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laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta 

Ministeriö Oikeusministeriö 

Saapumis-
vaihe 

Asiantuntijavaihe 
/Jaostokäsittely 

Keskustelin/aihe 

Ratkaistavana 
Käsittely 
päättynyt 

 
Täysistunto lähettänyt 28.02.2006 lakivaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto lähettänyt 
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Käsittelyyn yhdistetty 
aloitteita .A. 140/2005. 
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Lakivaliokunta Saapunut 

01.03.2006 

Käsittely päättynyt 05.10.2006 LaVM 12/2006 vp 

Käsittelyvaiheet 

QLQL2QD6. 

Käsittely 

03.03,2006 
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23.03,2006 

 
 
 
 
 

30.03.2006 

 
 
 
 
 
31.03,.2.006.. 
 

04,.04.,2006. 

19,04,2006 

 

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 

 
Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: - L A 

140/2005 vp 

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola, oikeusministeriö (K) 

- hallitussihteeri Johanna Huovinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K) 

- lakimies Päivi Kemppi, sosiaali- ja terveysministeriö (K) 

- tutkimusprofessori Elina Hemminki, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus Stakes (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K) Merkitty 

saapuneeksi 

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys. Merkitty 

saapuneeksi 

- Suomen Turner -yhdistys ry:n kannanotto 20.3.2006. 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- pääsihteeri Ritva Halila, Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen 
neuvottelukunta (K) 

- kirkkoneuvos Seppo Häkkinen, Kirkkohallitus (K) Merkitty 

saapuneeksi 

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin lisäselvitys. 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- eettisten periaatekysymysten valiokunnan puheenjohtaja Auli Malinen, Suomen 
Lääkäriliitto ry (K) 

- eettisten periaatekysymysten valiokunnan varapuheenjohtaja Samuli Saarni, Suomen 
Lääkäriliitto ry (K) 

- lakimies Arto Nikkarinen, Väestöliitto ry (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lääketieteen tohtori Tytti Solantaus, (K) 

- professori Tuula Tamminen, (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Veikko Launis, (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
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itty saapuneeksi 

- Lastensuojelun Keskusliiton kirjallinen lausunto. 

Merkitty saapuneeksi 
 

- StVL 7/2006 vp Z0:,0_4,2ö0.6        

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, (K) 

Merkitty saapuneeksi 

- Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lisäselvitys. 

26.04.2006        Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 1.6.05,2006        

Merkitty saapuneeksi 

- tasa-arvovaltuutetun kirjallinen lausunto. 

1,7,05.2006        Merkitty saapuneeksi 

- PeVL 16/2006 vp. 

Merkitty saapuneeksi 

- Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunnan kannanotto. 

I&AZJSML.       Päätetty jatkokäsittelystä. 

23.Q.5.2006        Merkitty saapuneeksi 

- oikeusministeriön vastine. 

24.05.2006        Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöjohtaja Tiina Astota, oikeusministeriö 

3&S&J2QQ&..       Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta. 06.06.2006        

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Mikael Hiden, (K) 

- oikeustieteen lisensiaatti AAaija Saksiin, (K) 

Päätetty jatkokäsittelystä. 

Pyydetty lausunto: 

- HE 3/2006 vp - PeV 

16̂ 0iL2öQ6_       Merkitty saapuneeksi 

- PeVL 25/2006 vp 

04,10.2006        Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely Erillinen 

ratkaiseva käsi 05,10.2006 Yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 

Valmistunut: 

- L a VM 12/2006 vp 
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HE 3/2006 vp (hedelmöityshoitolaki) 
 
•   LA 140/2005 vp laiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä 
hedelmöityshoidossa 

 Oikeusministeriö 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
 Stakes 

 

 Tasa-arvovaltuutettu 
 Lapsiasiavaltuutettu 

 
 

* Kirkkohallitus 
 Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta 

 Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta 
 Suomen Lääkäriliitto 

 

 Väestöliitto 
" Dosentti Ralph Ashorn 

 Lääketieteen tohtori Tytti 
Solantaus 
• Professori Tuula Tamminen 
 
 

" Professori Raimo Lahti 
   Lehtori  Salla  

Lötjönen 

 

 



 

 

OIKEUSMINISTERIÖ 
Lainvalmisteluosasto 
Tiina Astola 

Muistio 
11.3.2006. 
 
HE 3/2006 vp 

 
 
 

Lakivaliokunnalle 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI HEDELMÖITYSHOIDOISTA JA 
ISYYSLAIN MUUTTAMISESTA (HE 3/2006 vp) 
 
1. Esityksen pääsisältö ja tavoitteet 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hedelmöityshoidoista ja laki isyyslain muut-
tamisesta. 
 
Suomessa ei ole hedelmöityshoitoa koskevaa erillistä lainsäädäntöä, vaan hedelmöi-
tyshoitoa annetaan terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Erityinen 
hedelmöityshoitolaki on tarpeen, koska hoito koskee useita osapuolia ja vaikuttaa heidän 
oikeusasemaansa. Suuri epäkohta on, ettei isyyslaki sisällä säännöksiä siitä, miten 
määräytyy hedelmöityshoidon tuloksena syntyneen lapsen isyys. Oikeustila ns. avopa-
rille hoidon tuloksena syntyneen lapsen isyyden vahvistamisessa on epäselvä, koska 
isyyslain mukaan avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys edellyttää sekä suku-
puoliyhdyntää että biologista polveutumista. Isyyslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että siinä otetaan huomioon tapaukset, joissa lapsi syntyy hedelmöityshoidon tuloksena. 
 
Esityksen tavoitteena on hedelmöityshoidon sääntely tavalla, joka antaa toiminnalle 
eettisesti, oikeudellisesti ja lääketieteellisesti hyväksyttävät puitteet. Tällöin otetaan 
huomioon muun muassa perusoikeussäännökset ja bioetiikkaa koskevat kansainvälisesti 
hyväksytyt periaatteet. Tavoitteena on hoidon avulla syntyneen lapsen edun tur-
vaaminen. 

 
2. Keskeiset ehdotukset 

 
Hedelmöityshoito. Hedelmöityshoidolla tarkoitetaan ehdotuksessa toimenpidettä, jossa 
sukusolu tai alkio viedään naiseen raskauden aikaansaamiseksi. Ehdotetun lain tarkoit-
tamaa hedelmöityshoitoa ei ole niin sanottu koti-inseminaatio, jossa käsittelemätöntä ja 
varastoimatonta spermaa viedään naiseen ilman, että toimenpiteen suorittamiseen 
osallistuu lääkäri tai muu ulkopuolinen henkilö korvausta vastaan. 
 
Hedelmöityshoidon antamisen edellytykset. Laissa määriteltäisiin yleiset hoidon anta-
misen edellytykset. Hoitoon olisi aina oltava hoitoa saavien kirjallinen suostumus. 
Hoitoa ei saisi antaa, jos raskaus aiheuttaisi naisen iän tai terveydentilan vuoksi vaaran 
naisen tai lapsen terveydelle tai on ilmeistä, ettei lapselle voida turvata tasapainoista 
kehitystä. Parisuhde ei olisi hoidon antamisen edellytys. 

Ehdotuksen mukaan sijaissynnyttäjän käyttö ei olisi sallittua. Hedelmöityshoitoa ei siis voitaisi antaa 
siinä tarkoituksessa, että synnyttävä nainen synnytyksen jälkeen luovuttaa lapsen jollekulle muulle. 
 
Sallitut hoitomenetelmät. Ehdotuksessa ei ole katsottu tarpeelliseksi määrätä sallituista 
hoitomenetelmistä. Uusien hoitomenetelmien käyttöönottoa koskevat terveydenhoidon antamista 
koskevat yleiset säännökset, minkä lisäksi arveluttaviin hoitomuotoihin voidaan puuttua valvonnassa. 
 
Sukusolujen ja alkioiden käytön ja valinnan rajoitukset. Ehdotuksen mukaan hedelmöityshoidossa 
voidaan käyttää paitsi parin omia myös luovutettuja sukusoluja eli sekä luovutettuja siittiöitä että 
munasoluja. Luovutetun alkion käyttö hedelmöityshoidossa olisi mahdollista vain, jos alkioita on 
jäänyt yli toisen parin lapsettomuuden hoitoon aikaansaaduista tämän toisen parin omista sukusoluista. 
 
Hedelmöityshoidossa ei saa käyttää sellaisia sukusoluja tai alkioita, joiden perimään on puututtu tai 
joita on käytetty tutkimustoiminnassa. Myöskään toisinnettuja eli kloonattuja alkioita ei saa käyttää. 
Kiellettyä ei kuitenkaan ole harjoittaa havainnointia tai suorittaa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
mahdollistaa sellaisen sukusolun tai alkion valinta, joka on perimältään tutkitun vakavan sairauden 
kannalta terve. 
 

 



 

 

Ehdotuksen mukaan hedelmöityshoidossa ei olisi sallittua pyrkiä haluttujen ominaisuuksien saamiseen 
lapselle. Tästä olisi kuitenkin kaksi poikkeusta. Ensinnäkin hoitoon saataisiin valita sellaisen 
luovuttajan sukusoluja, joka ulkoisilta ominaisuuksiltaan vastaa asianomaista parin osapuolta. Toiseksi 
olisi sallittua valita parin omista sukusoluista yhtä sukupuolta oleva alkio, jos toista sukupuolta 
olevalla lapsella olisi suuri riski sairastua tiettyyn periytyvään sairauteen. 
 
Lapsen sukuasema. Äitiyden määräytymiseen ehdotuksessa ei puututa, vaan synnyttävä nainen on 
myös hedelmöityshoidon tuloksena syntyneen lapsen äiti. 
 
Jos hedelmöityshoitoa annetaan avioliitossa elävälle naiselle, aviomies on hoidon tuloksena syntyneen 
lapsen isä. Häneltä edellytetään ehdotuksen mukaan suostumusta hoidon antamiseen. 
Avioliitonomaisessa suhteessa elävän naisen parikumppani on hoidon tuloksena syntyneen lapsen isä. 
Edellytyksenä on, että hän on yhteisymmärryksessä äidin kanssa antanut suostumuksensa 
hedelmöityshoidon antamiseen. Jos hoitoa on annettu naiselle, joka ei elä parisuhteessa miehen kanssa, 
lapsen isäksi voidaan vahvistaa sukusolun luovuttaja vain, jos hän on suostunut siihen, että hänen luo-
vuttamiaan siittiöitä voidaan käyttää muille kuin naisen ja miehen muodostamalle parille annettavaan 
hoitoon, ja lisäksi nimenomaisesti siihen, että hänet voidaan vahvistaa hoidon tuloksena syntyvän 
lapsen isäksi. 
 
Lapsen oikeus tietää alkuperänsä. Ehdotuksen mukaan hedelmöityshoidon tuloksena syntyneellä 
lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Lainsäädännöllä ei 
kuitenkaan puututtaisi siihen perheen sisäiseen kysymykseen, kerrotaanko lapselle hänen 
alkuperästään. 
 
Sukusolujen ja alkion luovuttajien asema. Sukusoluja saadaan käyttää vain luovuttajan 
suostumuksella, ja luovuttajalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, kunnes luovute on käytetty. 

Luovuttajan ja lapsen välille ei synny minkäänlaista perheoikeudellista suhdetta silloin, 
kun hoitoa annetaan naisen ja miehen muodostamalle parille. Luovuttajalla ei ole 
oikeutta tietää, kenen hoitoon on käytetty hänen sukusolujaan, eikä hänellä ole oikeutta 
tietää hänen sukusolustaan syntyneen lapsen henkilöllisyyttä. 
 
Silloin kun hoitoa annetaan naiselle, joka ei elä parisuhteessa miehen kanssa, siittiöiden 
luovuttaja voidaan vahvistaa hedelmöityshoidon tuloksena syntyvän lapsen isäksi vain, 
jos luovuttaja on antanut nimenomaisen suostumuksensa tällaiseen hoitoon ja isyyden 
vahvistamiseen. 
 
Toiminnan luvanvaraisuus. Ehdotuksen mukaan sekä hedelmöityshoidon antaminen että 
sukusolujen ja alkioiden varastointi ovat luvanvaraista toimintaa. 

3. Esityksen vaikutukset 
 
Organisatoriset. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus saisi eräitä uusia tehtäviä. Se 
myöntäisi toimiluvan hedelmöityshoidon antamiseen sekä sukusolujen ja alkioiden va-
rastointiin. Oikeusturvakeskus pitäisi myös sukusolujen luovutusten rekisteriä. 
 
Taloudelliset. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen arvioidaan tarvitsevan vuosittain 
ylilääkärin ja toimistosihteerin palkkaamiseen, sukusolujen luovutusrekisterin yl-
läpitoon, toimitiloihin, kalusteisiin sekä ATK-laitteisiin ja niiden ylläpitoon vuosittain 
noin 168 200 euroa. Kertamenoina rekisterin perustamiseen tarvitaan noin 29 500 euroa. 

4. Asian valmistelu 
 
Hedelmöityshoitoja koskevaa lainsäädäntöä on valmisteltu 1980-luvun alkupuolelta 
lähtien. Hallitus antoi kesäkuussa 2002 eduskunnalle esityksen laeiksi sukusolujen ja 
alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta (HE 76/2002 vp). 
Hallitus kuitenkin peruutti esityksen, koska se piti ongelmallisena lakivaliokunnan esi-
tyksestä antamaa mietintöä (LaVM 29/2002 vp), jonka mukaan hedelmöityshoidot 
muille kuin naisen ja miehen muodostamille pareille olisi tullut kieltää. 
 
Ehdotus hallituksen esitykseksi on valmisteltu oikeusministeriössä yhteistyössä sosiaali- 
ja terveysministeriön virkamiesten kanssa. 

5. Lakien voimaantulo 
 
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun ne 
on hyväksyttyjä vahvistettu. 



 

 

6. Lakialoitteen (laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa, LA 140/2005) erot 
esitykseen nähden 

 
Hedelmöityshoidon antamisen edellytykset. Lakialoitteen mukaan hoitoa saataisiin antaa 
vain avioparille ja vain tämän omilla sukusoluilla. Poikkeuksena pääsäännöstä sal-
littaisiin hoitojen antaminen yhden avioparin alkioilla toiselle avioparille silloin, kun 
nainen, jonka sukusolua on käytetty alkioiden muodostamiseen, on kuollut. Samoin 
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poikkeuksena pääsäännöstä sallittaisiin alkioiden käyttö hedelmöityshoitoon leskelle 
silloin, kun aviomies on kuollut alkioiden muodostamisen jälkeen. 
 
Sukusolujen ja alkioiden käytön ja valinnan rajoitukset. Aloite sallisi vain sukusolujen 
valinnan sukupuolen määrittämiseksi, jos toista sukupuolta olevalla lapsella olisi 
huomattava vaara saada vakava sairaus. Alkioita ei saisi valita tässäkään tarkoituksessa. 
 
Sallitut hoitomenetelmät. Aloitteen mukaan hedelmöityshoidoissa alkioita saisi luoda 
vain sen määrän, joka on tarkoitus viedä naiseen kuukautiskierrolla raskauden aikaan-
saamiseksi. 
 
Lapsen oikeus tietää alkuperänsä. Aloitteessa ei ehdoteta säänneltäväksi lapsen tie-
donsaantioikeudesta silloin, kun poikkeuksellisesti avioparille annetaan hoitoa toisen 
avioparin sukusoluista peräisin olevilla alkioilla. 



 

 

 

 SUOMI HE 
3/2006 

RUOTSI TANSKA ^ NORJA VIRO 

LAKI Laki 
hedelmöityshoidoista 

Lag om insemination 
(1984:1140), Lag om 
befruktning utanför 
kroppen (1988:711) 

Lov om kunstig befrugt-
ning i forbindelse med 
laegelig behandling, dia-
gnostik og forskning m.v. 
(10.6.1997 nr. 460) 

Lov om humanmedi-
sinsk bruk av biotek-
nologi m.m (biotekno-
logiloven 5.12.2003 nr. 
100) 

Kunslliku viljastamise ja 
embriiokaitse seadus 
(11.6.1997) 

KEILLE 
HOITOA 
ANNETAAN 

heteropareille, naispa-
reille, naisille yksin 

heteropareille, 
naispareille 

lääkärit vain heteropa-
reille 
naisille yksin ja naispa-
reille (ks. klinikat) 

vain heteropareille heteropareille, naispa-
reille, naisille yksin 

KETKÄ 
HOITOA 
ANTAVAT 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskukselta 
luvan saaneet ter-
veydenhuollon toi-
mintayksiköt ja eri-
koislääkärit 

vain julkiset, sairaalat, 
jos käytetään luovu-
tettuja sukusoluja 
yksityiset klinikat, jos 
käytetään parin omia 
sukusoluja 

lain mukaan lääkärit voivat 
antaa vain heteropareille 
lain voimaantulon jälkeen 
kaksi kätilöiden klinikkaa 
antanut inseminaatiohoitoa 
myös naisille yksin ja 
naispareille 

ministeriöltä luvan 
saaneet laitokset 

terveyslautakunnalta 
toimiluvan saaneet sai-
raanhoidon palveluntar-
joajat 

OIKEUSMINISTERIO/Tiina Astola HE 3/2006 vp



 

 

 SUOMI HE RUOTSI TANSKA NORJA VIRO 
VANHEM-
MUUS 

synnyttävä nainen on 
äiti 
aviomies avioliiton 
perusteella, avomies 
tunnustamalla tai 
tuomioistuimen pää-
töksellä 

synnyttävä nainen on 
äiti 
aviomies avioliiton 
perusteella, avomies 
tunnustamalla tai 
tuomioistuimen pää-
töksellä 

synnyttävä nainen on äiti 
aviomies avioliiton pe-
rusteella, avomies tun-
nustamalla tai tuomiois-
tuimen päätöksellä 

synnyttävä nainen on äiti 
aviomies avioliiton pe-
rusteella, avomies tun-
nustamalla tai tuomiois-
tuimen päätöksellä 

synnyttävä nainen on äiti 
aviomies avioliiton 
perusteella, avomies 
tunnustamalla tai tuo-
mioistuimen päätöksellä 

 kun hoitoa muulle kuin 
heteroparille, luovuttaja 
voidaan vahvistaa isäksi 
jos nimenomaisesti 
suostunut siihen 

parikumppani on toinen 
vanhempi, loin hoitoa 
on saanut naispari 

isyyttä ei voida vahvistaa, 
kun hoitoa annettu muulle 
kuin heteroparille 

 kun hoitoa annettu naiselle 
yksin, isyys voidaan 
vahvistaa vain jos 
luovuttaja suostunut siihen 

LAPSEN 
OIKEUS 
SAADA 
TIETOA 
LUOVUTTA-
JASTA 

lapsella oikeus saada 
tietää luovuttajan hen-
kilöllisyys 18 vuotta 
täytettyään 

lapsella oikeus saada 
tiedot luovuttajasta, 
saavutettuaan riittävän 
kypsyyden 

ei oikeutta saada tietoja lapsella oikeus saada 
tiedot 18 vuotta täytet-
tyään 

lapsella täysi-ikäisenä 
oikeus saada tiedot luo-
vuttajan sosiaalisesta 
taustasta ja biologisista 
ominaisuuksista 
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Lakivaliokunnalle 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI HEDELMÖITYSHOIDOISTA JA 
ISYYSLAIN MUUTTAMISESTA (HE 3/2006 vp) 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää tärkeänä erityisen hedelmöityshoitoja koskevan lain 
säätämistä, koska hoito koskee useita osapuolia ja vaikuttaa heidän oikeusasemaansa. 
Samoin on tarpeen, että isyyslakia muutetaan siten, että siinä otetaan huomioon 
tapaukset, joissa lapsi syntyy hedelmöityshoidon tuloksena. Suomessa ei ole ollut 
hedelmöityshoitoa koskevaa nimenomaista lainsäädäntöä. Hedelmöityshoitojen 
antaminen on kehittynyt osaksi yhteiskunnan sairauden- ja terveydenhuoltopalveluja ja 
niitä annetaan voimassa olevan terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön, kuten 
erikoissairaanhoitolain (1062/1989), potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(785/1992) ja sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla. 
 
Esityksen tavoitteena on hedelmöityshoidon sääntely tavalla, joka antaa toiminnalle 
eettisesti, oikeudellisesti ja lääketieteellisesti hyväksyttävät puitteet. Tällöin otetaan 
huomioon muun muassa perusoikeussäännökset ja bioetiikkaa koskevat kansainvälisesti 
hyväksytyt periaatteet. Tavoitteena on myös hoidon tuloksena syntyneen lapsen edun 
turvaaminen. 

 
Esityksen vaikutuksista 

 
Hedelmöityshoitoja annetaan Suomessa tällä hetkellä sekä yksityisellä että julkisella 
sektorilla. Julkisessa terveydenhuollossa annetaan hedelmöityshoitoja käytännössä vain 
naisen ja miehen muodostamille pareille lääketieteellisistä syistä johtuvan he-
delmättömyyden hoitoon. Yksineläville naisille ja naispareille ei ole annettu hedel-
möityshoitoja julkisessa terveydenhuollossa, vaan he ovat hankkineet hoitoa yksityi-
sestä terveydenhuollosta. Esitys ei lähtökohtaisesti muuttaisi tätä periaatetta. 
 
Tahattomasta lapsettomuudesta kärsivä voi saada korvausta tarpeellisista sairaanhoidon 
kustannuksista sekä raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista sai-
rausvakuutuslain (1224/2004) nojalla vain silloin, kun kyseessä on sairauden hoito. Jos 
lapsettomuuden syy ei ole lääketieteellinen, ei hedelmöityshoidon kustannuksia korvata 
sairausvakuutuksesta. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö pitää tärkeänä, että lapsen mahdollisuus kasvaa ja kehittyä 
turvallisissa ja vakaissa oloissa on turvattu. Sosiaali-ja terveysministeriö pitää 
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hyvänä sitä, että esityksessä turvataan luovutetuista sukusoluista syntyneen henkilön 
mahdollisuus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. 
 
Hallituksen esityksen mukaan hedelmöityshoitoa voidaan antaa naisen ja miehen 
muodostamalle parille sekä naiselle, joka ei elä miehen kanssa parisuhteessa. Hedel-
möityshoitoa voi siis saada yksin elävä nainen ja nainen, joka on parisuhteessa samaa 
sukupuolta olevan henkilön kanssa. Nykyisin voimassa olevan elatusturvalain mukaan 
saa lapsi elatustukea muun muassa silloin, kun isyyttä ei ole vahvistettu. Näin ollen 
hedelmöityshoidon avulla syntyneelle lapselle maksetaan elatustukea, kun lapsi syntyy 
naiselle, joka ei elä parisuhteessa tai elää parisuhteessa samaa sukupuolta olevan 
henkilön kanssa. 
 
Monilla esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla on vaikutuksia Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen toimintaan. 
 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus pitäisi rekisteriä hedelmöityshoitoa varten tehdyistä 
sukusolujen ja alkioiden luovutuksista (22 §) ja antaisi tiedon luovuttajan hen-
kilöllisyydestä 18 vuotta täyttäneelle luovutetusta sukusolusta syntyneelle henkilölle, joka 
on saanut palvelun tuottajalta tiedon luovuttajan tunnuksesta (23 §). Lisäksi 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntäisi lupia sukusolujen ja alkioiden varas-
tointiin ja hedelmöityshoidon antamiseen (24 §) sekä voisi määrätä toiminnan tarkas-
tettavaksi (26 §:n 2 mom.), keskeytettäväksi tai peruuttaa toimintaan myönnetyn luvan 
(27§). Terveydenhuollon oikeusturvakeskus määräisi sukusolujen ja alkioiden 
varastointiin liittyvien asiakirjojen säilyttäjän toiminnan lopettamistilanteessa (28 §:n 1 
mom.). 
 
Esitys sisältää merkittävän määrän uusia tehtäviä Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kukselle. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää ehdotettuja tehtäviä oikeusturvakeskuksen 
toimialaan soveltuvina. Tehtävät ovat luonteeltaan vaativia ja niissä tarvitaan eri-
tyisasiantuntemusta. Oikeusturvakeskuksen arvioidaan tarvitsevan tehtävien hoitamista 
varten lisävoimavaroja siten, kuin hallituksen esityksen perusteluissa on todettu. 

 
Asetuksenantovaltuus 

 
Osa esitykseen sisällytetyistä ehdotuksista on sellaisia, että ne edellyttävät sosiaali-ja 
terveysministeriön asetusta. 
 
Esityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettäisiin tarvittaessa 
tarkemmin sukusolujen ja alkioiden varastoinnista ja hävittämisestä, sukusolun luo-
vuttajaa koskevasta terveystarkastuksesta, luovuttajan tunnuksesta ja sen käyttämisestä, 
luovuttajalle maksettavasta korvauksista, palvelujen tuottajien tiloista, laitteista ja 
henkilökunnasta sekä muista toimintaedellytyksistä, sukusolujen varastointimak-sun 
tarkemmista perusteista, palvelujen tuottajien toimintaa koskevien tietojen antamisesta 
sekä toiminnan lopettamiseen liittyvistä asiakirjojen ja sukusolujen varaston siirtoon ja 
varaston hävittämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriölle 
ehdotetaan oikeutta asetuksella säätää lain täytäntöönpanosta. Asetukset tulisivat voimaan 
samanaikaisesti hedelmöityshoitokin kanssa. 
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Määritelmät/palvelujen tuottaja 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen esityksen 
määritelmiä koskevassa 2 §:ssä on määritelty palvelujen tuottaja erilaisessa merkityksessä 
kuin yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990). Yksityisestä 
terveydenhuollosta annetussa laissa käytetään käsitettä palvelujen antaja silloin, kun 
tarkoitetaan sekä terveydenhuollon toimintayksiköitä että itsenäisiä ammatinharjoittajia. 
Kun hedelmöityshoitolaissa halutaan määritellä käsite, jolla tarkoitetaan sekä 
terveydenhuollon toimintayksiköitä että itsenäisiä ammatinharjoittajia, tulisi sosiaali- ja 
terveysministeriön näkemyksen mukaan myös siinä käyttää palvelujen tuottaja -käsitteen 
sijasta käsitettä palvelujen antaja, jotta se vastaisi sisällöltään yksityisestä 
terveydenhuollosta annetun lain määritelmää. 

 
Peruspalveluministeri Hyssälän näkemyksiä 

 
Peruspalveluministeri Hyssälä on esityksen valmisteluvaiheissa esittänyt, että hedel-
möityshoitojen antaminen tulisi rajata koskemaan miehen ja naisen muodostamia pareja 
ja hoitoja tulisi antaa ensisijaisesti lääketieteellisin perustein. Ministeri Hyssälä on 
korostanut, että lapsen saamisen ei tule lähteä aikuisen subjektiivisesta oikeudesta. 
Lapsen etu on ensisijainen, vahvempi kuin aikuisen oikeus tai tarve lisääntymiseen. 
Ministeri Hyssälän näkemyksen mukaan lähtökohdan tulisi olla, että jokaisella lapsella on 
oikeus äitiin ja isään ja lainsäädännöllä ei pitäisi tukea järjestelmää, jonka seurauksena 
lapsi olisi syntymästään lähtien pysyvästi isätön. Isättömyyttä ei ole pidetty 
yhteiskunnassa tavoiteltavana eikä siksi lapsen edun mukaisena. Lapsia koskevassa 
lainsäädännössämme, esimerkiksi nykyisessä isyyslaissa, on pidetty tärkeänä, että kun 
syntyy lapsi, jonka isä ei ole välittömästi tiedossa, isyys pyritään selvittämään. Tätä 
varten lapsen etua valvomaan on osoitettu erityinen viranomainen, lastenvalvoja. 
 
Ministeri Hyssälä on esittänyt esityksen valmisteluvaiheissa tiedonsaantioikeuden 
ajankohdasta näkemyksen, että muodolliseen täysi-ikäisyyteen sidotun ikärajan sijasta 
voisi harkita joustavampaa, lapsen ikään ja kehitystasoon perustuvaa ajankohtaa tietojen 
saamiselle, vastaavasti kuten hallintolaissa. Hallintolain mukaan 15 vuotta täyttäneellä 
alaikäisellä ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin 
oikeus erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka 
henkilökohtaista etua tai oikeutta. 



 

 

Eduskunta IVF lausunto 
130306 HE 3/2006 vp 

Lakivaliokunta 
Eduskunta 

Laki hedelmöityshoidoista ja isyyslain muut Elina Hemminki; Stakes * (Sosiaali- 

ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) 

I Hallituksen esitys 
 
Laki on tarpeen. Elämän alun säätelyssä tarvitaan ohjeistus. Lakiehdotuksessa on paljon hyvää 
mm. lupa toiminnan harjoittamiseen, toiminnan seuranta, tietojen arkistointi, tiedon annon 
velvoitteet ja kohdun vuokrauksen kieltäminen. Laki tulisi nyt pitkien valmistelujen jälkeen 
säätää ja käytännössä mahdollisesti esiin tulevat ongelmat tai uudet haasteet korjata 
myöhemmin. Tilanne, jossa Suomi on yksi harvoja Euroopan maita, jossa ei ole 
hedelmöityshoitoja koskevaa lakia, on ongelmallinen. Ristiriitaisissa tapauksissa laki kannattaa 
säätää mieluummin tiukkana kuin sallivana, koska korjaaminen lieventävään suuntaan on 
helpompi. b 

 
Jaan kommenttini kahteen osaan: A. Terveyttä koskeviin ja B. Moraalia ja sosiaalisia 
ulottuvuuksia koskeviin. 
 
A. Terveys 
 
/ . Koeputkihedelmöitys ja inseminaatio ovat eri asioita. Terveyden kannalta on selkeä ero, 
onko kyseessä avusteinen menetelmä, jossa munasolu on naisen ruumiin ulkopuolella 
("koeputkihedelmöitys") ja jossa se ei ole ("inseminaatio/ keinosiemennys"). Koska 
koeputkihedelmöitys sisältää tunnettuja ja tuntemattomia terveysriskejä, tulisi se rajata vain 
hedelmättömyyden hoitoon tai lapsen tulevien sairauksien ehkäisyyn. Se ei ole vaihtoehtoinen 
tapa tulla raskaaksi. Hedelmättömyys on suhteellinen käsite. Esimerkiksi kahden vuoden 
yrittäminen raskauden aikaansaamiseksi yhden vuoden sijasta, laskee hoitoa tarvitsevien määrää 
puolella. 
Inseminaation terveysriskit ovat verrattavissa yhdynnän riskeihin. Siihen liittyvät kysymykset 
ovat pääsääntöisesti moraaliin ja lapsen asemaan liittyviä 
 
2. Koeputkihedelmöitys tulisi tehdä tavalla joka minimoi lapsen ja naisen riskit Suurin syy 
tunnettuihin lasten ongelmiin on kaksosuus ja. muu monisikiöisyys. Monisikiöisyys lisää 
pienipainoisuuden ja ennenaikaisena syntymisen riskiä; nämä ennakoivat osalle lapsista 
sairauksia ja kehityksen vajautta. Näiden välttämiseksi olisi hyvä ohjata käytäntöjä vain yhden 
alkion siirtämiseen. Myös yksisikliöisillä lapsilla on lisääntynyt riski terveysongelmiin, mutta 
tällä hetkellä ei tiedetä keinoja niiden vähentämiseksi. Lakiin voisi kirjata ajatuksen, että hoidot 
tulee antaa tavalla, joka minimoi naiselle ja mahdollisesti syntyvälle lapselle aiheutuvat 
terveyshaitat (esimerkiksi 11§). 
Koeputkihedelmöitysten komplikaatioiden lisäksi haittoja syntyy siitä, että suuri osa 
hoidettavista naisista on ns. "vanhoja synnyttäjiä", joilla on tunnetusti enemmän ongelmia sekä 
raskauden että synnytyksen aikana. Laissa ei ehdoteta yläikärajaa hoidettaville naisille, vaan 
sanotaan että "hedelmöityshoitoa ei saa antaa, jos raskaus aiheuttaisi naisen iän tai terveydentilan 
vuoksi huomattavan vaaran naisen tai lapsen terveydelle" (8§). Tämä kohta on hyvin tärkeä, 
koska raskaus saadaan alkamaan hyvinkin vanhoilla naisilla, mutta lasten ja äidin lisääntynyttä 
riskiä ei voida poistaa. Muotoilu toiminee ja lain perusteluissa on selitetty, mitä kohdalla 
tarkoitetaan. Tosin termi "huomattava" voi aiheuttaa tulkintavaikeuksia, ja sen voi jättää pois. 

3. Munasolujen luovutus sisältää terveysriskejä. Sukusolujen luovutuksessa tulisi eritellä 
siittiöiden luovutus (luovuttajalle vaaraton) ja munasolujen luovutus (potentiaalisesti 
vaarallinen). Laissa ehdotettu 18 vuoden ikä on liian alhainen naisluovuttajille. Yksinkertaisin 
tapa olisi edellyttää, että luovuttaja on itse jo synnyttänyt. Tällöin poistuu luovuttajan 
mahdollisuus jäädä kokonaan lapsettomaksi komplikaatioiden vuoksi ja luovuttajan kypsyys 
riskien arvioimiseksi on suurempi. Toinen mahdollinen muotoilu voisi olla "munasolujen 
luovuttajan omaa mahdollisuutta äidiksi tulemiseen ei tule vaarantaa. Lääkärin on annettava 
selvitys munasolujen luovutuksen riskeistä ja naisen suostumuksen ja munasolujen oton välillä 
on oltava harkinta-aika." Tarkoituksena on (31 §) että asetuksella määritellään tarkemmin, mitä 

ittaminen ' 



 

 

asioita tulisi naisluovxittajan suhteen ottaa huomioon. Voisi kuitenkin olla varmempi, että jotain 
periaatteellista tulisi myös lakiin, esimerkiksi vaatimus synnyttäneisyydestä. 

4. Seuranta. Toiminnan seuraamisesta (26§) aiotaan antaa asetus. Perusteluissa sanotaan, että 
tilastotason tietoja koottaisiin Stakesiin, myös inseminaatiosta, josta tähän asti ei ole tietoja 
kerätty. Seuranta on tarpeen, mutta sen edellyttämät resurssit tulee turvata. Eri toimipisteiden 
laatuvertailu edellyttää hoidettavien taustamuuttujien huomioimista ja tämä edellyttää 
muunlaista tietoa kuin yhteenvetotietoa. Asetus tulisi kirjoittaa siten, että laatuvertailu on myös 
mahdollista, vaikkapa ajoittain tapahtuvin erillisselvityksin. 
 
B. Moraali 

5. Laillinen ja laiton kauppa sukusoluilla ja alkioilla on todellisuutta. Lakiehdotuksen mukaan 
sukusolujen ja alkioiden kansainvälinen luovutus/kauppa sallitaan (3§), mikäli lain edellytykset 
täyttyvät myös siinä maassa, mistä solut ja alkiot tulevat. Elinkauppa ja tähänastinen siittiöiden 
kauppa osoittaa, että tällaista säännöstä ei pystytä valvomaan. Siittiöiden kohdalla ei ole muuta 
ongelmaa odotettavissa kuin monien lapsien syntyminen samalta isältä. Mutta munasoluista 
tullee pulaa ja niiden/ alkioiden kauppa on altis väärinkäytöksille. Kansainvälinen kauppa/ 
luovutus tulisi kieltää tai rajata se vain siittiöihin. 

6. Rajoitukset siittiöiden ja alkioiden vastaanottajissa. Mielestäni ilman heteroparia elävien 
henkilöiden hoidot tulisi rajata koskemaan inseminaatiota/ keinosiemennystä (luovutetuilla 
siittiöillä). Koska lakiehdotus ei (viisaasti) salli kohdun vuokrausta, kyseeseen tulee vain 
naisparien ja yksinäisten naisten hoitaminen. Saatavilla olevien tutkimusten perusteella ei ole 
syytä epäillä, että naisparien tai yksinäisten naisten inseminaatiolla olisi terveydellisiä tai lasten 
kasvuun liittyviä haitallisia vaikutuksia. Mahdolliset rajoitukset tulee perustella yhteiskunnan 
normeilla ja vanhemmuuteen liittyvillä arvoilla ja ratkaisut on tehtävä niistä käsin. 
Lisäksi on huomioitava, että inseminaatioon ei tekniikan takia tarvita terveydenhuollon 
asiantuntemusta. Neuvojen anto "koti-inseminaatiosta" (ja tarvittaessa siittiöiden puhtauden) 
tarkistaminen voidaan tehdä ilman että se liitetään hedelmöityshoitojen järjestelmään. 
Käytäntönä tämä ei olisi uusi. 
 
7. Kohdun vuokrauksen kieltäminen on viisasta. Kohdunvuokrauksen käyttö voisi joissain 
yksittäisissä harvinaisissa tapauksissa olla järkevää. Mielestäni muutamien tapausten vuoksi ei 
kannata luoda järjestelmää, joka on täynnä vaikeita eettisiä ja juridisia ongelmia ja joka korostaa 
geneettistä vanhemmuutta ylitse kasvattavaa vanhemmuutta - etenkin kun se ei ole sallittu 
muissa Pohjoismaissa ja elintasokuilu Suomen ja itäisten ja eteläisten lähialueiden välillä on 
suuri. Ongelmia syntyy mm.: 1) sijaissynnyttäjän kokiessa lapsi omakseen, 2) sijaissynnyttäjän 
muuttaessa mielensä ennen adoptiota, 2) tilaavien vanhempien/ toisen vanhemmista muuttaessa 
mielensä ennen adoptiota, 3) tilaajien vahtiessa sikiötä ylitse sijaissynnyttäjän, 4) syntyvän 
lapsen ollessa vammainen. Jos sijaissynnyttäjyys hyväksytään, tulee ottaa myös kantaa 
homomiesten oikeuteen käyttää sijaissynnyttäjiä lapsen saamiseksi. 
 
II. Lakialoite 140/2005 vp (Päivi Räsänen ym) 
 
Tässä rinnakkaisessa aloitteessa yleisenä linjana on ollut kieltää useita käytäntöjä, joihin liittyy 
moraalisia kysymyksiä. Se eroaa hallituksen esityksestä ennen kaikkea rajoituksissa siittiöiden ja 
alkioiden vastaanottajissa, sukusolujen luovutuksessa sekä alkioiden pakastuksen kiellossa. 
 
1R Vastaanottajan rajoituksia ei voi perustella terveysnäkökulmista, ks. kohta 6 yllä 
 
2R Ehdotuksessa sallittaisiin vai parin omien sukusolujen käyttö. Tämä rajaisi autettavien 
(avio)parien lukumäärää ja mahdollistaisi vain tietynlaisten hedelmättömyysongelmien hoidon. 
Implisiittisesti se korostaa geneettisen vanhemmuuden merkitystä, joka on ristiriidassa muuten 
perheen arvoja korostavan esityksen kanssa. 
 
3R Ehdotettu kielto alkioiden pakastamisesta on vaikein. Verrattuna muihin maihin Suomessa 
käytetään erityisen paljon pakastettuja alkioita, mutta pitkäaikaisseurannat mahdollisista 
terveydellisistä haitoista puuttuvat. Pakastus helpottaa yhden alkion siirtopolitiikkaa, joka lapsen 
terveyden kannalta on oleellista. Se myös vähentää hoidettavan naisen altistumista rankoille 
hoitotoimenpiteille moneen kertaan. 
 



 

 

Pakastuskieltoon liittyvä ehdotus monen alkion siirtämisestä saman hoitosyklin aikana ei ole 
kannatettava, koska se lisää monisikiöisyyttä. Jos pakastus halutaan kieltää, tulee silti pyrkiä 
yhden alkion siirtoon ja hyväksyä useammat hoidot naiselle. 
Jos alkioita ei pakasteta, ehdotukset alkion käytöstä vanhempien kuoleman yhteydessä eivät ole 
käytännössä merkityksellisiä alkioiden lyhyen käyttöajan vuoksi. 
 
III. Lisäksi. 
 
Hedelmöityshoidot eivät ole ratkaisu hedelmättömyyteen. Hoidot auttavat yksittäisiä pareja 
saamaan lapsen; taustalla olevaa hedelmättömyyttä ne eivät korjaa. Ehkäisevin toimin tulisi 
auttaa naisia ja miehiä säilyttämään hedelmällisyytensä sekä mahdollistaa lasten teko nuorella 
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iällä. Iän karttuessa naisten luonnollinen hedelmällisyys laskee ja hedelmällisyyttä vaurioittavat 
vaikutukset kumuloituvat sekä naisilla että miehillä. 
 
Adoptio tasaveroisemmaksi vaihtoehdoksi. Yhteiskunta tukee rahallisesti hedelmöityshoitoja 
huomattavissa määrin. Adoptioiainsäädännön tulee olla sellainen, että se on kustannuksiltaan ja 
vanhemmille asetettavilta vaatimuksiltaan on tasa-arvoinen hedelmöityshoitojen kanssa 
lapsettomuuden ratkaisemisessa. 

* Asiantuntijamielipide; ei ole virallisesti käsitelty Stakesin johtoryhmässä 
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Lakivaliokunnalle 
 
 

LISÄSELVITYS ELATUSTUEN MAKSAMISESTA 
 
Elatusturvalain 5 §:n mukaan elatustukea masketaan lapselle, kun 

1) elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun suorittamisen; 
2) isyyttä avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen nähden ei ole 

lainvoimaisesti vahvistettu; 
3) elatusapua ei ole voitu vahvistaa samanaikaisesti isyyden 

vahvistamisen kanssa, kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajan 
siitä, kun isyys on lainvoimaisesti vahvistettu, jollei kannetta 
elatusavun vahvistamiseksi ole pantu vireille mainituin ajan 
kuluessa; 

4) elatusvelvollisuus on ratkaistu täytäntöönpanokelpoisella 
sopimuksella, päätöksellä tai tuomiolla, mutta elatusapua ei ole 
vahvistettu suoritettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen 
elatuskyvyn vuoksi, taikka elatusavun määrä mainitusta syystä on 
vahvistettu 7 §:n mukaista elatustuen määrää pienemmäksi; tai 

5) ottovanhempi on yksin ottanut lapsen ottolapsekseen eikä lapsi ole 
ottovanhemman puolison lapsi tai ottolapsi taikka sellaisen henkilön 
lapsi, jonka kanssa ottovanhempi elää avioliitonomaisissa 
olosuhteissa. 

 
Edellä mainitun lain mukaisesti elatustukea maksetaan siis monella 
perusteella. Stakesin tilaston (tilastotiedote 9/2005) mukaan vuoden 
2004 aikana maksettiin elatustukea kaikkiaan 104 495 lapselle. 
Hallituksen esityksessä (HE 3/2006) on arvioitu, että vuosittain syntyy 
alle 100 lasta naisille, jotka eivät ole parisuhteessa miehen kanssa. 
 
Kaikille elatustukea saaneille yli sadalletuhannelle lapselle on Stakesin 
tiedotteen mukaan maksettu elatustukea vuonna 2004 yhteensä 141,8 
miljoonaa euroa, josta elatusvelvollisilta perittiin 71,2 miljoonaa euroa. 
Tästä summasta 61,6 miljoonaa euroa suoritettiin kunnille elatustuen 
korvauksena ja 9,6 miljoonaa euroa elatusapuna lapsille. 
 
Kuntien perittäväksi on vuosien mittaan kertynyt elatusvelvollisilta 
perittävää elatusapuvelkaa kaikkiaan 495,3 miljoonaa euroa. Tästä oli 
kunnille tilitettävää elatustukivelkaa 435,5 miljoonaa euroaja lapsille 
tilitettävää elatusavun osuutta 60 miljoonaa euroa. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI HEDELMÖITYSHOIDOISTA JA 
ISYYSLAIN MUUTTAMISESTA (HE 3/2006 vp) SEKÄ LAKIALOITE 140/2005 vp 

 
 
 
 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus pitää hedelmöityshoitojen antamista koskevan 
lainsäädännön aikaansaamista erittäin tärkeänä niin näitä hoitoja haluavien henkilöiden, 
sukusolujen ja alkioiden luovuttajien, hoitojen tuloksena syntyvien lasten, hoitojen 
antajien kuin myös terveydenhuollon valvonnasta vastaavien viranomaisten näkö-
kulmasta. 
 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävänä olisi ehdotetun hedelmöityshoitoja 
koskevan lain mukaan pitää rekisteriä hedelmöityshoitoa varten tehdyistä sukusolujen ja 
alkioiden luovutuksista (22 §). Oikeusturvakeskukselle kuuluisi myös toiminnan 
valvontaan ja sen lopettamiseen liittyviä tehtäviä, toisin sanoen luvan myöntäminen 
sukusolujen ja alkioiden varastointiin ja hedelmöityshoidon antamiseen (24 §), toi-
minnan tarkastaminen (26 §:n 2 mom.), mahdollisuus toiminnan keskeyttämiseen ja 
luvan peruuttamiseen (27§) sekä sukusolujen ja alkioiden varastointiin liittyvien asia-
kirjojen säilyttäjän määrääminen toiminnan lopettamistilanteessa (28 §:n 1 mom.). 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus pitää ehdotettuja tehtäviä sen toimialaan sovel-
tuvina. Oikeusturvakeskuksen tehtäviin kuuluu jo tällä hetkellä muun muassa naisen 
elimistön ulkopuolella olevaan alkioon kohdistuvaa tutkimusta tekevien laitosten hy-
väksyminen sekä myönnetyn luvan valvonta ja peruuttaminen lääketieteellisestä tut-
kimuksesta annetun lain (488/1999) 11 ja 22 §:n perusteella. 
 
Oikeusturvakeskus ottaa lausunnossaan kantaa lähinnä sen toimintaan jollakin tavalla 
liittyviin seikkoihin. 
 
Hedelmöityshoitoja koskevassa laissa käytettäisiin lakiehdotuksen 2 §:n 5 kohdassa 
olevan määritelmän mukaan käsitettä palvelujen tuottaja tarkoittamaan sellaista ter-
veydenhuollon toimintayksikköä ja lääkäriä, jolla on lain 24 §:ssä tarkoitettu lupa. 
Terveydenhuollon toimintayksiköt on määritelty lakiehdotuksen 2 §:n 6 kohdassa. 
Yksityisen terveydenhuollon osalta terveydenhuollon toimintayksiköllä tarkoitettaisiin 
yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettua terveyden-
huollon palveluja tuottavaa yksikköä vastaavalla tavoin kuin potilaan asemasta ja oi-
keuksista annetussa laissakin (785/1992). Lääkärillä tarkoitettaisiin Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen käsityksen mukaan itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa 
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lääkäriä. Ehdotettu käsitemäärittely poikkeaa yksityisestä terveydenhuollosta annetussa 
laissa käytetystä määrittelystä. Viimeksi mainitun lain 2 §:n 2 momentin perusteella 
palvelujen tuottajalla tarkoitetaan vain yksityisen terveydenhuollon palveluja tuottavia 
toimintayksiköitä, ei itsenäisiä ammatinharjoittajia. Silloin kun yksityisestä terveyden-
huollosta annetussa laissa tarkoitetaan sekä toimintayksiköitä että itsenäisiä ammatin-
harjoittajia, laissa käytetään käsitettä palvelujen antaja. 
 

 

TERVEYDENHUOLLON 
RÄTTSSKYDDSCENTRALEN FÖR HÄLSOVÄRDEN 

NATIONAL AUTHORITY FOR MEDICOLEGAL AFFAIRS 
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Kun kysymys on yksityissektorilla annettavista hedelmöityshoidoista, erilaiset käsitteet 
toimintaan samanaikaisesti sovellettavissa yksityistä terveydenhuoltoa koskevassa laissa 
ja hedelmöityshoitoja koskevassa laissa saattavat Terveydenhuollon oikeustur-
vakeskuksen käsityksen mukaan aiheuttaa sekaannusta. Oikeusturvakeskus pitää sen 
vuoksi parempana, että hedelmöityshoitoja koskevassa laissa käytettäisiin palvelujen 
tuottaja -käsitteen sijasta käsitettä palvelujen antaja. Palvelujen tuottaja -käsitettä on 
käytetty lakiehdotuksen 2 §:n 5 kohdan lisäksi lakiehdotuksen 6 §:n 1, 2 ja 4 momen-
tissa, 9 §:n otsikossa sekä 1 ja 2 momentissa, 10 §:n 1 momentin 6 kohdassa ja 2 mo-
mentissa, 12 §:n 1 ja 3 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 16 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 17 
§:n 1 momentin 8 kohdassa ja 2 momentissa, 18 §:n 1 momentissa, 19, 22, 23 ja 25 §:ssä, 
26 §:n 1 momentissa, 28 §:ssä, 31 §:n 7 kohdassa ja 38 §:n 2 momentissa. 
 
Henkilöllä, joka on voinut syntyä luovutetusta sukusolusta tai alkiosta, olisi ehdotetun 
hedelmöityshoitoja koskevan lain 23 §:n 1 momentin mukaan oikeus saada 18 vuotta 
täytettyään hoidon antaneelta luovuttajan tunnus ja sen perusteella edelleen Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskuksen ylläpitämästä luovutusrekisteristä tieto luovuttajan 
henkilöllisyydestä. Jos siittiöiden luovuttaja on antanut suostumuksensa siihen, että 
siittiöitä voidaan käyttää myös muulle kuin lakiehdotuksessa tarkoitetulle parille an-
nettavaan hedelmöityshoitoon, ja jos hän on suostunut siihen, että hänet voidaan vah-
vistaa hoidon tuloksena syntyneen lapsen isäksi, lapsen äidillä ja lapsella olisi pykälän 2 
momentin mukaan vastaavasti oikeus saada hoidon antaneelta luovuttajan tunnus ja sen 
perusteella luovutusrekisteristä tieto luovuttajan henkilöllisyydestä. Viimeksi mainitusta 
säännöksestä olisi Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen näkemyksen mukaan tarpeen 
ilmetä selkeästi, ettei tietojen antaminen hoidon seurauksena syntyneelle henkilölle 
tällöin edellytä pykälän 1 momentissa tarkoitetun ikävaatimuksen täyttymistä. Tarkennus 
voitaisiin tehdä lisäämällä 2 momenttiin esimerkiksi sanat 'T momentissa säädetyn 
ikärajan estämättä" ("....lapsen äidillä ja lapsella on 1 momentissa säädetyn ikärajan 
estämättä oikeus saada..."). 
 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus esittää myös harkittavaksi, olisiko hedelmöitys-
hoitoja koskevaan lakiin tarpeen lisätä säännös, jolla luovutettuja sukusoluja ja alkioita 
toiselle siirtävä palvelujen antaja velvoitettaisiin pitämään luetteloa siitä, mihin su-
kusoluja tai alkioita on siirretty sen tilanteen varalta, että luovuttaja peruuttaa luovu-
tukseen antamansa suostumuksen. Sukusolujen luovutuksen vastaanottaneen palvelujen 
antajan on lakiehdotuksen 16 §:n 3 momentin viimeisen virkkeen mukaan ilmoitettava 
peruutuksesta sille palvelujen antajalle, jolle luovutettuja sukusoluja on siirretty 
hedelmöityshoidon antamiseksi. Alkioiden luovuttamiseen sovelletaan lakiehdotuksen 20 
§:n 1 momentin perusteella lain sukusolujen luovuttamista koskevia säännöksiä. Koska 
suostumuksen peruuttaminen olisi mahdollista pitkänkin ajan kuluttua sen antamisesta ja 
koska niitä tahoja, joille palvelujen antaja siirtää luovutettuja sukusoluja tai alkioita, 
saattaa olla useita, suostumuksen peruuttamisesta ilmoittaminen voi käydä käytännössä 
mahdottomaksi, ellei siirtäjä ole tallettanut tietoa siitä, mille palvelujen antajalle/antajille 
luovuttajan sukusoluja tai luovuttajien alkioita on siirretty. Jos 
asiasta katsotaan voitavan säätää asetustasolla, on joka tapauksessa tarpeen varmistaa, 
että laissa (31 §:ssä) olevat valtuutussäännökset ovat tähän sääntelyyn riittävät. 
 

Oikeusturvakeskus kiinnittää lisäksi huomiota hedelmöityshoidon yhteydessä tapahtu-
vasta laittomasta perimään puuttumisesta ehdotettuun rangaistussäännökseen. Hedel-
möityshoitoja koskevan lakiehdotuksen 32 §:n 1 kohdan perusteella muun muassa su-
kusoluja tai alkioita lain 4 §:n 1 momentin vastaisesti käyttävä tuomittaisiin sukusolujen 
käyttörikoksesta, josta voitaisiin tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi 
vuodeksi. Säännöksessä viitatussa lain 4 §:n 1 momentissa kiellettäisiin sellaisten su-
kusolujen ja alkioiden käyttäminen, joiden perimään on puututtu (1-kohta), sellaisten 
alkioiden käyttö, jotka on saatu toisintamalla (2-kohta), sekä tutkimustoiminnassa 
käytettyjen sukusolujen ja alkioiden käyttäminen hedelmöityshoidossa (3-kohta). Lää-
ketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 26 §:ssä säädetään puolestaan rangaistus 
laittomasta perimään puuttumisesta lääketieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Sään-
nöksen mukaan se, joka ryhtyy tutkimukseen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 
ihmisen toisintaminen, ihmisen aikaansaaminen alkioita yhdistämällä tai ihmisen ai-
kaansaaminen yhdistämällä ihmisen sukusoluja ja eläimen perintötekijöitä, on tuomittava 
laittomasta perimään puuttumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
Laiton perimään puuttuminen olisi näin ollen ankarammin rangaistavaa lääketieteellisen 
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tutkimuksen yhteydessä kuin hedelmöityshoidon yhteydessä. Oikeusturvakeskus esittää 
harkittavaksi, olisiko hedelmöityshoidon yhteydessä tapahtuva laiton perimään 
puuttuminen syytä erottaa lakiehdotuksen 32 §:stä erilliseen rangaistussäännökseen. 
 
 

Lakialoite 140/2005 
 
Lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen 4 §;n 2 momentin mukaan hedelmöitys-
hoidoissa saisi tuottaa alkioita vain sen määrän, joka on tarkoitus viedä naiseen yhden 
kuukautiskierron aikana raskauden aikaansaamiseksi. Tuotettuja alkioita ei lakialoitteen 
mukaan voisi pakastaa eikä tuhota. Ehdotettu vaatimus tulisi Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen käsityksen mukaan todennäköisesti johtamaan monisikiöisten 
raskauksien lisääntymiseen. Raskauden monisikiöisyys merkitsee sekä sikiöiden että 
raskaana olevan naisen kannalta raskauteen liittyvien riskien kasvua. Monisikiöisten 
raskauksien lisääntyminen tulisi oikeusturvakeskuksen käsityksen mukaan todennä-
köisesti myös johtamaan sellaisten raskaudenkeskeytyshakemusten lisääntymiseen, joissa 
osa sikiöistä haluttaisiin abortoida. Tällaisia hedelmöityshoitoihin liittyneitä hakemuksia 
on tehty oikeusturvakeskukselle muutamia vuodessa. Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskus pitää myönteisenä viime vuosina tapahtunutta hedelmöityshoitojen 
kehittymistä siten, että monisikiöisten raskauksien määrä on vähentynyt. Oikeusturva-
keskus ei edellä kerrotuista syistä voi osaltaan tukea ehdotettua säännöstä. 
 
Lakialoitteessa, siihen sisältyvän lakiehdotuksen 18 §:ssä, on ehdotettu, että Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskukselle kuuluvat luvan myöntämistä ja peruuttamista kos-
kevat asiat käsiteltäisiin oikeusturvakeskuksen raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimis-
asioiden lautakunnassa, jonka nimeä tulisi aloitteen mukaan muuttaa kattamaan myös 
kyseisten asioiden käsittely. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus toteaa, että hedel-
möityshoitojen antamiseen liittyvissä lupa-asioissa tarvittava asiantuntemus on eri-
tyyppistä kuin raskaudenkeskeyttämis-ja steriloimisasioissa tarvittava asiantuntemus. 
Oikeusturvakeskus ei pidä siksi perusteltuna näiden lupa-asioiden käsittelemistä ras 



23 

 

kaudenkeskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnassa. Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus katsoo, että kyseisissä lupa-asioissa mahdollisesti tarvittava viraston ul-
kopuolinen asiantuntemus voidaan turvata sen käytössä olevan asiantuntijajärjestelmän 
avulla, toisin sanoen siten, että asiaa valmisteleva virkamies pyytää asiantuntijalausunnon 
yhdeltä tai useammalta asiassa tarvittavaa asiantuntemusta omaavalta oike-
usturvakeskuksen pysyvältä asiantuntijalta tai muulta asiantuntijalta. Tällainen menet-
telytapa on käytössä myös käsiteltäessä edellä mainittuja alkiotutkimukseen liittyviä lupa-
asioita. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus kannattaa siksi hallituksen esityksessä 
ehdotettua ratkaisua, jonka mukaan käsittelystä ei säädetä hedelmöityshoitoja koskevassa 
laissa, vaan siitä määrätään tarkemmin oikeusturvakeskuksen työjärjestyksessä. 
 
 
 
 

Ylijohtajan sijaisena, 
Apulaisjohtaja 
 
 

Esittelijäneuvos 
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Lähettäjä: Suomen Turner -yhdistys ry. 

Vastaanottaja: Eduskunnan lakivaliokunta 

 
 
Suomen Turner -yhdistys ry:n kannanotto hedelmöityshoitolakiin 
 
Suomen Turner-potilaiden etujärjestönä puollamme hallituksen antamaa esitystä hedelmöityshoito-
laiksi seuraavin perustein. 
 
Turnerin oireyhtymä on naisilla esiintyvä X-kromosomin poikkeama, jonka suurimpina haittoina ovat 
pienikokoisuus ja lapsettomuus. Turner-naiset ovat edellä mainittuja asioita lukuun ottamatta terveitä ja 
älykkyydeltään normaaleja. He työskentelevät monella alalla ja elävät muutenkin normaalia elämää. 
Suomessa Turnerin oireyhtymää sairastavia tyttölapsia syntyy vuosittain noin 10-15. Tutkimusten 
mukaan vain noin 2 % Turner-naisista voi saada lapsen luonnollisesti, mutta lapsen saaminen 
keinohedelmöityksellä on täysin mahdollista, kun käytetään luovutettuja munasoluja sekä puolison 
siittiöitä. 
 
Suomen Turner -yhdistys ry. on Turnerin oireyhtymää sairastavien oma yhdistys, joka perustettiin 
vuonna 1992. Yhdistyksen tarkoituksena on jakaa tietoa oireyhtymästä monille tahoille ja tarjota 
oireyhtymää sairastaville mahdollisuus vertaistukeen. Tarkoituksena on myös ajaa Turnerin oireyh-
tymää sairastavien etuja. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä 145, ja keski-ikä on 22 vuotta (75 % 
jäsenistä on alle 30-vuotiaita). 
 
Yhdistyksen kotisivut ovat Internetissä osoitteessa www.tumervhdistys,or,g. Sieltä löytyy lisää tietoa 
Turnerin oireyhtymästä ja yhdistyksestä. 
 
Monen Turnerin oireyhtymää sairastavan haave omasta lapsesta on toteutunut luovutetun munasolun 
avulla ja näitä hoitoja tehdään koko ajan enemmän. Tulokset ovat rohkaisevia ja monen kohdalla hoito 
onkin johtanut raskauteen ja terveen lapsen syntymään. Korostaisimme, että jokainen Turner-naisen 
perheeseen munasolun luovutuksella syntynyt lapsi on vain ja ainoastaan toivottu ja tervetullut. 
Olemme lapsirakkaita, ja moni meistä työskentelee lapsenhoitoalalla. 
 
Lahjamunasoluhoito on tällä hetkellä pääasiallisin käytettävissä oleva hoitomuoto Turneriin liittyvän 
lapsettomuuden hoidossa. Se on Turner-naisten pääasiallisin mahdollisuus saada omia lapsia ja kokea 
raskaana oleminen. Se on myös Turner-naisten puolisoiden ainoa mahdollisuus saada geneettisesti oma 
lapsi. 
 
Ystävällisin terveisin 
Suomen Turner -yhdistys ry:n hallituksen puolesta Helsingissä ja Lieksassa 20.3.2006 

<E(ina Nyk[yri 
 

Elina Nykyri (puheenjohtaja) ja Osoite: 
Alkutie 29-35 H 46 00660 Helsinki 
Sähköposti: elina nvkvri@hotmail.com 
Puhelinnumero: 041-5396220 

Tiina Taponen 
 

Tiina Taponen (varapuheenjohtaja) Osoite: 
Aholantie 4 B 12 81720 LIEKSA 
Sähköposti: tiinaelina-78@luukku.com 
Puhelinnumero: 041-433 5698 
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Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä lakivaliokunta ovat pyytäneet Valtakunnallisen 
terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) edustajaa kuultavaksi valiokunnan ko-
koukseen liittyen hallituksen esitykseen 3/2006. 

ETENE on käsitellyt hedelmöityshoitolakia yhteensä kuudessa kokouksessa, ja antanut asiasta kaksi 
lausuntoa, vuosina 1999 sekä 2001. Vuoden 1999 lausunnossa ETENE painotti lain säätämisen 
tärkeyttä. Vuonna 2001 oikeusministeri Johannes Koskinen pyysi ETENE :n kannanottoa 
muutamiin erityiskysymyksiin, joista keskusteltiin lakia valmisteltaessa. Molemmat ETE-NE:n 
lausunnot ohessa, 

ETENE näkee tärkeäksi että Suomeen saataisiin laki hedelmöityshoidoista. Nykyinen lainsäädäntö 
ei tunnista hedelmöityshoitojen kautta syntynyttä lasta, ja esimerkiksi käräjäoikeuksissa isyys on 
evätty henkilöiltä, jotka ovat tunnustaneet lapsen saaneen alkunsa hedelmöityshoitojen seurauksena 
luovutetuilla sukusoluilla. Päätökset ovat ilmeisesti kumoutuneet ylemmissä oikeusasteissa. 
Hedelmöityshoitoihin liittyy monien osapuolien oikeuksien punnintaa sekä myös viranomaisten ja 
eri toimijoiden tehtäviä ja velvollisuuksia, ja siksi hoitojen oikeudellinen sääntely on tärkeää. 

Suomessa hoitoja annetaan sekä julkisen terveydenhuollon yksiköissä että yksityisissä hedel-
möityshoitoklinikoissa. Julkisessa terveydenhuollossa hoitoon pääsyyn rajat ovat olleet tiukemmat 
esim. hoitoja saavan naisen iän suhteen ja siinä, annetaanko hoitoja yksinäisille naisille tai 
naispareille. Suomessa on jonkin verran hoidettu myös sijaissynnytyksiä. Laki asettaa Suomen 
kansalaiset tasavertaisempaan asemaan kuin silloin, jos hoitojen kehitys tapahtuu ilman 
lainsäädäntöä. 

 

1 Hallituksen esitys 3/2006 vp 
 
Nykyinen lakiesitys on varsin pitkälle samansuuntainen kuin aiemmin eduskunnan keskusteluissa 
ollut lakiesitys. Lakiesityksen mukaan hedelmöityshoitoja voidaan antaa myös rekisteröidyissä 
parisuhteissa eläville naisille sekä yksinäisille naisille edellyttäen, että sukusolujen luovuttaja antaa 
suostumuksensa sukusolujen käytölle näissä olosuhteissa. Hoitoon tarvitaan asianosaisten 
suostumus, ja toisen osapuolen suostumuksen peruutus edellyttää hoitojen keskeyttämistä. Samoin 
jos sukusolujen luovuttaja tai hedelmöityshoitoon suostunut kuolee, hoitoja ei voi jatkaa. 

Tällainen periaate on yhdenmukainen kansainvälisten sopimusten ja oikeuskäytäntöjen kanssa. 
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Sukusolujen luovuttajan on annettava erillinen suostumus siihen, että sukusoluja käytetään muiden 
kuin parien hedelmöityshoitoon. Tällöin sukusolujen luovuttaja myös voi antaa suostumuksensa 
siihen, että hänet voidaan julistaa lapsen isäksi. 

Lakiesitys on monessa mielessä varsin väljä ja antaa mahdollisuuksia monenlaiselle vanhemmuudelle. 
Suomessakin on tehty selvitys erilaisten parisuhteiden merkityksestä lasten kasvuun ja kehitykseen, ja 
on todettu, että parisuhteen muodolla ei ole merkitystä lapsen psykososiaaliseen kehitykseen tai 
sosiaaliseen suuntautuneisuuteen (Ks. Lapset ja rekisteröity parisuhde: Rekisteröityihin parisuhteisiin 
liittyviä erityiskysymyksiä selvittäneen toimikunnan mietintö. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2003:10 Luku 3). 

Lapselle on annettu oikeus 18 vuotta täyttäessään saada selville sukusolujen luovuttajan henki-
löllisyys. Lapsen oikeus tietää omat juurensa on tärkeä perusoikeuskysymys. Jonkin verran tätä 
säännöstä on vastustettu perustuen pelkoon sukusolujen luovuttajien määrän vähenemisestä. Tässä 
näkemykset vaihtelevat, ja esimerkiksi sukusoluja luovuttavat naiset suhtautuvat luovut-tajamiehiä 
myönteisemmin luovuttajan henkilötietojen luovuttamiseen hoidosta syntyneelle lapselle. Voidaan 
olettaa kansainvälisesti virinneen keskustelun perusteella, että luovuttajan identiteetin paljastamista jo 
aikuiseksi kasvaneelle hoitojen avulla syntyneelle lapselle ei tulevaisuudessa pidetä niin vieraana kuin 
nykyisin. 

Kysymys sijaissynnytyksistä herättää edelleen monia kysymyksiä, eikä kansainvälinen keskustelu ja 
monet tapausselostukset helpota kysymyksen ratkaisemista. On tilanteita, joissa vanhemmuuteen 
muuten kykenevällä naisella ei ole lääketieteellisiä edellytyksiä raskaaksi tuloon ja lapsen 
synnyttämiseen. Sijaissynnytyksen sallimista perustellaan myös miesparien oikeudella saada 
hedelmöityshoidon keinoin parisuhteeseen lapsi. Tällöin ainoa keino saada ns. biologisesti "oma" tai 
edes "puoliksi oma" lapsi on sijaissynnytys. ETENE:ssä keskusteltiin paljon aikanaan 
sijaissynnytyksistä, siihen liittyvistä sekä lainsäädännöllisistä että lääketieteellisistä kysymyksistä. 
Raskauksiin liittyy aina jonkinlainen terveydellinen riski sekä äidille että lapselle, eikä lapsi 
välttämättä ole odotusten mukainen. Oikeudelliset sopimukset joita tehdään ennen lapsen syntymää 
eivät ole päteviä, ja elämä ei aina ole sellaista, kun suunnitellaan. Mikäli ongelmia syntyy 
sijaissynnytyksiin liittyen, asiat ovat yleensä monimutkaisia. Myöskään Suomessa, jossa kaikki tähän 
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mennessä hoidetut sijaissynnytykset on valikoitu huolella ja jossa sijaissynnytyksen osapuolten hoito 
on ollut erityisen intensiivistä, ei olla säästytty ongelmilta. 

Sijaissynnytyksiin liittyy myös periaatteellinen kysymys sekä sijaissynnyttäjän että syntyvän lapsen 
välineellistämisestä. Mikäli sijaissynnyttäjä on ulkopuolinen, ei voi välttyä ajatukselta raskauden 
kaupallistumisesta. Jos sijaissynnyttäjä on hedelmöityshoitoihin osallistuvan lähiomainen tai muu 
läheinen, vapaaehtoisuus ja vapaa riskien ja hyötyjen punninta ovat kyseenalaisia. Näitä asioita 
pohtiessaan ETENE päätyi aikanaan lähes yksimielisesti kannattamaan si-jaissynnyttämisen 
kieltämistä. Jonkin verran keskusteltiin siitä, millaisissa erityistilanteissa sijaissynnytys voisi olla 
hyväksyttävää, mutta todettiin kuitenkin, että tällaisten erityistilanteiden rajaaminen olisi kuitenkin 
erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. 

 

2 LA 140/2005 vp 
 
Tämän lakialoitteen tarkoitus on rajata hedelmöityshoidot vain avioliitossa eläville pareille heidän 
omilla sukusoluillaan. Lakialoitteessa myös edellytetään, että alkioita muodostetaan vain sen verran, 
kuin yhdellä hedelmöityshoitokerralla voidaan siirtää kohtuun. Lakialoitteessa kuitenkin sallitaan se, 
että jos nainen kuolee hedelmöityshoitojen aikana, alkiot voidaan käyttää toisen parin 
hedelmöityshoitoon. Jos mies kuolee sen jälkeen, kun alkioita on jo muodostettu, hedelmöityshoitoja 
voidaan myös jatkaa. 
Lakialoitteessa on lähtökohtana paljon olettamuksia, joiden oikeutuksesta nykyaikana voidaan 
paljonkin keskustella. Avioliiton korostaminen parhaana lapsen kasvun turvaavana kasvuympäristönä 
ei perustu selvitykseen joita on tehty erilaisista perheistä ja vanhemmuuden malleista. Kysymys 
biologisesta vanhemmuudesta on hyvinkin monitahoinen, eikä luovutettujen sukusolujen käyttöön 
hedelmöityshoidossa ole todettu liittyvän lapselle kehityksellisiä ongelmia. Luovutettuja sukusoluja 
on käytetty hedelmöityshoidoissa pitkään, joten tietoa ja kokemusta hoidoista on paljon. 

Vaatimus sille, että alkioita voidaan kehittää vain sen verran, mitä yhdellä kierrolla voidaan kohtuun 
siirtää on kohtuuton ja nykylääketieteen pohjalta arvioituna haitallista. Hedelmöityshoidoissa 
hormonihoidoilla saadaan kypsymään useita munasoluja. Suuria eroja ilmenee yksittäisten naisten 
reagoinnissa hormonihoitoihin. Munasolujen poimimiseen mahdollisesti hypers-timuloituneesta 
munasarjasta sisältyy riskejä. Koeputkihedelmöityksessä kaikki munasolut eivät hedelmöity. 
Alkioiden kehittäminen ja pakastaminen on nykytekniikoin turvallista. Suomen yhden alkion 
siirtokäytäntö on saanut paljon ansaittua kansainvälistä huomiota. Yhden ja kahden alkion siirrot 
parantavat hedelmöityshoitojen turvallisuutta ja vähentää merkittävästi esimerkiksi keskosuuden ja 
siten lapsen vammautumisen riskiä. Kaikkien hedelmöityneiden munasolujen implantointi naisen 
kohtuun on riski sekä syntyvälle lapselle että äidille. 

Lakialoitteen allekirjoittajat ovat ilmeisesti olettaneet, että hoitojen rajaamisessa äärimmilleen 
pystytään välttämään ns. eettisiä ongelmia. Eettiset ongelmat eivät suinkaan poistu vaan vain 
muuttuvat toisiksi. Kovin suuret rajaukset asettavat ihmiset todella eriarvoisiin olosuhteisiin ja 
nykymaailmassa saa monet hakeutumaan hoitoihin muualle. Tällöin hoitoa saavat ne, joilla on siihen 
varaa. On ristiriitaista, että hedelmöityshoitoja halutaan antaa vain avioliitossa eläville, mutta toisaalta 
toisen sukusolujen luovuttajan kuollessa alkioita voidaan käyttää edelleen ulkopuolisten lapsettomien 
parien hoitoon tai lesken hedelmöityshoitoihin. Lapsen oikeus tietoon juuristaan ei käy ilmi 
lakialoitteesta. 

 

3 Lopuksi 
 
Hoidon eettisyys ja eettinen pohdinta ovat monipuolisia käsitteitä, joissa eri näkökulmia, perus-
oikeuksia ja jopa eettisiä peruskäsitteitä joudutaan punnitsemaan keskenään. Lääketieteen mah-
dollisuuksien lisääntyessä hoitojen eettisyyden punnintaan tulee aina uusia näkökulmia. Hedel-
möityshoidot ovat parantaneet huomattavasti lapsettomuudesta kärsivien aikuisten mahdollisuuksia 
saada lapsi, joko omilla tai luovutetuilla sukusoluilla. Tekniikoiden parantuessa voidaan raskauden 
mahdollisuuksia parantaa, ja monet asiat, kuten sijaissynnytys, ovat teknisesti mahdollisia, vaikka 
tekniikka voi itsessään synnyttää aivan uudenlaisia ongelmia ja pohdintoja. Vanhemmuus on 
aikuisuutta ja vastuuta toisesta ihmisestä. Siihen että lapsella on hyvät ja turvalliset olosuhteet kasvaa 
on yhteiskunnan muilla päätöksillä suuri merkitys. 
 
 

Ritva Halila 
Pääsihteeri 
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LAKIESITYS HEDELMÖITYSHOIDOISTA 
 
Hedelmöityshoitoja koskevaa lainsäädäntöä on valmisteltu useissa eri 
työryhmissä 1980-luvun alkupuolelta lähtien. 14.10.1997 oikeusministeriön 
työryhmä luovutti mietinnön "Sukusolujen ja alkioiden käyttö 
lääketieteellisessä hedelmöityshoidossa", joka perustui v. 1993 
luonnokseen hallituksen esitykseksi ihmisen keinoalkuisesta 
lisääntymisestä. Tällöin lakiesitys kävi läpi laajan lausuntokierroksen, jossa 
lähes kaikki lausunnonantajat pitivät lakiesitystä tarpeellisena. Sittemmin 
uusi työryhmä valmisteli luonnoksen uudeksi hallituksen esitykseksi, joka 
sisältyy vuoden 1997 työryhmämietintöön. 
 
Lakiesityksen pääasiallinen sisältö: 

- Esityksen tavoitteena on hedelmöityshoidon sääntely tavalla, joka antaa 
toiminnalle eettisesti, oikeudellisesti ja lääketieteellisesti hyväksyttävät 
puitteet. Tavoitteena on ollut myös hoidon avulla syntyneen lapsen edun 
turvaaminen. 

- Lakiesityksessä hoidon edellytyksenä on lääketieteellinen peruste, joko 
tahaton lapsettomuus tai mikäli parin omista sukusoluista syntyvällä 
lapsella olisi huomattava vaara saada vakava sairaus. 

- Hedelmöityshoitoja voitaisiin antaa myös yksinäisille naisille. 

- Hedelmöityshoidossa voitaisiin käyttää muitakin kuin parin omia 
sukusoluja, myös alkion luovutus olisi mahdollista. Sijaissynnyttäjän 
käyttö tämän lakiehdotuksen pohjalta ei olisi sallittua. Tähän työryhmä 
päätyi yhteispohjoismaisen oikeudellisen yhtenäisyyden sekä 
sijaissynnyttäjän käyttöön liittyvien ongelmien johdosta, 

- Lakiesityksen hyväksymisen yhteydessä muutetaan samalla isyyslakia 
lisäämällä siihen säännökset isyyden määräytymisestä silloin, kun lapsi 
syntyy hedelmöityshoitojen avulla. 

- Lapsella olisi 18 vuotta täytettyään oikeus saada tieto alkuperästään, 
sukusolujen luovuttajan ominaisuuksista ja luovuttajan luvalla myös 
henkilöllisyydestä, luovuttajan kuoltua 10 vuotta kuolemasta myös 
suostumuksesta riippumatta. 

- Hedelmöityshoidossa ei saa käyttää sukusoluja ja alkioita, joiden 
perimään on puututtu, alkioita joita on saatu toisintamalla (kloonaus) tai 
sukusoluj aja alkioita, joita on käytetty tutkimustoiminnassa. 

Oikeusministeriön työryhmä on kuullut lakiesitystä valmistaessaan lu-
kuisia asiantuntijatahoja. Pääosin kaikki lausunnonantajat ovat olleet sitä 
mieltä, että lakiesitys on tarpeellinen ja tärkeä. Erityisesti isyyskysy-
myksen ratkaisu, joka nyt odottaa tätä hedelmöityshoitolakia, aiheuttaa 
viipyessään ongelmia. 
 
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) 
on keskustellut kokouksissaan 10.3.1999 ja 2.6.1999 
hedelmöityshoidoista ja lakiesityksestä sukusolujen ja alkioiden 
käytöstä hedelmöityshoidosta ja siihen liittyvästä muutoksesta 
isyyslakiin. Neuvottelukunta pitää lain eteenpäin viemistä tärkeänä ja 
kiireellisenä, koska Suomi alkaa olla viimeisiä Euroopan maita, joissa 
hedelmöityshoitoja ei ole säännelty lailla. Todettiin, että lakipaketti 
sisältää tärkeitä kysymyksiä, mm. isyyden määrittelyn 
keinohedelmöityshoidossa. Lapsettomuushoitojen oikeudellisessa ja 
eettisessä säätelyssä ollaan Suomessa nyt jo jäljessä kehittyviä 
tekniikoita. Kun lakia ei ole, hoito voi tapahtua villisti ja jopa eettisesti 
arveluttavin perustein. Isyyden selventäminen 
keinohedelmöitystilanteessa on erittäin tärkeä osa lakipakettia. 
Oikeusministeriön työryhmän mietintö on hyvä pohja 
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lainsäädäntötyöhön laaja-alaisten ja hankalien asioiden perusteellista 
pohdintaa ja myös kompromissiesityksiä ajatellen. 
 
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta näkee 
tärkeäksi, että laki sukusolujen käytöstä hedelmöityshoidossa ja siihen 
liittyvä muutos isyyslakiin saataisiinkin säädettyä mahdollisimman pian. 
Koska lakiesitys sisältää monia eettisesti ongelmallisia kysymyksiä, 
neuvottelukunta toivoo vielä lakiesitystä käsiteltäväkseen 
yksityiskohdittain luonnosta nähtäväkseen, ennen kuin se annetaan 
eduskunnan käsittelyyn. 
 
 
 

Neuvottelukunnan puolesta 
 
 

Martti Lindqvist Ritva Halila 
ETENErn puheenjohtaja ETENE:n pääsihteeri 
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LAKI HEDELMÖITYSHOIDOISTA 
 
 
 

Suomessa on jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien valmisteltu lakia hedelmöitys-
hoidoista. Viimeksi oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö valmistelivat 
vuonna 1998 ehdotuksen hallituksen esitykseksi laeiksi sukusolujen ja alkioiden 
käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta. Huolimatta sekä pitkästä 
valmistelusta että laajasta lausuntokierroksesta tarvittavaa yksimielisyyttä hallituksen 
esityksen antamiseen eduskunnalle ei löytynyt, ja ehdotus palautui valmisteltavaksi 
syksyllä 1998. 
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) on käsitellyt 
hedelmöityshoitoja ja lain säätämistarvetta keväällä 1999, jolloin se antamassaan 
lausunnossa perusteli lain tarpeellisuutta ja esitti toivomuksen, että siltä pyydettäisiin 
kannanottoa lakiesityksen valmisteluvaiheessa. 
Oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriöiden edustajat ovat kokoontuneet 
vuoden 2000 aikana ja arvioineet hedelmöityshoitojen sääntelyä koskevaa tilannetta ja 
pitäneet hedelmöityshoitojen oikeudellista säätelyä tärkeänä Lakiesitykseen liittyvät 
ongelmakohdat on listattu, mutta ennen kuin uutta lakiesitystä on luonnosteltu 
valmiiksi, on asiasta pyydetty ETENE:n kannanotto. 
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta on käsitellyt asiaa sille 
lähetetyn kirjeen sekä vuoden 1998 lakiluonnoksen pohjalta. Kokouksessaan 
30.10.2000 ETENE piti vaikeana ottaa asiaan kantaa ilman selkeätä hallituksen esi-
tystä. Koska kysymys kuitenkin on keskeinen ja tärkeä ja koska ETENE:n kannan-
ottoa näihin keskeisiin kysymyksiin erityisesti on toivottu, päätettiin asiaa käsitellä 
yksityiskohtaisemmin neuvottelukunnan seuraavissa kokouksissa 12.12.2000 ja 
23.1.2001. 
Neuvottelukunnan kannanottoa on toivottu erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 

luovutetusta sukusolusta syntyneen oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys 
heteroseksuaalinen parisuhde ja tahaton lapsettomuus hedelmöityshoidon edel-
lytyksenä 
sijaissynnyttäjän käyttö 

Neuvottelukunnan kokouksissa käytyjen keskustelujen perusteella ETENE painottaa 
seuraavia asiaan liittyviä seikkoja: 

Lainsäädännön ja etiikan suhde; 

Nykyisin etenkin laadittaessa hyvin henkilökohtaisiksi ja yksityisiksi koettuja alueita 
käsittelevää lainsäädäntöä joudutaan tarkoin pohtimaan sitä kysymystä, mikä on lain 
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suhde yhteiskunnassa vallitseviin eettisiin ihanteisiin ja erilaisiin moraalikäytäntöi-hin. 
Yhä useammin sellaisissa kysymyksissä, missä uskonnollisista ja maailmankat-
somuksellisista arvostuksista saattaa seurata melko voimakkaita moraalikäsityksiä, 
vallitseva lainsäädäntö on varsin neutraali eikä noudata sellaisenaan ehkä suurtenkin 
kansalaisryhmien edustamaa eettistä ihannetta. Tällöin lainsäädännöllä pyritään tur-
vaamaan ennen kaikkea kansalaisten turvallisuus ja tasa-arvoisuus (mm. aborttilaki). 
Laki on tällaisissa asioissa eri asia kuin monien ihmisten moraalinen ihanne. Se ei 
välttämättä suosittele sitä, mitä se kuitenkin sallii esimerkiksi yhdenvertaisuuden pe-
riaatteen vuoksi. 
Toisaalta on myös vakavasti mietittävä, onko lailla tuettava kaikkea sellaista elämän-
käytäntöä, mikä saattaa olla suhteellisen yleistä, mutta ei ehkä toivottavaa tai ainakaan 
ristiriidatonta. Tätä on kysyttävä esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa hoidon tuloksena 
syntyvä lapsi jäisi harkitusti ilman toista vanhempaa. Ihmiset voivat tehdä arjen 
yksityisessä elämässään monenlaisia valintoja esimerkiksi lisääntymisensä suhteen, 
mutta laki ja siihen perustuva julkinen hoitojärjestelmä pyrkii tukemaan sosiaalista 
turvallisuutta, johdonmukaisuutta ja heikoimman osapuolen asemaa. Tässä tapauksessa 
nimenomaan lapsen asema on avainkysymys. Lisäksi on otettava huomioon 
oikeudenmukaisuuteen ja tasavertaisuuteen liittyvät näkökohdat sekä se, miten 
luonnollisissa olosuhteissa toteutuvat kaikessa monimuotoisuudessaan ihmisten 
lisääntyminen, perheen muodostuminen, vanhemmuuden ilmeneminen ja lapsen kasvu. 

Lapsen oikeus sada tietää luovuttajan henkilöllisyys: 

Luovutetuista sukusoluista syntyneen oikeudesta saada tietää luovuttajan henkilöllisyys 
on aikanaan päästy monia osapuolia tyydyttävään vuoden 1998 lakiehdotuksessa 
ilmaistuun kompromissiesitykseen. Lapsen oikeus tietää biologinen alkuperänsä on 
varsin laajasti mnnustettu periaate. Suomessakin on pelätty luovuttajien määrän 
romahtamista, mikäli luovuttajan identiteetti paljastetaan syntyvälle lapselle. Kan-
sainvälisten esimerkkien valossa luovuttajan suhtautuminen identiteettinsä paljastu-
miseen  näyttää  olevan  osittain  sukupuolesta  riippuvaa.  Ulkomailla  on  tehty  asiasta  
selvityksiä, ja mm. munasoluja luovuttaneista naisista suurin osa hyväksyy henkilö-
tietojensa paljastamisen luovutetusta sukusolusta syntyneelle. 
Vuoden 1998 ehdotuksen mukaan hedelmöityshoitolaki antaisi lapselle mahdollisuuden 
selvittää syntyperänsä, muttei velvollisuutta vanhemmille ilmaista sitä, että lapsi on 
syntynyt hedelmöityshoitojen seurauksena. Lapsen oikeuksien kannalta tämä ei ole 
ongelmaton asia. Lapsen jättäminen "julkisen salaisuuden" ulkopuolelle voi olla hänen 
kehitykselleen hyvinkin haavoittava asia. Toisaalta voi olla myös traumaattista kohdata 
henkilö, biologinen vanhempi, joka ei välttämättä halua tavata sitä aikuiseksi 
kasvanutta lasta, joka on saanut alkunsa asianomaisen sukusoluista vuosia sitten. 
Myös Suomessa on joskus toteutettu hedelmöityshoitoja siten, että munasolujen luo-
vuttaja on potilaan tuntema henkilö, esimerkiksi hedelmöityshoidossa olevan naisen 
sisar tai muu lähisukulainen. ETENE:n keskustelun pohjana olleen vuoden 1998 la-
kiluonnoksen yksinomainen lähtökohta on kuitenkin se, että sukusolujen luovuttaja on 
tuntematon. Lapsensaannille on yleensä voimakas emotionaalinen tarve, ja myös 
lapsettomuuteen ja hedelmöityshoitoihin liittyy paljon syviä tunteita. Tuttu luovuttaja 
voi joidenkin mielestä helpottaa lapsen hankintaa koskevan intiimin päätöksen teke-
mistä. Tulevan hedelmöityslain valmistelussa voiteisiinkin ottaa paremmin kantaa 
munasolujen luovuttamiseen perustuvien hedelmöityshoitojen mukanaan tuomiin 

 

K:\DATA\TEKSTIT\RHAUvETEKBMUIST10T\Hedebnu61 b.doc erityistilanteisiin. Voisi ehkä löytää erityissäädöksiä niihin 
poikkeustilanteisiin, missä munasolun saaminen tunnetulta luovuttajalta tulisi harkinnanvaraisesti 
kysymykseen. 

Vaikka vuoden 1998 lakiehdotuksen sisältämät säädökset luovuttajan henkilöllisyyden 
paljastamisesta lapselle ilmentävät tyypillistä kompromissia, ne kuitenkin antavat aika 
laajan mahdollisuuden soveltaa tilanteenmukaisesti erilaisia ratkaisumalleja tässä 
tärkeässä kysymyksessä. 

Vaatimus heteroseksuaalisesta parisuhteesta: 

Monien kansainvälisten julistusten mukaan lapsella on oikeus sekä isään että äitiin, 
vaikka käytännössä yksinhuoltajaperheiden määrä on lisääntynyt hyvin voimakkaasti 
parin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen 
muutos on ollut erittäin suuri tällä kohdalla. Heteroseksuaalisen parisuhteen ollessa 
kyseessä lapsettomuuden hoitoa on pidetty jonkinlaisena "luonnon avustamisena", jossa 
käytetään apuna erityistekniikkaa ja luo\aitettuja sukusoluja. Parisuhteessa, jossa hoitoa 



31(8) 

 

haluavat ovat samaa sukupuolta, tarvitaan aina luovuttajaksi kolmatta osapuolta. Tässä 
merkityksessä syntyvä lapsi voi olla vain toisen osapuolen "biologinen lapsi". 
Nykylainsäädännön mukaan hän voi olla juridisesti vain parisuhteen toisen osapuolen 
lapsi. Ei ole tiedossa näyttöä siitä, että kiinteässä lesbo- tai homosuhteessa elävien 
aikuisten perheessä lasten kehitys olisi uhatumpaa tai ristiriitaisempaa verrattuna 
heteroseksuaalisessa suhteessa elävien vanhempien lasten kehitykseen, joskin 
neuvottelukunnassa esitettiin epäily tällaisessa perheessä kasvavien lasten kohtaamista 
suuremmista sosiaalisista paineista, mikä ilmenisi esimerkiksi kiusatuksi tulemisen 
riskinä. 
Maassamme keskustellaan parhaillaan samaa sukupuolta olevien henkilöiden pa-
risuhteen rekisteröintimahdollisuudesta. Rajana tässä vaiheessa on päättäjien kes-
kuudessa pidetty sitä, etteivät samaa sukupuolta olevat parit voi adoptoida toistensa 
lasta. Jos rekisteröinti tulee viralliseksi, se antaisi vahvemman perustan tällaiseen pa-
risuhteeseen perustuvaan perheeseen syntyvälle lapselle. Kuitenkin hedelmöityshoidon 
salliminen ilman adoptiomahdollisuutta sisältäisi loogisen ristiriidan ainakin tällä 
hetkellä muun lainsäädännön kanssa. 

Hedelmöityshoidot yksinäisille naisille lääketieteellisistä syistä: 

Vuoden 1998 lakiehdotuksessa lähdettiin siitä, että yksinäinen nainen voi saada he-
delmöityshoitoja, mikäli hänellä on todettu lääketieteellinen syy lapsettomuuteen. Tätä 
on kritisoitu voimakkaasti esimerkiksi sillä perusteella, että noin kolmasosassa 
tapauksista lapsettomuuden syytä ei saada kuitenkaan selville. Olisi epäilemättä sekä 
absurdia että epäeettistä, jos lääketieteellisistä syistä johtuvan lapsettomuuden selville 
saamiseksi pitää harrastaa tilapäisiä suhteita ilman infektiosuojaa ja ilman ehkäisyä, 
jotta säädetty indikaatio voidaan varmistaa. Toisaalta voidaan kysyä, onko yksinäisten 
naisten hedelmöityshoidossa ainakin toisinaan kysymys enemmänkin li-
sääntymisteknologian käytöstä kuin varsinaisesta hoidosta. Kysymys siitä, kenen 
tällaisessa tapauksessa kuuluisi kustantaa hoidot, on myös eettisesti tärkeä. 
Monissa kansainvälisissä julistuksissa ja eettisissä kannanotoissa perusteluissa ve-
dotaan hyvin perustellusti ennen kaikkea lapsen parhaaseen. Lapsen kehitykselle on 
tärkeää, että hänellä on turvallinen kontakti vanhempiinsa ja muihin hänen lähellään 
oleviin ihmisiin. Hedelmöityshoitojen lähtökohta on vanhempien ja aikuisten halu ja 
tarve saada lapsi, ei lapsen tarve saada vanhempi. Tosin voidaan väittää, että tämä 
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hämärtyä se, kenen etua ensisijaisesti haetaan, syntyvän lapsen vai vanhemman. Onko lapsella 
mahdollisuus saada oma arvonsa ja merkityksensä riittävän turvatuksi omana itsenään ilman, että hän 
on ensisijaisesti vain vanhempansa/Vanhempiensa odotusten tyydyttäjä - eräänlainen "lääke" 
lapsettomuudeksi nimettyyn sairauteen? Tällaisia epärealistisia odotuksia on sekä parisuhteissa että 
myös yksinäisten vanhempien kohdalla. Lapsettomuushoitojen mahdollisuuksien parantumisen 
myötä myös ympäröivän yhteisön paine kasvaa - lapsi nähdään joskus ihmisyyden mittana. 
Neuvottelukunnan keskusteluissa on esitetty huoli siitä, että lapsettomuus näyttää joissakin tilanteissa 
jopa muodostuneen sosiaalisen syrjinnän syyksi. 

Sijaissynnyttäjän käyttö: 

Suomessa on joillakin tahoilla ehdotettu, että sijaissynnyttäjän käyttö sallittaisiin 
lääketieteellisesti hyvin tarkoin määrätyissä yksittäisissä tilanteissa. Onhan näitä ta-
pauksia myös käytännössä ollut joitakin Suomessa ilman, että suurempia ongelmia oiisi 
esiintynyt. 
Sijaissynnytyksessä hedelmöityneitä sukusoluja käytetään siten, että alkio/alkiot is-
tutetaan toisen naisen kohtuun, jossa raskaus jatkuu synnytykseen saakka. Suomen 
nykylainsäädännön samoin kuin monien muidenkin maiden lainsäädännön mukaan 
lapsen synnyttänyt on lapsen äiti. Mikäli muuta on sovittu, se on juridisesti pätemätön 
sopimus. Vanhemmuuden siirto edellyttää adoptiomenettelyä. 
Monissa maissa, mm. muissa Pohjoismaissa, sijaissynnyttäjän käyttö on kokonaan 
kielletty. Toisaalla, esim. Israelissa lähiomaisten käyttö sijaissynnyttäjänä on kielletty. 
Siellä sekä joissain muissa maissa on syntynyt maksullinen synnyttäjäkulttuuri, jonka ei 
toivoisi kehittyvän maahamme. Muissa Pohjoismaissa sijaissynnytys on kielletty sillä 
perusteella, että se voi synnyttää enemmän ongelmia kuin mitä se voi ratkaista. 
Suomessa on sijaissynnyttäjän avulla syntynyt kymmenkunta lasta. 
Sijaissynnytykseen liittyy joitain suuria ongelmia: Jos sijaissynnytys sallitaan, kuka 
antaisi siihen luvan ja millä perusteilla? Jos vanhemmat ja sijaissynnyttäjä tekevät 
sopimuksen adoptiosta, mitä tapahtuu, jos jompikumpi osapuolista haluaakin perua 
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sopimuksen esimerkiksi siitä syystä, että lapsi ei olekaan sellainen kuin on toivottu, tai 
jos lapsen synnyttänyt nainen haluaakin pitää lapsen? Onko sopimus pitävä, vaikka 
lapsi olisi poikkeava, tai jos raskaudessa tapahtuisikin jotain joko sikiölle tai sikiötä 
kantavalle naiselle? - Kuten edellä todettiin, nykyisen lainsäädännön mukaan tuollainen 
sopimus ei ole juridisesti pätevä. 
Kuka vastaa riskeistä sijaissynnyttäjälle, tai kuka olisi vastuussa kustannuksista tai 
seurauksista? Voidaanko ylipäätään hyväksyä toisen ihmisen käyttäminen näin laa-
jamittaisesti hyväksi toisen ihmisen hyvin henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden 
vuoksi? Lähisukulaisten toimiessa sijaissynnyttäjänä törmätään toisenlaisiin kysy-
myksiin. Olisiko sijaissynnyttäjäksi suostumisesta psykologisesti kohtuuttoman vaikea 
kieltäytyä, jos sisar, tytär tai muu lähisukulainen pyytää naiselta sijaissynnyttäjäksi 
ryhtymistä? Raskauteen sisältyy aina sekä tietty riski että taloudellinen uhraus. Kuka 
maksaa ja mitä, ja mikä olisi kohtuullinen korvaus kaikesta menetetystä työ-, vapaa-ja 
muusta ajastaja terveydellisistä riskeistä? 
Maissa, joissa sijaissynnytys on ollut sallittua, on esiintynyt edellä mainittuja ongelmia. 
Suomessa toteutuneissa harvoissa tapauksissa tiettävästi näitä ei ole toistaiseksi ollut. 
Raskauteen, synnytykseen ja lapsettomuuteen liittyy paljon hyvin syviä 
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ratkaistaviksi - erityisesti tilanteissa, joissa osapuolina ovat toisaalta lasta pitkään toivonut nainen tai 
pari, toisaalta lapsen syrmyttänyt henkilö mukaan lukien hänen mahdollinen kumppaninsa. 
Tällaisissa tilanteissa mahdollisesti syntyvät ongelmat voivat olla hyvin tuskallisia ja repiviä. 
Toisaalta on aiheellista kysyä voidaanko näiden uhkakuvien pemsteella kieltää sijaissynnytyksen 
mahdollisuus niiltä, jotka pystyvät punnitsemaan riskit, uhat ja emotionaaliset tekijät, ja voivat 
hankkia toisen - asioista aivan yhtä tietoisen -henkilön avulla oman biologisen lapsen? Uhkakuvat 
voivat vääristää arvion ihmisen kyvystä harkita tosiasioita ja kysymyksen eri puolia. 

Olennainen kysymys sijaissynnyttäjäkysymyksessä koskee sitä, voidaanko lainsää-
dännön kautta varmistaa sekä syntyvän lapsen että hoitoihin osallistuvien henkilöiden 
oikeusturva ja pitää tapauksien joukko selvästi rajattuna. Esimerkiksi adoptio-
lainsäädännössä on pyritty - ja varmaan varsin pitkälle myös onnistuttu - lapsen edun 
tavoittelemiseen. Adoptioprosessin kestäessä tulevat vanhemmat joutuvat käymään läpi 
erilaisia selvirysprosesseja, jotta pystyttäisiin takaamaan lapselle riittävän turvallinen 
kasvuympäristö. Tarve sijaissynnyttäjien käyttöön tuskin tulee koskaan määrältään 
olemaan kovin suuri, mutta joidenkin mielestä totaalisen kieltämisen sijasta voisi 
erilaisia vaihtoehtoja harkita - etenkin, kun sijaissynnytyksistä Suomessa on jo 
kokemuksia. ETENE päätyi keskusteluissaan siihen, ettei ainakaan nykytilanteessa 
pystytä turvaamaan riittävän hyvin syntyvän lapsen, sijaissynnyttäjän ja lasten 
vanhempien oikeusturvaa. Tämän vuoksi neuvottelukunta ei kannata sijaissynnyttäjän 
käytön sallimista laissa, vaikka sitä puoltaviakin näkemyksiä pohdittiin ja perusteltiin. 

 
 
Muita hedelmöityshoitoihin liittyviä ongelmallisia kysymyksiä: 
 
Isyyskysymys: 

Suomen isyyslaki ei tunne eikä tunnusta hedelmöityshoidoin syntynyttä lasta, jos 
vanhemmat eivät ole olleet avioliitossa lapsen syntyessä. On tärkeää näiden lasten 
oikeusturvan kannalta, että isyyslaki saadaan todellista tilannetta ja lapsen etua vas-
taavaksi tässäkin tapauksessa. 

Hedelmöityshoitoihin osallistuvan naisen ikä: 

Nykyisin Suomessa hedelmöityshoitoja annetaan myös melko väljin kriteerein, jos 
pareilla tai naisilla on riittävät taloudelliset resurssit yrittää hoitojen avulla lasta. 
Hoitoja on tehty meilläkin varsin iäkkäille naisille, joskus kohtalokkain seurauksin. 
Vaikka lääketiede edistyykin, raskaus on naiselle aina riski. Äidin iän noustessa eri-
laisten komplikaatioiden todennäköisyys kasvaa. Mm. riski verenpainetautiin sekä 
raskaudenaikaiseen sokeritasapainon häiriöön lisääntyy. Ne puolestaan lisäävät sekä 
äidin että sikiön sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Myös synnytyksen ennenaikaisuuden 
riski kasvaa. Hedelmöityshoitojen onnistumisprosentti laskee myös varsin nopeasti jo 
kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen, minkä vuoksi julkisessa terveydenhuollossa on 
rajoitettu koeputkihedelmöitysten tarjontaa. Esimerkiksi HYKSdssä jonoonot-toikäraja 
koeputkihedelmöityksiin on nykyisin 38 v. Väestöliitossa ikäraja luovutetuilla 
munasoluilla tehdyille hedelmöityshoidoille on 42 v johtuen pitkistä jonoista. Siitä, 
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onko Suomessakin tehty koeputkihedelmöityksiä luovutetuilla munasoluilla myös 
vaihdevuodet ohittaneille naisille ei ole varmaa tietoa. Vaihdevuodet, jolloin 
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vaikkakin väljästi määrittyvä raja hedelmöityshoidolle. Vaihdevuosi-ikä vaihtelee, ja näin naisen 
biologinen kyky omien munasolujen tuotantoon on yksilöllinen. 

Yläikärajan vahvistamista on perusteltu vedoten sekä lääketieteellisiin että taloudelli-
siin syihin. Kuitenkin perustaen kantansa suureen vaihteluun naisten terveydessä ja 
vaihdevuosien ilmentymisiässä ETENE ehdottaa, ettei laissa säädettäisi täsmällistä 
ikärajaa hedelmöityshoitoihin pääseville naisille, vaan että asia ilmaistaisiin laissa 
väljemmin. ETENE painottaa myös lapsen edun kannalta vanhemman ikään liittyvää 
sosiaalista ulottuvuutta, jolloin myös isän ikä on merkityksellinen siinä missä äidinkin. 

Kuolleen henkilön sukusolujen käyttö: 

Vuoden 1998 lakiehdotuksessa lähdetään siitä, että kuolleen henkilön sukusoluja ei voi 
käyttää hedelmöityshoidossa. Tämä perustuu kansainvälisiin suosituksiin. Maailmalla 
käydään paljon keskustelua siitä, voidaanko hedelmöityshoidossa käyttää sellaisia 
pakastettuja alkioita, joiden sukusolun luovuttaja on kuollut. Mikäli meidän 
lainsäädännössä ei tästä olisi mainintaa, ovat samanlaiset riidat aivan yhtä mahdollisia 
myös Suomessa. Luontevaa lienee ajatella, että kuolema on kaikkialla ehdoton raja 
lisääntymiselle. Kuoleman jälkeen hedelmöittyminen ei ole mahdollista luonnollisissa 
olosuhteissa. 
ETENE painottaa myös hedelmöityshoitoihin liittyvässä eettisessä pohdinnassa lapsen 
oikeuksia. Lainsäädännön tulee turvata erityisesti syntyvän lapsen paras. Hedel-
möityshoidoin synty/än lapsen isyystilanteen epäselvyys onkin koettu tämänhetkisen 
lainsäädäntötilanteen suurimmaksi epäkohdaksi. Hedelmöityshoitoihin liittävässä 
keskustelussa hämärtyy helposti näkemys siitä, kenen etua tavoitellaan. Ovatko lapset 
hoidoissa tuotteita, ja voidaanko toista henkilöä käyttää toisen henkilön yksityisten 
tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi? Neuvottelukunnan käymässä keskustelussa 
herätettiin myös kysymys, onko lapsettomuudesta muodostunut niin suuri "paha", että 
lähes mikä tahansa pitäisi olla mahdollista, jos se auttaa lapsen hankkimista. Voidaanko 
ylipäätään olettaa, että hyvin vahvasti tunteisiin vetoavissa tilanteissa ihmisillä on 
mahdollisuus vapaaseen tietoon perustuvaan suostumukseen? 
Hedelmöityshoitojen sallimista tietyille ryhmille voidaan perustella monin tavoin. 
Joidenkin mielestä ratkaisu kysymykseen samaa sukupuolta olevien tai yksinäisten 
naisten mahdollisuudesta saada hedelmöityshoitoja on ensisijaisesti poliittinen kan-
nanotto siihen, millaisia perheitä yhteiskunta haluaa. Voidaan myös miettiä sitä, kat-
sotaanko päätöksen hakeutua hedelmöityshoitoihin olevan ennen kaikkea naisen oma 
ratkaisu tilanteessa, jossa naisella on biologinen tarve hankkia lapsia, vaikka hänellä ei 
ole miespuolista partneria. Näinhän käytännössä oletetaan naisen tehdessä päätöksensä 
raskauden keskeytyksestä. Mikäli hedelmöityshoidot sallittaisiin naispareille, tasa-
arvolähtökohtia ajatellen ne pitäisi joidenkin mielestä sallia myös miespareille. Tällöin 
kuitenkin ainoa mahdollisuus hankkia yhteinen lapsi edellyttäisi sijaissynnyttäjän 
käyttämistä, joka johtaa uuteen ongelmalliseen kysymykseen. 
Jos hedelmöityshoitojen perusteeksi katsotaan ainoastaan tilanteet, jossa se olisi parin 
ainoa mahdollisuus saada biologinen lapsi, eivät samaa sukupuolta olevat pariskunnat 
voisi saada hedelmöityshoitoja. Jos tarvitaan lääketieteellinen perustelu eli todennettu 
infertiliteetti, myös yksinäiset naiset jäisivät hoidon ulkopuolelle. Sijais-synnytykseen 
liittyy mm. lapsen oikeuksia koskevia kysymyksiä, joita voi olla vai- 
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että lapsesta muodostuu hyödyke, jolla on ensisijaisesti esinearvo saajalleen. 
 

Käymänsä keskustelun pohjalta ETENE korostaa seuraavia näkökohtia: 

1. Oikeudesta saada tietää sukusolun luovuttajan henkilöllisyys: ETENE katsoo, että 
lapsen oikeus tietää syntyperänsä on hyvin tärkeä periaate. Kompromissiesitys joka 
vuoden 1998 lakiesitykseen on kirjattu, vaikuttaa varsin realistiselta -lapsella on 
mahdollisuus saada tietää sukusolun luovuttajan kuvaus, muttei henkilötietoa, ellei 
luovuttaja halua niitä antaa. Silti ratkaistavaksi jää kysymys, miten turvata lapsen 
oikeus tietää, jos tiedon saanti on kuitenkin täysin lapsen vanhempien ilmoituksen 
varassa. ETENE ehdottaa harkittavaksi myös, että lainsäädännössä huomioitaisiin 
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joissakin erityistilanteissa harkintaan perustuva mahdollisuus käyttää 
hedelmöityshoidossa tunnetun luovuttajan sukusoluja. 

2. Samaa sukupuolta olevan parin oikeudesta saada hedelmöityshoitoja: Kielto 
hankkia yhteisiä lapsia samaa sukupuolta olevien parien suhteeseen ilmentäisi 
tietyssä mielessä eriarvoisuutta suhteessa seksuaalisiin vähemmistöihin. Kuitenkin 
hedelmöityshoitojen salliminen homoseksuaalisille pareille olisi epäjohdonmukaista 
tilanteessa, missä samaa sukupuolta olevilla pareilla ei ole oikeutta adoptoida 
toistensa lasta. Lapsen asema on avainkysymys. Asiasta säädettäessä on otettava 
huomioon oikeudenmukaisuuteen ja tasavertaisuuteen liittyvät näkökohdat ja se. 
miten ihmisten lisääntyminen, perheen muodostuminen, vanhemmuuden 
vahvistuminen ja lapsen kasvu voisivat toteutua mahdollisimman luonnollisella 
tavalla. 

3. Lääketieteellisestä indikaatiosta edellytyksenä hoitoihin: Varsin johdonmukaista 
on puoltaa vuoden 1998 lakiehdotuksen kantaa, että hedelmällisyyshoitoihin 
vaadittaisiin lääketieteellinen syy. Käytännössä tämä on kuitenkin ongelmallinen 
asia selvitettäväksi, koska kolmasosassa lapsettomuustapauksistakin syy jää 
epäselväksi. Mikäli niin tahdotaan, hoidot voitaisiin rajoittaa tapauksiin, missä 
perustellusti voidaan osoittaa tai ainakin olettaa, ettei lapsettomuus aiheudu ensi-
sijaisesti hoidettavien omista sellaisista tietoisista valinnoista, joihin he edelleenkin 
voivat vaikuttaa. 

4. Sijaissynnyttäjän käytöstä: Syntyvän lapsen, sijaissyimyttäjän tai lasta haluavan 
naisen tai parin oikeuksia ei sijaissynnytyksissä voida nykylainsäädännön eikä 
myöskään ETENE:n arvioitavana olleen lakiluonnoksen pohjalta riittävässä määrin 
turvata. Siksi laissa on ETENE:n käsityksen mukaan kiellettävä sijaissynnyttäjän 
käyttö, vaikka sinänsä joissakin yksittäistapauksissa asialle voisi olla hyvin päteviä 
lääketieteellisiä perusteita. 

5. Muusta: ETENE painottaa kannanotossaan ennen kaikkea lapsen oikeuksia sekä 
biologisen vanhemmuuden lisäksi sosiaalista vanhemmuutta. ETENE ehdottaa, ettei 
laissa säädettäisi täsmällistä ikärajaa hedelmöityshoitoihin pääseville naisille, vaan 
että asia ilmaistaisiin laissa väljemmin. ETENE painottaa myös lapsen edun 
kannalta vanhemman ikään liittyvää sosiaalista ulottuvuutta, jolloin myös isän ikä 
on merkityksellinen siinä missä äidinkin. Suurin osa tämänhetkisistä he-
delmöityshoitoihin hittyvistä epäkohdista liittyy puutteelliseen lainsäädäntöön. Olisi 
tärkeää, että lakiesitys saadaan eteenpäin ja julkiseen keskusteluun. Eettiset 
kysymykset ovat hyvin paljon kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnaisia. Konkreettiset 
päätökset ovat yhteiskunnallisia ja poliittisia, joista päättäjien on kannettava 
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eri näkökohdat pääsevät esiin ja päälinjat hahmottuvat. Mikäli vuosien kuluessa yhteiskunnallinen 
kehitys johtaa siihen, että jotkut asiat voidaan hyväksyä paremmin kuin nykyisin, lain muutokset 
niiltä osin ovat aina mahdollisia. 

 
 
 
 
 
Martti Lindqvist Ritva Halila 
ETENE:n puheenjohtaja ETENE:n pääsihteeri 
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Hallituksen esitys HE 3/2006 vp laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta on yli 
20 vuotta jatkuneen valmistelun jälkeen tullut eduskunnan käsittelyyn. Lainsäädännön tarve 
tässä asiassa on suuri ja on tärkeää, että laki saadaan aikaan. Kyseessä on laajakantoinen 
eettinen kysymys, joka liittyy elämän perustaviin arvoihin ja suhteisiin, ihmisarvoon, 
perheeseen, lapsen oikeuksiin, isyyteen ja äitiyteen. Pohjimmiltaan on kyse siitä, mitä 
suomalaisessa yhteiskunnassa pidetään hyvänä, arvokkaana ja oikeana. 
 

Kirkkohallitus on antanut hedelmöityshoitokin valmistelun aikana kannanoton, joka on tämän 
lausunnon liitteenä. Kirkkohallituksen kannanoton keskeisinä lähtökohtina ovat seuraavat 
painotukset. 
 

1. Lapsen oikeudet ensisijaisia 
 

Lakiesityksen varsinainen kohderyhmä ovat tuhannet lapsettomuuden kanssa kamppailevat 
pariskunnat, joiden vuoksi laki tulisi saada säädetyksi. Julkisuudessa media ja myös lain 
valmistelua koskeva keskustelu on lähes täysin keskittynyt varsin harvalukuisten lasta toivovien 
yksinäisten naisten ja lesboparien kysymyksiin. Käyty julkinen keskustelu on ollut erittäin 
aikuiskeskeistä ja naisen oikeuksia koskevaa. Julkisuudessa on jopa esitetty, että ellei 
yksinäisten naisten oikeutta liitetä lakiin, ollaan pakottamassa heitä terveyden vaarantaviin 
irtosuhteisiin. Täysi-ikäiset, oikeustoimikelpoiset ihmiset ovat aina haluistaan ja 
perhesuhteistaan riippumatta moraalisesti ja juridisesti itse vastuussa omista teoistaan ja niiden 
seurauksista. 
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Kirkkohallitus on lausunnossaan hedelmöityshoitolain valmistelusta korostanut, että lain 
valmistelun keskeisimpänä perusteena tulee olla lapsen oikeuksien toteutuminen. Lapsella tulee 
olla elämänsä lähtökohtana oikeus sekä isään että äitiin. 

2. Perhe yhteiskunnan perusyksikkönä 
 

Yhteiskunnan perusyksikkö on edelleen miehen ja naisen parisuhteeseen pohjautuva perhe. 
Tilastokeskuksen laatimassa Perheet 2004 -julkaisussa sanotaan: "Kaikista aviopareista 84 
prosenttia on sellaisia, joissa kumpikin puoliso on ensimmäisessä avioliitossaan, joten voidaan 
sanoa perinteisen perhemallin olevan vielä vallitseva Suomessa." Eduskunnan on lainsäätäjänä 
huomattava, että esitetty laki asettaa yhteiskuntaamme myös ihanteen ja normin, joka vaikuttaa 
laaja-alaisesti ihmisten perhettä koskevaan arvomaailmaan ja siten koko elämään. 
 

Kirkon opetuksen mukaan ihanteena on miehen ja naisen välinen elinikäinen avioliitto, julkinen 
ja laillinen sopimus yhteiselämästä. Tämä on myös luonnollisin ja turvallisin parisuhteen muoto 
etenkin lasten kannalta. Kirkkohallituksen mielestä hedelmöityshoitoja voidaan antaa 
aviopareille. Mikäli hedelmöityshoitojen piiriin tulevaa joukkoa halutaan laajentaa, se tulee 
rajoittaa eri sukupuolta oleviin pareihin, joissa molemmat osapuolet myös juridisesti sitoutuvat 
hoitojen avulla mahdollisesti syntyvän lapsen vanhemmiksi - siinäkin tapauksessa, että 
käytetään luovutettuja sukusoluja. 

3. Isättömyyttä ei pidä lailla lisätä 
 

Länsimaissa on vuosisatoja pyritty lainsäädännön avulla takaamaan jokaiselle lapselle oikeus 
isään. Juuri hiljattain on vahvistettu isien osallistumismahdollisuuksia lastensa hoitoon ja 
kasvatukseen lapsuuden varhaisvaiheessa. Tätäkin taustaa vasten tuntuu nyt käsillä olevan 
lakiehdotuksen isyyslinjaus erikoiselta; evätä joiltakin lapsilta lain nojalla isä. 
 

Kautta aikojen isättömyys on ollut syvän kärsimyksen lähde myös sellaisten ihmisten elämässä, 
joilla on hyvä äiti ja muita läheisiä ja huolehtivia ihmisiä ympärillään. Tarve tuntea oma 
biologinen ja sosiaalinen alkuperänsä ja sijoittaa itsensä omien vanhempien ja näiden sukujen 
verkostoon on jokaisessa ihmiseksi syntyneessä syvällä. Lesbosuhteessa tai yksin elävät naiset 
ovat perustelleet oikeuttaan saada lapsi omien tarpeittensa lisäksi myös sillä, ettei isättömistä 
kasvuoloista ole mtkimusten mukaan haittaa lasten kasvulle. Tällaiset tutkimustulokset ovat 
karkealla tieteellisellä tasolla tehtyjä ja niiden antama evidenssi on arveluttavaa. Ainut varma 
johtopäätös asiassa on se, ettei isättömyys ole lapsen edun mukaista. Siitä, että meillä 
Suomessakin on jo isästään mitään tietämättömiä lapsia, ei seuraa, että Suomen lainsäädännön 
olisi mahdollistettava se, että heitä syntyy lisää. 
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Tärkeä yksityiskohta lakiesityksessä on myös se, että luovutetuista sukusoluista syntyneellä 
lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää sukusolun luovuttajan henkilöllisyys. Liian 
monen isättömän lapsen tilanne on johtanut elinikäiseen isän etsintään. 
 

4. Erilaisia mielipiteitä myös kirkossa 
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Suomen evankelis-luterilaisen kirkkohallituksen lausunnossa todetaan, että mielipiteet kirkossa 
ovat vaihdelleet suhtautumisessa hedelmöityshoitoihin ja sen eri yksityiskohtiin, erityisesti 
sukusolujen käytön osalta olosuhteitten ja tietämyksen muuttuessa. Tälläkin hetkellä 
kirkossamme on asiasta eri mielipiteitä. Viimeksi vahvimmin on esillä ollut kirkon 
ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta (KION) kannanotollaan. 
 

Hedelmöityshoidot ovat vaikea ja herkkä eettinen asia. Inhimillinen elämä on aina jollakin 
tavalla vajavaista ja rajallista, kaikki elämän mahdollisuudet eivät toteudu kaikissa ihmisissä. 
Siksi tarvitaan nöyryyttä elämän salaisuuden äärellä ja kunnioitusta toisiamme kohtaan 

erityisesti silloin, kun ajattelemme eri tavoin. 
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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus on seurannut hedeimöityshoitolain 
valmistelua ja siitä käytyä julkista keskustelua. Lainsäädännön tarve tällä alueella on suuri ja on 
tärkeää, että laki saadaan aikaan. Hedelmöityshoito on laajakantoinen eettinen kysymys, joka 
liittyy elämän perustaviin arvoihin ja suhteisiin, mmisarvoon, perheeseen, lapsen oikeuksiin, 
isyyteen ja äitiyteen. Suomalaisessa yhteiskunnassa käsitys siitä, mikä on oikein tai mikä on 
ihmiselle hyväksi, nousee paljolti kristillisestä arvopohjasta. Sen johdosta kirkkohallitus saattaa 
oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon kantanaan hedelmöityshoidoista 
seuraavan. 
 

Perhe elämän perusyksikkönä 
 

Kristillisen uskon mukaan Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, jotka liittyvät toisiinsa ja 
joiden välisestä rakkaudesta syntyy uutta, ainutlaatuista elämää. Miehen ja naisen suhteesta 
kasvaa perhe, joka on ihmisyhteisön perusyksikkö. 
 

Hedeimöityshoitolain näkökulmasta tämä merkitsee sitä, että on tärkeää korostaa lapsen 
oikeutta äitiin ja isään. Lapsella on oikeus syntyä perheeseen, ei ennalta määrättyyn 
isättömyyteen. Lapsella on oikeus vanhempiin, jotka kantavat hänestä vastuun ja rakastavat 
häntä. Lainsäädäntö on vuosisatojen ajan kamppailut kysymyksessä, kriinka löytää ja taata 
jokaiselle lapselle isä. Kirkkohallitus pitää tärkeänä, ettei nykylainsäadän-nöllä vähätellä isyyttä 
eikä isän merkitystä perheessä. 
 

Kristillisen näkemyksen mukaan jokainen ihminen on yhtä arvokas riippumatta ominai-
suuksistaan. Ihmiselämän arvo ei ole myöskään sidoksissa siihen, onko ihmisellä perhettä tai 
lapsia. Myös avioliitto on yhtä arvokas, syntyipä siihen lapsia tai ei. 
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Elämän arvoa ei voi mitata, sillä se on Jumalan lahja ja sellaisena pyhä. Jumala on luoja, 
elämän antaja ja ylläpitäjä, Vanhastaan kristillisessä ajattelussa on painotettu Luojan ja 
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luodun eroa. Lääketieteen keinojen ja Luojan tehtävään puuttumisen välistä rajaa on 
kunnioitettava. Kaikkea, mitä tieteen avulla voidaan tehdä, ei ilman muuta ole tehtävä. 
 

Lapsettomuus ei ole aina sairaus 
 

Lapsettomuus on monitahoinen ilmiö, johon on monenlaisia, etenkin lääketieteellisiä ja 
sosiaalisia syitä. Naisen tai miehen lapsettomuus voi johtua siitä, että kumppania ei ole 
löytynyt. Samaa sukupuolta oleva pari ei voi saada yhteisiä biologisia lapsia. Näissä 
tapauksissa lapsettomuus on biologinen tosiasia eikä liity sairauteen eikä fyysiseen syyhyn. 
Lapsettomuus voi myös olla vapaaehtoinen valinta. 
 

Avioparin toisella tai molemmilla osapuolilla voi olla sairaudesta tai muusta lääketie-
teellisestä tekijästä johtuva heikentynyt kyky saada biologista lasta. Vaikka lasta toivottaisiin, 
hedelmöittyminen ei onnistu tai raskaus päättyy keskenmenoon. 
 

Jumalan työtoverina ihmisellä on oikeus parantaa lääketieteen avulla sairauksia ja häiriöitä. 
Hoitojenkin avulla aikaan saatu uusi elämä, lapsi, on kristillisen käsityksen mukaan Jumalan 
teko, lahja. Lapsen syntymä on aina ihme. 
 

Tahaton lapsettomuus tuottaa syvää surua. Toive oman, biologisen lapsen saamisesta on 
voimakas ja saa monet etsimään apua lääketieteen mahdollistamin keinoin. 
 

Joidenkin ihmisten osana on lapsettomuus. On pareja, jotka eivät vuosienkaan hoidon jälkeen 
saa lasta. Myös lapsettoman elämä on arvokasta ja hyvää. Toisille .adoptio on hyvä 
vaihtoehto, toisille elämä antaa muita tehtäviä. Adoptiotoiminta on tärkeää ja kannatettavaa 
muun muassa siksi, että siinä orpo tai koditon lapsi voi saada perheen ja perhe kaipaamansa 
lapsen. 
 

Lapsen saaminen kuvataan nykyisin käytävässä keskustelussa usein subjektiiviseksi 
oikeudeksi - jopa ihmisoikeudeksi. Kuitenkaan lapsen saaminen ei ole ihmisoikeus. Kaikilla ei 
ole mahdollisuutta saada omaa lasta. Tämä on yksi elämän kivuista, joita ihmisten eteen voi 
tulla. Menetysten tai pettymysten jälkeen elämä voi kuitenkin olla hyvää ja täyttä. Naisen arvo 
ei ole sidoksissa äitiyteen eikä miehen arvo isyyteen. Lapsettoman ihmisen elämä on yhtä 
arvokas kuin lapsia saaneen ihmisen elämä. 
 

Lapsen oikeudet etusijalla 
 

Hedelmöityshoitolakia laadittaessa on tärkeää käsitteellisesti erottaa lääketieteellisistä syistä ja 
muista syistä annettava hedelmöityshoito. Lain lähtökohtana tulee olla, että 
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etsitään erityisesti hoitojen avulla syntyvien lasten parasta. Lapsen tarpeet on asetettava 
vanhempien tarpeiden edelle. 
 

mailto:kyrkostyrelsen@evl.fi
mailto:kyrkostyrelsen@evl.fi
http://www.evl.fi/


41 

 

Lainsäädännön tehtävä on turvata hedelmöityshoitojen avulla syntyneen lapsen oikeudellinen 
asema. Hedelmöittymistäpä ei saa millään tavoin vaikuttaa hänen asemaansa perheen tai 
yhteiskunnan jäsenenä. 
 

Kaikessa lääketieteellisessä toiminnassa tulee kunnioittaa ihmisarvoa (mm. Unescon ihmisen 
perimää ja ihmisoikeuksia koskeva yleismaailmallinen julistus 1997, Euroopan neuvoston 
biolääketiedesopimus 1997). Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2000) 1 artiklan mukaan 
"ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä on kunnioitettava ja suojeltava". Tämä korostuu erityisesti 
elämänalkua koskevissa toimenpiteissä, jolloin ihmisen biologiaa ei voi sivuuttaa. 
 

YK:n Lasten oikeuksien julistus (1989) korostaa mm. seuraavia periaatteita: lasten edun tulee 
olla kaikessa harkinnassa etusijalla ja on pyrittävä lapsen kehityksen kannalta suotuisaan 
ympäristöön. Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2000) 24 artiklan mukaan kaikissa lasta 
koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon 
lapsen etu. 
 

On lapsen etu, että noudatetaan luonnonmukaisuutta siinä, minkä ikäisille naisille he-
delmöityshoitoja voidaan antaa. Lapsen saatuaan vanhempien tehtävänä on huolehtia tästä 
aikuisuuteen asti. 
 

Lähtökohtaisesti lapsella on oikeus vanhempiinsa, isään ja äitiin. Ei ole toivottavaa, että lain 
turvin saatettaisiin maailmaan lapsia, joilla ei ole isää. Näin ollen hedelmöityshoitoja yksin 
eläville naisille tai naispareille ei pidä sallia. 
 

Useimmilla ihmisillä on tarve tietää omat biologiset juurensa. Tämä on tärkeää identiteetin 
kannalta. Hedelmöityshoidon tuloksena syntyneen lapsen asemaa voi tässä mielessä verrata 
adoptoidun lapsen asemaan. Psykologisesti, oman identiteetin kannalta oma tausta on erittäin 
merkittävä ja sen tietämisen tarve voi nousta oman ikääntymisen ja omien lasten kautta 
suureksi. Oman biologisen taustan selvitystä voi pitää myös ihmisoikeuskysymyksenä. Täysi-
ikäisellä tulee olla oikeus saada tieto biologisesta äidistään ja isästään. Toisaalta se, että 
luovuttajan sukusoluilla hedelmöitetty lapsi voi saada aikanaan tiedon, voi vaikuttaa 
heikentävästi perheen dynamiikkaan, olla ulkopuolinen uhka vanhemmuudelle. Tämä on hyvä 
ottaa huomioon hoitoihin liittyvässä neuvonnassa. 
 

Luovutettujen sukusolujen käyttö 
 

Suhtautuminen luovutettujen sukusolujen käyttöön vaihtelee eri uskonnoissa ja myös 
kristillisten kirkkojen välillä. Katolisen ja ortodoksisen kirkon mukaan muiden 
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kuin aviopuolisoiden sukusolujen käyttö on kielletty, sillä vanhempien ja lasten perimän 
aitoa yhtenäisyyttä pidetään olennaisena. Luovutettujen sukusolujen käytön nähdään 
heikentävän avioliiton merkitystä. Juutalaisen uskon mukaan hedelmöityshoidot ovat 
sallittuja, mutta vain aviopuolisoille ja lähtökohtaisesti vain aviopuolison sukusoluilla. 
Islamin mukaan vain avioliitossa oleville sallitaan keinohedelmöi-tysmenetelmien käyttö 
ylipäätään ja vain aviopuolison sukusoluilla. 
 

Suomen ev.-lut. kirkon lausunnot ovat luovutettujen sukusolujen käytön osalta vaihdelleet 
olosuhteiden ja tietämyksen muuttuessa. Tälläkin hetkellä kirkossa on asiasta 



 

 

eri mielipiteitä. 
 

Piispainkokous on vuonna 1985 antamassaan lausunnossa asettunut kielteiselle kannalle 
helerologiseen inseminaatioon. Silloin haluttiin painottaa biologisen isyyden merkitystä ja 
näin tukea vanhemmuutta ja perhettä. Vuonna 1997 hedelmöityshoito-työryhmän 
mietinnöstä antamassaan lausunnossa kirkkohallitus korosti sosiaalisen vanhemmuuden 
merkitystä perheelle. Luovutettujen sukusolujen käyttämisen keskeisenä edellytyksenä 
pidettiin sitä, että molemmat puolisot hyväksyvät sen. Kirkkohallitus on edelleen sitä mieltä, 
että tämä on luovutettujen sukusolujen käytön keskeinen edellytys. 
 

Nykyinen kirkkohallitus liittyy kuitenkin niiden kirkkojen kantaan, joiden mielestä 
keinohedelmöityksessä tulisi käyttää vain aviopuolisoiden sukusoluja. Ellei niitä voida 
käyttää, keinohedelmöityksestä olisi luovuttava. Tässä lausunnossa otetaan kuitenkin kantaa 
myös siihen, mitkä kirkon kannalta ovat hedelmöityshoitojen vä-himmäisedellytykset, jos 
luovutettujen sukusolujen käyttö sallitaan. 
 

Kenelle hoitoja voidaan antaa? 
 

Kirkon opetuksen mukaan ihanteena on naisen ja miehen välinen elinikäinen avioliitto, 
julkinen ja laillinen sopimus yhteiselämästä. Tämä on turvallisin parisuhteen muoto etenkin 
lasten kannalta. Kirkkohallituksen mielestä hedelmöityshoitoja voidaan antaa aviopareille. 
Mikäli hedelmöityshoitojen piiriin tulevaa joukkoa halutaan laajentaa, se tulee rajoittaa eri 
sukupuolta oleviin pareihin, joissa molemmat osapuolet myös juridisesti sitoutuvat hoitojen 
avulla mahdollisesti syntyvän lapsen vanhemmiksi — simakin tapauksessa, että käytetään 
luovutettuja sukusoluja. Jokainen perhe ratkaisee itse, kertooko se lapselle tämän 
alkuperästä. Aikuisen tulee saada halutessaan tieto biologisesta alkuperästään. 
 

Arvioitaessa kysymystä, kenelle hedelmöityshoitoja voidaan antaa, on otettava huomioon 
myös seuraavat tekijät: 
 

Naisen ja syntyvän lapsen lääketieteellinen turvallisuus on tärkeä periaate. Sen mukaisesti 
biologiset riskitekijät on otettava huomioon, sillä raskaus ja synnytys voivat 
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vaarantaa naisen terveyden. Tässä asiassa myös ikä on merkittävä tekijä. Sairaanhoitopiirien 
määrittelemissä hoitokriteereissä naisen ikärajana on 39 vuotta. Myös tartuntavaarallinen tauti voi olla 
este hedelmöityshoidolle. 

 

Lapsen sosiaaliseen asemaan perheessä vaikuttavat mm. äidin ikä ja perherakenteen 
turvallisuus. Lapsi ei missään tilanteessa saa olla parisuhteen paikkaaja eikä korvike elämän 
pettymyksille. Tämän asian arvioiminen terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmän kautta ei 
toisaalta ole mahdollinen normaalisti käynnistyvässä raskaudessa. 
 

Terveydenhuollon rajallisia resursseja ei tule käyttää tehottomaan hoitoon, joka merkitsee 
hoidon onnistumisen todennäköisyyden arvioimista. Muussakaan terveydenhuollossa ei tule 
käyttää voimavaroja tehottomaan hoitoon. Hoitokriteereissä ei julkisessa terveydenhuollossa 
suositella hedelmöityshoitoja pariskunnalle, jolla on jo kaksi yhteistä biologista lasta. 
Aiemmin tehty sterilisaatio aiheuttaa myös erityisen harkinnan. 
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Sijaissynnyttäjän käyttö 
 

Eräät lääketieteelliset tilanteet estävät naista kantamasta lasta kohdussa. Sisar, ystävätär tai 
jopa äiti on saattanut synnyttää lapsen tähän perheeseen, joko perheen omista tai 
luovutetuista sukusoluista. Kysymyksessä on aina myös riski sijaissynnyttäjälle: niin 
lääketieteellisesti raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden vuoksi kuin myös psyykkisesti. 
Sijaissynnytys on myös mahdollinen riiston ja kaupallistumisen väline. Suomessa näitä 
ongelmia ei ole esiintynyt. 
 

Sijaissynnyttäjän käytöstä on kuitenkin isoja ja kipeitä ongelmia kokemuksissa eri puolilla 
maailmaa. Vastaan on tullut suuria ja vaikeita eettisiä kysymyksiä. Juuri näiden näkökohtien 
vuoksi kirkkohallitus on aikaisemmassa lausunnossaan ottanut kielteisen kannan 
sijaissynnyttäjän käyttämiseen. Tässä asiassa kirkkohallitus on edelleen samalla kannalla ja 
katsoo, ettei sijaissynnyttäjän käyttöä tule mahdollistaa. 
 

Sukusolujen luovuttajan juridiset velvoitteet 
 

Hedelmöityshoidon tuloksena syntynyt lapsi on syntynyt perheeseen; sosiaaliset ja juridiset 
velvoitteet eli vanhemmuus kuuluvat tähän perheeseen. 
 

Juridisia vanhemmuuden velvoitteita, kuten elatusvelvollisuutta tai perintöoikeutta ei tule 
liittää siittiön, munasolun tai alkion luovuttamiseen. Toiset vaativat luovuttajalle tietosuojaa, 
toiset pitävät tärkeänä, että luovuttajien tiedot on tallennettu. Kirkkohallituksen mielestä 
täysi-ikäisellä on halutessaan oikeus saada tietää biologinen alkuperänsä ja vanhempansa. 
Tiedolla on periaatteessa merkitystä avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä, mutta 
käytännössä ongelma on varsin teoreettinen. 
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Rakkaus luo vanhemmuuden perustan. Ihminen ei ole pelkästään biologinen olento. 
Vanhemmuuden tärkeimmät kriteerit biologisten rinnalla ovat luonteeltaan sosiaalisia, 
eettisiä ja juridisia. 
 

Elämän rajallisuus 
 

Inhimillinen elämä on aina jollakin tavalla vajavaista ja rajallista, kaikki elämän 
mahdollisuudet eivät toteudu kaikissa ihmisissä. Lääketieteen tekninen kehitys ei poista sitä 
tosiseikkaa, että ihminen ei voi koskaan täysin säädellä elämää: sairautta, kipua tai 
kokemusta vajavaisuudesta. Resurssien rajallisuus ja terveydenhuollon priorisointi 
koskettavat myös hedelmöityshoitokysymystä. Kyse ei ole vain lääketieteen viimeisimpien 
saavutusten teknisluontoisesta soveltamisesta, vaan siitä, mitä yhteiskunnassamme pidetään 
hyvänä, arvokkaana ja oikeana. 
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Taulukko 3: Julkinen ja yksityinen tuimin!» 1992 - 2004 *J 
f>j^^QQU, 
Tabel! 3; OffenîSiEoch Driva! verksamhet 1992 - 2004 / 

 
 
!VF 
SCS
I 
FET 
Munasoluluovutus/Donatio
n 

Y hleeruä/Totail/f oia) 

f^yksityincn^Privat/Privat
e 

IVF 
ICSI 
FET 

Munasoluliiovutus/Donatio

n Yhteensä/Totalt/Toial 

 

1992
^] 

1993 !994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 /2{Ä -
....*' 

2004 

1000 1267 1362 1369 1542 1415 1284 1008 960 865 906 903 872 
0 0 37 287 516 664 738 650 678 578 590 601 671 

112 229 341 436 810  886 698 823 689 954 878 1071 

S 0 2 11 34 22 25 4 3 1 0 0  
1113 1496 3742 2103 2902 2949 2933 2360 2464 2132 2450 2382 2614 
1155 1419 1448 1199 1442 1800 1580 1744 1691 1605 1755 1809 1994 

0 20 585 946 993 1211 12S4 1175 994 1232 1118 1244 1143 
64 274 609 ms 1114 1398 1387 1693 1665 1797 1791 2152 2457 

P, 97 ¡71 177 198 264 324 398 405 583 . 741  -.- if.-
**. 

1276 1810 2813 3128 3549 4409 4251 4612 4350 4634 4664 5205 5594 

1) Ouiun Väestöliiton kiinikan ja OYStin vuosien 1994 - ¡998 tiedot 
yhdessä. Data frän de tvä kiiniker i Ulcäborg är kombinerade för är 1994 
- 1998. The data from the two clinics in Oulu is combined for years 1994 - 
¡998. 

Tabel! 3; Offenilig och priva! verksamhet 1992 - 
2004 Table 3: Public and private services 1992 - 

IVF 53,6 52,8 51,5 46,7 48,3 56,0 55,2 63,4 63,8 65,0 66,0 66,7 69,6 
1CS1 - ¡00,0 94,1 76,7 65,8 64,6 63.5 64,4 59,4 68,1 65,5 67,4 63,0 
FET 36,4 54,5 64,1 64,9 57,9 62,2 61,0 70,8 66,9 72,3 65,2 71,0 69,6 
Munasoluluovutus/Donalion 98,3 100,0 98,8 94,1 85,3 92,3 92,8 99,0 99,3 99,8 100,0 100,0  
YhlccnsaVTolalt/Total 53,4 54,7 61,8 59,8 55,0 59,9 59,2 66,2 63,8 68,5 65,6 68,6 68,2 

Yksityinen/Privat/Private, 
% 

ViiincisimmSn vuoden tietlot enimkkotietoja. Information for tkt sista Sret preliminSrt. Information for  the  last  year  



 

 

Luovutukset.xls (20 
kt) 

Hemminki Elina 

Lähettäjä: 
Lähetetty: 
Vastaanottaja: 
Aihe: 

Gissler Mika 
20, maaliskuuta 2006 11:00 
Hemminki E!ina 
VS: eduskuntaan lukuja 

 
Liitteet: Luovutukset.xl

s 
Hei 

Tässä vielä aikasarjat ja vuoden 2003 luvut yksityinen/julkinen -
jaotuksella. Tilastoinnissa on varmaan epätäsmällisyyttä, mutta viime 
vuosina yksityisten tilastot ovat olleet parempia kuin julkisen puolen.  
Ulkomaalaisten osuutta ei tiedetä. 

f* 
IVF CCSI    

F ET 
Luovutukset 
Munasolu   f Siittiö 
Alkio Surrogaatti 

 

 

Siemennesteen keruu ICSI-hoitoa varten 65,5 % 
^ Munasolujen irrotuksia 

99.8 % 
IVF- ja ICSX-hoitoja luovutetuilla siittiöillä 

21 91, 0 % 
IVF-__jja_ICSI-hoitoja luovutetuilla munasoluilla 
1 

99.9 % 
IVF- ja ICSI-hoitoja luovutetuilla alkioilla 8 

97,1 % ------------------------------- 
Kohdunvuokr aus 0 100,0 % 

 

57 87 
419 420 
212 233 
840 841 
265 273 
3 3 

Terv Mika G. 
 

Luvut sisältävät pakastetun alkion siirrot. 
 

--- Alkuperäinen viesti----- 
Lähettäjä: Hemminki Elina Lähetetty: 
20. maaliskuuta 2006 9:31 
Vastaanottaja: Gissler Mika Aihe: 
eduskuntaan lukuja 

Mika 
IVF kokouksessamme jo kerroin,  lupasin lähettää eduskuntaan lukuja munasolujen 

1992 2155 0 176 58 X   
1993 2686 20 503 f 97 

i 
  

1994 2810 622 950 \ 173 
! 

  

1995 2568 1233 1242 1 
1881 

  

1996 2984 1509 1924 ¡220 
\ 

  

1997 3215 1875 2246 1264 
' 

  

1998 2864 2022 2273 !340   

Julkinen     /Yksityinen^ Yhteensä 
Yksityisen osuus 

3

0 



 

1 

 Julkinen Yksityinen Yhteensä Yksityisen &~ 
Siemennesteen keruu ICSI-hoitoa varten 30 57 87 65,5 % 
Munasolujen irrotuksia 1 419 420 99,8 % 
IVF- ja ICSi-hoiioja luovutetuilla siittiöillä 21 212 233 91,0% 
IVF- ja ICSI-hoitoja luovutetuilla 
munasoluilla 

1 840 841 99,9 % 

IVF- ja ICSI-hoitoja luovutetuilla alkioilla 8 265 273 97?T%' 
Kohdunvuokraus 0 3 3 100,0% 
 
 
Luvut sisältävät pakastetun alkion siirrot. 

Suomen Lääkäri uitto 
Finland* Läkarförbund 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI 
HEDELMÖITYSHOIDOISTA JA ISYYSLAIN MUUTTAMISESTA 
(Hyväksytty Suonien Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 3.4.2006) 

Avusteiset hedelmöitrymismenetelmät ovat kehittyneet oleellisesti 
viimeisten 20 vuoden aikana. Tänä aikana hedelmöityshoidoista on 
pyritty säätämään laki tässä kuitenkaan onnistumatta. Lääkäriliiton 
mielestä on tärkeää, että Suomeen saadaan asiaa koskeva lainsäädäntö 
muiden Pohjoismaiden tapaan. 
 
Hallituksen esitys ei määrittele käytettävissä olevia hedelmöityshoidon 
menetelmiä. Tätä periaatetta Lääkäriliitto pitää kannatettavana. 
Lakiehdotuksessa on lähdetty noudatettavien hoitokäytäntöjen 
saattamisesta lain mukaiseksi, mikä on hyvin herkällä alueella 
liikkuvassa lakiehdotuksessa turvallinen lähtökohta. 
 
Lakiin ei esitetä hedelmöityshoidon antamisen edellytykseksi sen 
paremmin naista kuin miestäkään koskevaa ehdotonta ikärajaa. 
Lääkäriliitto katsoo, että jos hedelmättömyys johtuu naisen 
ikääntymiseen liittyvästä munasarjojen toiminnan heikentymisestä, ei 
kyseessä ole enää sairauden hoito ja hedelmöityshoidosta tulisi 
pidättäytyä. 
 
Lakiesityksessä ei ehdoteta sijaissynnyttäjän käytön sallimista, koska 
järjestelyyn liittyy merkittäviä periaatteellisia ja käytännöllisiä 
ongelmia. Lakiesitykseen liittyen myös lakia isyyden vahvistamisesta 
esitetään muutettavaksi min, että siittiön luovuttajaa ei voi vahvistaa 
syntyvän lapsen isäksi ilman tämän suostumusta. Lääkäriliitto kannattaa 
edellä esitettyjä näkemyksiä. 
 
Hoitoja lahjoitetuilla alkioilla tehdään yhä enenevästi. Lakiesityksessä 
ehdotetaan, että nämä alkiot tulisi tuhota puolen vuoden siirtymäajan 
jälkeen. Lääkäriliiton mielestä esitetty säilytysaika on liian lyhyt ja voi 
johtaa vääräksi osoittautuvaan alkioiden hävittämiseen ja uuden hoidon 
tarpeeseen. Siten alkioita tulisi säilyttää viisi vuotta, jonka jälkeen ne 
automaattisesti hävitettäisiin. 
 
Lapsettomuushoitoihin hakeutuvat parit tarvitsevat perusteellista 
neuvontaa ja psyykkistä tukea koko hoitoprosessin ajan ja näin onkin 
useiden maiden lainsäädännössä velvoitettu. Lääkäriliiton mielestä tämä 
tulisi olla myös 

Mäkelänkatu 2 • PL 49, 00501 Helsinki 
Puh. (09) 393 091 • Faksi (09) 393 0794 

Backasgatan 2 • PB 49 • 00501 
Helsingfors Tfn (09) 393 091 • Fax (09) 
393 0794 

laakariliitto@fimnet.fi www.laakariliitto.fi 
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Suomen hedelmöityshoitolaissa asetettu velvollisuudeksi niille toimijoille, 
jotka hedelmöityshoitoja antavat. Tämän neuvonnan tulee olla sekä tietoa 
antavaa että terapeuttista. Tässä yhteydessä voi hoitava lääkäri myös saada 
lisäapua pyrkiessään määrittämään potilaan soveltuvuutta hoitoon ja mah-
dollisuutta turvata lapselle tasapainoinen kehitys, mitkä asiat lakiesitys jättää 
nyt yksittäisen lääkärin harkinnan varaan. Lääkäriliitto esittää lisäksi 
harkittavaksi adoptiomenettelyn kaltaista käytäntöä vanhemmuuden sovel-
tuvuuden arvioinnissa silloin, kun perimä on kokonaan vieras. 
 
Lakiesityksessä ehdotetaan, että lapsella on halutessaan oikeus saada tietää 
geneettinen alkuperänsä 18 vuotta täytettyään. Lääkäriliitto pitää tätä periaatetta 
tärkeänä. Perheen sisäiseksi asiaksi esityksessä kuitenkin jää se, kerrotaanko 
lapselle, että hän on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena. Lääkäriliiton 
mielestä nykyisten tutkimustulosten valossa olisi suositeltavaa, että lapselle 
kerrottaisiin mahdollisimman varhain hänen geneettinen alkuperänsä. 
Lääkäriliitto painottaa näkemyksenään, että lapsen edun tulisi kyseessä olevassa 
lainsäädännössä olla ensisijainen. Sekä soveltuvien vanhempien varmistaminen 
että lapsen oikea informointi syntyperästään edellyttävät lapsen edun vuoksi 
asiallista ja osaavaa neuvontaa. 
 
Hedelmöityshoitolakiesityksessä on kiistaa aiheuttanut hoidon salliminen myös 
yksinäisille naisille ja naispareille. Omassa kannanotossaan Lääkäriliitto haluaa 
pitäytyä erityisesti sairauden hoitoon hedelmöityshoitojen avulla. Siten 
Lääkäriliitto ei sen paremmin halua kannattaa kuin vastustaakaan hoitojen 
antamista em. ryhmille, joiden hoidon syynä ei ole sairaus. Lääkäriliitto haluaa 
korostaa, että yksinäisille naisille ja naispareille hedelmöityshoitojen avulla 
syntyneiden lapsien kasvusta ja kehityksestä ei ole vielä riittävästi luotettavaa 
tietoa. Siksi Lääkäriliitto haluaa painottaa neuvonnan tärkeyttä osana näitä 
hoitoja. 
 
Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että tahattomasta lapsettomuudesta kärsiville 
voidaan antaa tarvittava hoito. Lääkäriliiton mielestä hoito, joka annetaan 
sairauteen, tulee olla yleisen hoitotakuun piirissä ja samoin perustein korvat-
tavissa kuin sairauden hoito yhteiskunnassa yleisestikin. 
 
Edelleen Lääkäriliitto katsoo, että yksittäisellä lääkärillä tulee aina olla oikeus 
kieltäytyä vakaumukseensa vedoten antamasta laissa sallittua hoitoa naisille, 
joilla ei ole sairauden aiheuttamaa estettä tulla luonnollisin keinoin raskaaksi. 
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Asiantuntijalausunto 
 
 

Hedelmöityshoitolain yhteydessä keskustellaan eri perhemuotojen hyväksyttävyydestä ja lain 
suojasta. Kyseessä eivät ole uudet perhemuodot. Homoseksuaaleilla ja itsellisillä miehillä ja 
naisilla on aina ollut lapsia. 
 
Homoseksuaalisten vanhempien perheitä on vastustettu väitteillä, että homoseksuaalisista 
ihmisistä ei ole vanhemmiksi ja lasten kehitys vääristyy. Näitä asioita on tutkittu jo kohta 30 
vuotta ja tulokset tukevat toisiaan kerta toisensa jälkeen: vanhemmuus ei ole riippuvainen 
seksuaalisesta suuntautumisesta ja lapsista kasvaa terveitä ja toimivia yhtälailla kuin 
heterovanhempienkin lapsista. 
 
Tutkimusmenetelmät ovat olleet kansainvälisesti koeteltuja lomake-, haastattelu- ja 
observointimenetelmiä. Ryhmiä on tutkittu myös sokkoutetusti. Tietoja ja havaintoja on kerätty 
vanhemmilta, opettajilta, lastenpsykiatreilta ja lapsilta itseltään. Tutkittavina kysymyksinä ovat 
olleet vanhempien mielenterveys ja parisuhde, lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde, 
vanhemman asenteet ja kasvatuspäämäärät, herkkyys ja paneutuminen vanhemmuuteen, 
vanhemmuustavat ja ajankäyttö, lapsen kokemus omasta perheestä ja luottamus vanhempaan, 
lasten leikkien sisältö, lasten ja nuorten psykoseksuaalinen kehitys, tyttömäisyys ja poikamaisuus, 
lasten sosiaaliset suhteet ja koettu kiusaaminen, emotionaaliset ja käytösongelmat; listaa voi 
jatkaa edelleen. 
 
Tutkimuksen alkuvaiheessa aineistot olivat pieniä, esim. alle kymmenen perhettä. Tämä on 
kuitenkin jo historiaa. Nykyiset aineistot ovat kyseistä väestöä edustavia ja pystyvät antamaan 
vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Aineistoja kerätään esim. systemaattisella otannalla 
hedelmöityshoitoklinikoilta, ts. kaikki potilaat tulevat tutkimuksen piiriin, eikä valikoitumista 
tapahdu. Lesboperheissä kieltäytymisen määrä on ollut jopa pienempää kuin heteroperheissä. 
Lapsia on tutkittu myös osana väestöpohjaisia, useiden tuhansien lasten seurantatutkimuksia, 
jolloin ko. lapsia ja perheitä ei ole tutkimukseen erikseen valittu vaan he kuuluvat tutkittavaan 
populaatioon. 
Isän puuttuminen 
 
Avusteisen hedelmöityksen myötä voidaan tutkia lasten kasvua ja kehitystä ilman isää. 
Aikaisempi isättömyystutkimus on perustunut tilanteisiin, joissa isä on kuollut ja perhe jäänyt 
ahdinkoon, isä on jättänyt perheen joko raskauden aikana tai sen jälkeen tai erotilanteisiin, joissa 
lapsi on tavannut isää enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Myös äidin elämäntilanne on 
saattanut horjua isän mukana. Vasta avusteinen hedelmöitys on tehnyt mahdolliseksi 
perhetilanteet, joissa isää ei ole henkilönä ollut olemassa edes äidille. Laajemmasta näkökulmasta 
katsoen tutkimukset porautuvat kysymykseen lapsen kasvusta ilman perheessä olevaa toisen 
sukupuolen vanhempaa. 
 
Tutkimuskysymys on erittäin mielenkiintoinen sekä käytännössä että teoreettisesti. Tähänastiset 
tutkimukset osoittavat, että lasten psykoseksuaalinen kehitys etenee normaalisti vaikka perheessä 
ei ole isää. Tämän on tulkittu joidenkin isien piirissä tarkoittavan, ettei heillä ole väliä. Kyseessä 
on täydellinen väärinymmärrys. Jokainen ihminen, joka lapsen elämässä on, (erityisesti omat 
vanhemmat) on lapselle tärkeä ja lapsen kehitykseen vaikuttaa se, minkälaisen suhteen kyseinen 
ihminen lapsen kanssa luo. Kuitenkin, jos ihmistä ei ole, ei ole myöskään suhdetta. Ei ole 
olemassa mitään itsestään syntyvää vanhemman merkitystä lapselle, vaan jokaisen ihmisen on 
itse luotava merkityksensä perheelleen ja lapselleen. Tämä koskee sekä äitejä että isiä. 
 
On kaksi eri asiaa tutkia isän kuoleman, poislähtemisen tai avioeron merkitystä perheelle ja 
lapsille, kuin tutkia lapsen kasvua perheessä, jossa lähtökohtaisesti ei ole isää ja elämä on 
suunniteltu sen mukaan. Näin ollen myös tulokset ovat erilaiset. 
 
Itselliset vanhemmat 
 

Lääketieteen tohtori Tytti Solantaus 
 
Lakivaliokunta 31.3.06 Viite: HE 3/2006 vp 



 

 

Aikaisempaa yksinhuoltajuustutkimusta koskevat samat seikat kuin aikaisempaa isätutkimusta. 
Yksinhuoltajuus on yleensä ollut seurausta monenlaisista ongelmallisista tilanteista ja 
tapahtumista, joilla on merkitystä lasten kasvulle ja kehitykselle. Lasten kehityksen ongelmien on 
kuitenkin melko suoraviivaisesti - ja virheellisesti - tulkittu johtuvan yksihuoltajuudesta, mikä 
selittää yksihuoltajuuteen liittyvän negatiivisen leiman. 
 
Avioerotutkimuksesta on esimerkiksi todettu, että yksinhuoltajan lasten ongelmat ovat usein 
alkaneet jo avioliiton aikana johtuen vanhempien välisistä ristiriidoista, jotka voivat jatkua eron 
jälkeenkin. Yksinhuoltajuuteen kasaantuu myös paljon taloudellisia ongelmia, jotka kuormittavat 
vanhemmuutta ja selittävät lasten kehityksen ongelmia. Tärkeätä on kuitenkin huomata, että 
taloudelliset ongelmat kuormittavat vanhemmuutta samoin myös kahden huoltajan perheessä, 
joten riskitekijä ei ole perherakenne vaan perheen taloudellinen tilanne: taloudelliset ongelmat 
eivät ole hyväksi perheelle eivätkä lasten kehitykselle oli perheessä sitten yksi tai kaksi huoltajaa. 
Aikaisemmissa yksinhuoltajaisiä ja heidän lapsiaan koskevissa tutkimuksissa on usein havaittu, 
että lapset pärjäävät huonommin kuin yksinhuoltajaäitien hoidossa olevat lapset. Tulosta ei 
ymmärtääkseni taaskaan selitä perherakenne tai isien mahdollinen kyvyttömyys huolehtia 
lapsistaan, vaan edellisessä kappaleessa mainittujen tekijöiden lisäksi se, että usein kyseisillä, 
huollosta erotetuilla äideillä on ollut mielenterveyden tai muita ongelmia, joiden takia 
perhepiirissä on ollut erityisiä vaikeuksia. 
 
Avusteisen hedelmöityksen myötä on mahdollista tutkia äitien yksinhuoltajuutta niin, että raskaus 
on suunniteltu, eikä lapsen elämään liity traumaattisia elämänkokemuksia. Näissä tutkimuksissa 
sekä yksinhuoltajaäidit että lapset ovat selviytyneet yhtä hyvin kuin vertailuryhmien vanhemmat. 
 
Mielenkiintoisia ovat myös tutkimukset, joissa on seurattu lasten kehitystä vanhemman kuoleman 
jälkeen. Tilanteissa, joissa vanhemman kuolemaa ei ole edeltänyt mikään erityinen vaikeus (vaan 
on johtunut esimerkiksi onnettomuudesta), kuolema ei ole johtanut toisen vanhemman 
murtumiseen eikä perheen taloudelliseen ahdinkoon ja elämäntilanteen traumaattisiin muutoksiin, 
selviävät lapset ensi vaiheen jälkeen elämässään hyvin, jopa yhtä hyvin kuin lapset, jotka eivät 
ole menettäneet vanhempiaan. 
 
Miksi tutkimukset eivät riitä? 
 
Hedelmöityshoitolakiin liittyvässä keskustelussa on pyritty mitätöimään tutkimusten tulokset 
väittämällä, että ne on tehty karkealla tasolla, tai että ne ovat menetelmällisesti puutteellisia. 
Tausta-ajatuksena näyttää olevan, että "täytyyhän jotain löytyä" kunhan vain tarpeeksi tutkitaan. 
Mistä on kysymys, mitä etsitään? 
 
Etsitään kriteerejä, joilla tietty perhemuoto voitaisi todeta ei-hyväksytyksi ja jättää vaille lain 
suojaa. Jotta tutkimuksen perusetiikka täyttyisi, pitäisi kuitenkin kaikkien tutkimusryhmien olla 
samalla viivalla sekä tutkimuskysymysten, menetelmien että tulosten tulkinnan suhteen. 
 
Otetaan esimerkiksi tutkimus avusteisesta hedelmöityksestä, jossa tutkittavia ryhmiä ovat lesbo- 
ja heterovanhemmat sekä normaalilla hedelmöityksellä lapsen saaneet heterovanhemmat. Jos 
tutkimuksessa todettaisiin lesboäitien menestyvän vanhemmuudessa huonommin kuin muiden, 
voitaisiin tuloksen ajatella horjuttavan lesboperheiden suotavuutta. 
 
Tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet toisenlaiset: avusteisella hedelmöityksellä lapsen saaneet 
vanhemmat (sekä heterot että lesbot) pärjäävät usein vanhempina paremmin kuin normaalissa 
hedelmöityksessä lapsen saaneet vanhemmat. Näin ollen, jos tutkimusryhmiä kohdeltaisi 
tasapuolisesti myös tulosten tulkinnan suhteen, jouduttaisi spontaani hedelmöitys arvioimaan ei-
suotavaksi. Tällainen johtopäätös paljastaa mielettömyydessään asenteellisuuden: 
lesbovanhempien ryhmää kohdellaan eri kriteereillä kuin muita ryhmiä. 
Lapsen etu 
 
Lapsen etu on joissain yhteyksissä otettu ratkaisevaksi argumentiksi: lapselle on edullisempaa 
kasvaa tietynlaisessa perheessä (jossa on isä) kuin toisenlaisessa perheessä (jossa isää ei ole). Isän 
puuttumista olen käsitellyt yllä, mutta muutama sana etu -argumentin problematiikasta. 
 
Jos aloitamme perheiden vertailun, joudumme pohtimaan myös muita ominaisuuksia kuin 
vanhempien seksuaalista suuntautumista. Jos näin ei tehdä, on kyseessä tarkoitushakuisuus. 
 
Meillä on paljon tietoa lapsen kehitystä vaarantavista tekijöistä, jotka asettuvat nyt uuteen valoon. 
Kumpi on edullisempaa lapselle, syntyä perheeseen, jossa vanhemmilla on mielenterveyden 
ongelmia vai terveitten vanhempien perheeseen? Entä syntyä perheeseen, jossa on taloudellisia 
vaikeuksia vai syntyä taloudellisesti turvattuun perheeseen? Näistä molemmista tiedetään 
(päinvastoin kuin vanhemman seksuaalisesta suuntautumisesta) että niihin liittyy riskejä lapsen 
kehitykselle. Entä kumpi on lapselle edullisempaa, syntyä pienen, syrjityn vähemmistön 
perheeseen, kuin valtaväestön perheeseen, jossa mm. kiusaamisen vaaraa ei ole? 



 

 

 
Jos pidämme ehdotetulla tavalla kiinni lapsen edusta ratkaisevana tekijänä, joudumme kieltämään 
avusteisen hedelmöityksen kaikilta ideaalinormeista poikkeavilta perheiltä. Mieleen muistuu 
aikakausi, jolloin avioliitto oli kielletty psyykkisesti sairailta ja epileptikoilta. Sitä paitsi, 
ideaaliperhe kuvaa asenteitamme enemmän kuin muuta. Eivät elämän tilanteiden erilaisuudet tai 
edes vaikeudet ole lapsen kehityksen este, vaan se, ettei niihin etsitä ratkaisuja. 
 
YHTEENVETO 
 
Vertailututkimukset homoseksuaalisten ja heteroseksuaalisten yksin- ja kaksinhuoltajien perheistä 
korostavat vanhemmuuden ja kodin ihmissuhteiden merkitystä lapsen kehitykselle. Lapsen 
häiriökehityksen riskit ovat samat kaikissa perhemuodoissa, kuten parisuhdeongelmat, riitainen 
koti, kovakouraiset ja lasta laiminlyövät vanhemmuuden tavat sekä vanhempien työttömyys ja 
perheen taloudelliset vaikeudet. Perherakenteella itsellään ei sitä vastoin ole todettu olevan 
ratkaisevaa merkitystä. 
 
Näin ollen vanhemmuus- ja lapsen kehitystutkimuksesta ei löydy perusteltuja syitä kohdella 
homoseksuaalisten tai itsellisten naisten perheitä lain edessä eri tavoin kuin muita perheitä. Sekä 
nykyisten että tulevien lasten etu on se, että kaikilla perheillä on lain suoja. 
 
 

Helsingissä 31.3.2006 
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Maamme suurin yksityinen hedelmöityshoitojen tarjoaja Väestöliitto ry on aloittanut hedelmöitys-
hoidot vuonna 1986. Niiden tuloksena syntyy tällä hetkellä noin 20 %:a hedelmöityshoitojen avulla 
maassamme aikaan saaduista lapsista eli noin 300 lasta vuodessa. Väestöliitto on myös hoitojen 
tutkimuksen ja kehittämisen edelläkävijä. Pyydettynä lausuntonaan hallituksen esitykseen laeiksi 
hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta (3/2006) Väestöliitto esittää kunnioittaen seuraavaa: 
 
Väestöliiton mielestä on välttämätöntä, että hedelmöityshoitoja koskeva laki saadaan aikaiseksi. 
Niiden henkilöiden määrä, joiden elämään asiaa koskeva lainsäädäntö tai sen puute vaikuttaa on 
varsin suuri. Hoitoja on annettu jo kahdenkymmenen vuoden ajan ja annettavien hoitojen määrä on 
kasvanut vuosittain niiden nopean lääketieteellisen kehityksen ja synnytysiän myöhentymisen vuoksi. 
Niiden henkilöiden määrä, joita asia koskee on siis jo varsin suuri. 
 
Hoitojen tarve kasvaa todennäköisesti edelleen, jolloin hoitoonpääsyajat voivat ajoittain muodostua 
varsin pitkiksi. Tämä saattaa houkutella alalle myös yrittäjiä, joiden suhtautuminen noudatettaviin 
eettisiin ja moraalisiin hoitoperusteisiin ei vastaa nykyään noudatettuja käytäntöjä. Tähän mennessä 
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maassamme ei ole havaittu merkittäviä hoitoihin liittyviä epäkohtia tai väärinkäytöksiä mutta vaarana 
on, että niitä ennemmin tai myöhemmin ilmaantuu, jollei lainsäädäntöä saada aikaiseksi. 
 
Väestöliiton mielestä nyt annettu lakiesitys on kokonaisuutena hyväksyttävissä, vaikka siinä on 
kohtia, joista Väestöliitto on eri mieltä. 

 
•   Yksi lain keskeisistä kohdista on kysymys siitä, tulisiko lapsen saada tietää sukusolujen 

luovuttajan henkilöllisyys. Lakiesityksen mukaan lapsella olisi aina oikeus tähän tietoon 18 
vuotta täytettyään edellyttäen, että lapselle on kerrottu hänen syntyneen hedelmöityshoitojen 
tuloksena. Väestöliiton mielestä tässä kysymyksessä voidaan esittää hyväksyttäviä perusteluja 
kummankin näkemyksen puolesta, eikä siihen välttämättä ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa 
ratkaisua. Väestöliiton mielestä tulisi kuitenkin sosiaalista vanhemmuutta 

pitää yhtä arvokkaana kuin biologistakin ja siten sukusolujen luovuttamisen tulisi olla mahdollista 
myös nimettömänä. 
 
On todennäköistä, että sukusolujen luovuttajien määrä vähenee, jos tuntemattomana luovutus ei 
enää ole mahdollista. 

• Väestöliitto ei kannata sijaissynnytysten täydellistä kieltoa vaan katsoo, että ne tulisi voida sallia 
lähisukulaisten kesken lääketieteellisestä syystä (kohtu puuttuu tai on poistettu) johtuvissa 
infertiliteettitapauksissa ilman korvausta tarkan harkinnan ja valvonnan alaisena. Näissä 
tapauksissa täyskieltoa voidaan ehkä pitää kohtuuttomana. Näin rajattuna sijaissynnytys koskisi 
vain hyvin pientä joukkoa. Viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa on ollut yhteensä noin 20 
tällaista hoitoa, joista 10 on johtanut lapsen syntymään. 

• Väestöliitto ei yhdy esitykseen siitä, että sukusolut tulisi aina hävittää luovuttajan kuoltua. Tämä 
on hyväksyttävää silloin, kun kyse on parin omaan lapsettomuuteen liittyvästä hoidosta. Sen sijaan 
toisen henkilön lapsettomuuden hoitoon luovutetuista sukusoluista tehtyjä alkioita ei tulisi hävittää 
luovuttajan kuoltua. Tiedon kulku luovuttajan kuolemasta on sattumanvaraista eikä luovuttajan 
elossa ololla ole käytännön merkitystä asiassa. 

• Esityksen mukaan sukusolujen luovuttaja voi aina peruuttaa suostumuksensa niiden käyttöön. 
Silloin kun kyse on toisen henkilön lapsettomuuden hoidosta tulisi Väestöliiton mielestä oikeus 
kieltää sukusolujensa käyttö rajoittaa vain käsittelemättömiin sukusoluihin. Hoidot edellyttävät 
yleensä useita yrityksiä ennen raskauden alkamista. Tällöin luovutettuja sukusoluja käyttäen 
luotuja alkioita on jo käytetty parin hoidossa, niitä on syväjäädytettynä ja niitä on edelleen 
tarkoitus käyttää saman parin hoidossa. Luovuttajan estettyä tässä vaiheessa alkioiden käytön 
joudutaan kallis ja pitkäaikainen hoito aloittamaan alusta. Erityisen kohtuutonta tämä on silloin, 
kun alkiosta on jo syntynyt lapsia, joille toivotaan täyssisaruksia. 
 
Mikäli luovuttajan suostumusta ei haluta kokonaan rajata tulisi lakiin ottaa esim. viiden vuoden 
siirtymäaika, jona aikana täyssisaruksia haluavat voisivat sen tehdä luovuttajan suostumuksesta 
riippumatta. 

• Maahantuotavien sukusolujen tuonnin edellytykset on laadittu niin tiukoiksi, että ne 
todennäköisesti estävät käytännössä ainakin laajamittaisen sukusolujen tuonnin ulkomailta. Tämä 
voi aiheuttaa ongelman eräille etniselle vähemmistölle, joille ei aina löydy Suomesta soveltuvia 
sukusoluja. Näissä tapauksissa tulisi Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella olla oikeus 
myöntää poikkeuslupa myös ehdot täyttämättömien sukusolujen tuonnille edellyttäen, että 
luovuttajalle on tehty terveystarkastus. 

• Hedelmöityshoitolain vahvistamisen yhteydessä on tarkoitus muuttaa voimassaolevaa 
isyyslakia siten, että avio- tai avomies, joka antaa suostumuksensa hedelmöityshoidon 
antamiseen on annetun hoidon seurauksena syntyneen lapsen isä. 
 
Aviomiehen isyys vahvistuu ilman eri toimenpiteitä suoraan avioliiton nojalla. Avioliiton 
ulkopuolella syntyneen lapsen ollessa kyseessä isyys voi jäädä vahvistamatta, jos äiti kieltää 
isyyden selvittämisen, eikä mieskään sitä halua. 
 

Väestöliitto katsoo, että silloin kun yhteiskunnan resursseja käytetään hedelmättömyys-hoitojen 
antamiseen, tulisi hedelmöityshoitoihin suostumuksensa antaneen avomiehen isyys 
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aina vahvistaa. Isyyslakia tulisi muuttaa siten, että hedelmöityshoidon seurauksena syntyneen lapsen 
äidin kotipaikan lastenvalvojan tulee huolehtia isyyden selvittämisestä eikä äidillä ole oikeutta 
kieltää selvitystä. Lapsen yksilöiminen voisi tapahtua esim. siten, että palvelujen tuottaja toimittaa 
kappaleen parin suostumuksesta laadittavaa asiakirjaa lastenvalvojalle. 

 
Lapsettomuus on usein erittäin suuri henkinen rasite siitä kärsiville, josta voi olla seurauksena monia haittoja 
sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Niiden ehkäisemiseksi tulisi lapsettomuudesta kärsivillä olla mahdollisuus 
saada halutessaan riittävää ja asiantuntevaa psyykkistä tukea ja neuvontaa lapsettomuuteen liittyvissä 
kysymyksissä. Väestöliitto on huolissaan siitä, ettei tällaista tukea ja neuvontaa ole tällä hetkellä riittävästi 
tarjolla ja katsoo, että tällaiseen tukitoimintaa tulisi panostaa nykyistä enemmän. 
 
Väestöliitto toivoo, että sen esittämät tarkistukset otetaan lain valmistelussa huomioon. Väestöliiton mielestä 
on kuitenkin ensisijaisen tärkeää se, että hedelmöityshoitoja säätelevä laki saadaan viimeinkin säädettyä ja 
siihen liittyvä lainsäädäntö saadaan saatettua ajan tasalle. 
 
 

Helsinki 29.3.2006 
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KANNANOTTONI HEDELMÖIIYSHOITOLAKIESITYKSEEN 
 
 
 
 

Mielestäni hedelmöityshoidot tulisi laillistaa lääketieteellisistä syistä johtuvasta 
lapsettomuudesta kärsiville avio-ja avopareille. 
 
 
Pidän lapsen ihmisarvon mukaisena sitä, että hänellä on lähtökohtaisesti äiti ja isä. Lakiesityksen kaikkia 
kohtia, jotka sallivat täysin isättömien lasten synnyttämisen, pidän loukkauksena lapsen ihmisoikeuksia 
kohtaan. 
 
Pidän isyyttä sekä lapsen että miehen kannalta tärkeänä. Laki esitetyssä muodossaan heikentää isyyden 
arvostusta ja vaikuttaa yleisiin asenteisiin murentamalla isyyden merkitystä. Tätä pidän yleisesti lasten 
kannalta huonona ja lasten edun vastaisena. 
 
Ei voi olla oikeudenmukaista, että lainsäädäntötoimin lapset saatetaan keskenään epätasa-arvoiseen 
asemaan siten, että osalta lapsista puuttuu isä ja isäsuhde kokonaan. 
 
 

Haluaisin herättää kysymyksen, onko Suomen perustuslain (731/1999) 1 §:ään sisältyvää 
säännöstä, jonka mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden, tulkittava niin, että 
lapsen ihmisarvon loukkaamattomuuteen kuuluu se, että hän saa sekä isän että äidin (hallituksen 
esityksen yksityiskohtaiset perustelut kohta 4). 
Liitteet: Vieraskynä artikkeli 21.1.2006 Helsingin Sanomat 

Julkaisematon vastine edellisen jälkeen MLL:n 
kannanotto 
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Hedelmöityshoitolain laatijat 
ovat unohtaneet lapsen edun 
Kun keskustelussa kiistellään vain aikuisten keskinäisestä tasa-arvosta, näyttää lapsen 
kiistämätön perusoikeus - oikeus äitiin ja isään - tyystin unohtuvan, kirjoittaa Tuula 
Tamminen. 
 
 
Suomessa tarvitaan pikaisesti hedelmöityshoitoihin liittyvää lainsäädäntöä, ja onneksi hallitus onkin 
tuomassa uutta lakiesitystä eduskunnan käsittelyyn heti alkuvuodesta. Kiire ja pakottava tarve eivät 
kuitenkaan oikeuta meitä hyväksymään laiksi huonoja kompromisseja tai eettisesti kestämättömiä 
periaatteita. 

 



 

 

Lakiesityksestä käyty julkinen keskustelu on nyt, kuten aiemminkin, ollut tyrmäävän aikuiskeskeistä. Vain 
harvoissa puheenvuoroissa aihetta on tarkasteltu syntyvän lapsen näkökulmasta. Niinpä lapsen oikeudet on 
lakiesityksessä pyyhitty pois aikuisten tarpeiden ja halujen tieltä. 
On hyvä, että hedelmöityshoidoilla voidaan auttaa niitä avio-ja avopareja, jotka haluavat lasta itselleen ja 
joille muut keinot eivät sovellu. Lakiesityksen kantaa sallia hoidot samaa sukupuolta oleville naispareille ja 
yksinäisille naisille pidän kuitenkin esityksen polttavampana epäkohtana tulevan lapsen kannalta. Kun 
keskustelussa taistellaan vain aikuisten keskinäisestä tasa-arvosta, lapsen kiistämätön, luonnollinen 
perusoikeus - oikeus äitiin ja isään - näyttää tyystin unohtuvan. Vai onko joku rientänyt barrikaadeille, tai 
edes televisioon, kertomaan, miten ratkaisevalla tavalla epätasa-arvoisiksi nämä lapset joutuvat suhteessa 
muihin lapsiin? Miten julmasti lain voimalla synnytämme lähtökohdiltaan poikkeavia, täysin isättömiä 
lapsia? Onko se oikeudenmukaista? 
Yksin tai lesbosuhteessa elävät naiset ovat perustelleet lapsensaantioikeuttaan omien tarpeittensa lisäksi 
myös sillä, ettei isättömistä kasvuoloista ole tutkimusten mukaan haittaa lapselle. 
Perustelu on tieteellisesti horjuva, sillä kyseisiä tutkimuksia on vähän ja ne on tehty karkealla tasolla. Ennen 
kaikkea perustelu on eettisesti kestämätön. Lakia säädettäessä ei riitä, että jokin vaihtoehto ei aiheuta lapselle 
haittaa. Lapsen oikeudet on myös otettava huomioon. Eikä sekään vielä riitä, vaan meidän on etsittävä 
ratkaisu, joka on ennen muuta lapselle eduksi. 
Suomi on ratifioinut ja siten lainsäädäntöönsä sitonut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, joka velvoittaa 
juuri tällaisessa tilanteessa asettamaan lapsen edun ensisijaiseksi. Näin siksi, että se on ainoa eettisesti 
kestävä lähtökohta. 
On monenlaisia sairauksia ja vammoja, jopa traumaattisia elämäntilanteita, jotka eivät - samaten karkeiden 
tieteellisten tutkimusten mukaan - aiheuta psyykkistä haittaa lapselle tai hänen kehitykselleen. Emme me 
kuitenkaan säädä lakeja, joilla vaaranalaisten lasten määrää lisättäisiin. On myös paljon lapsia, jotka ovat 
eläneet täysipainoisesti joko yksinhuoltajaäidin kanssa tai naisvaltaisen perheenjäsenenä. Samalla meillä on 
kuitenkin runsaasti sekä tieteellistä tietoa että kokemuksellista näyttöä isättömyyden haitallisista vaikutuksisa 
lapsen hyvinvoinnille. Ainoa varma johtopäätös, jonka mielestäni voimme tällä hetkellä tehdä, on se, ettei 
isättömyys ole lapsen edun mukaista. 
Jopa moderni geeni-ja aivotutkimus painottaa äidin ja isän tarpeellisuutta lapsen optimaaliselle kehitykselle. 
Ihmisaivot ja -mieli kypsyvät pitkälti samanlaisuuden ja erilaisuuden jatkuvan havainnoinnin ja arkisen 
kokemisen kautta. 
Suurin ihmislajin sisäinen erilaisuus perustuu sukupuolisuuteen. Lapsi todellakin hyötyy siitä, että hän saa 

kasvaa äidin ja isän - naisen ja miehen - läheisyydessä. On toki hienoa, että inhimillinen kehitys on niin 
joustavaa, että muissakin tilanteissa yksilö selviää, mutta lakisääteisesti ei tule luoda tällaisia tilanteita. 
Toinen hedelmöityshoitoihin liittyvä hankala kysymys koskee hoidon tuloksena syntyneen yksilön oikeutta 
saada täysi-ikäisenä tietää sukusolun luovuttajan eli biologisen vanhempansa henkilöllisyys. Vaikka tiedon 
tärkeys yksilölle ja hänen identiteettikehitykselleen ymmärrettäisiinkin, koetaan silti vaikeaksi paljastaa 
sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys. Luovuttajan nimettömyyttä on perusteltu sillä, että henkilötietojen 
ilmitulo vähentää luovuttajia. 



 

 

Vaikka lääkärinä itsekin arvelen, että niin saattaa käydä, on perustelu silti arveluttava. Miksi 
henkilötietojen ilmitulo vähentäisi luovutushalukkuutta, vaikka lainsäädännöllisesti voidaan 
varmistaa, ettei tiedonsaanti aiheuta oikeudellisia tai sosiaalisia rasitteita luovuttajalle? 
Syyt ovat suurelta osin psykologisia ja johtuvat siitä, että henkilötietojen myötä myös luovuttajalle - 
ei vain hoidolla syntyneelle-käy selkeästi ilmi, mistä sukusolujen luovutuksessa todella on kyse. 
Sukusolujen luovuttamista ei pidä eikä voi verrata muiden elinten luovuttamiseen. Sukusolunsa 
antaja siirtää omat ja lähisukulaistensa ominaisuudet - nykytiedon valossa perintötekijöiden luennan 
kautta jopa sukunsa kokemuksia - toiseen ihmiseen, omalle biologiselle jälkeläiselleen. 
Ei ole eettisesti hyväksyttävää, jos sukusolujen luovutusta pidetään yllä sillä, etteivät luovuttajat 
tiedosta, mitä ovat tekemässä. 
Kun päät pidetään pensaassa, siirtyvät ongelmat seuraavalle sukupolvelle. 
Sekä lääketieteessä että yleisemminkin yhteiskunnassa on huolestuttavia, jopa vaarallisia merkkejä 
siitä, että hoitoja kehitetään yhä selvemmin bioteknologian ehdoilla. Samalla humaanisten arvojen 
puolestapuhujia pidetään vanhoillisina ja kehitystä jarruttavina moralisteina. 
Vastakkainasettelun sijaan meidän tulee kaikkien yhdessä kehittää myös hedelmöityshoitoja ja niitä 
sääteleviä yhteisiä sääntöjä. 
On arvokas asia, että aikuiset haluavat lapsia. Arvokasta on myös se, että on ihmisiä, jotka 
sukusolujaan luovuttamalla haluavat auttaa muita. Myös lapsen perusoikeudet ja niiden suojeleminen 
on arvokasta. Juuri silloin, kun arvokkaiden asioiden välille syntyy vaikeita ristiriitoja, meidän 
ihmisyytemme punnitaan. Sen sijaan, että olemme sokean itsekkäitä ja ajamme omia etujamme, 
voimme tavoitella laajempaa oikeudenmukaisuutta asettamalla etusijalle niiden oikeudet, jotka ovat 
meistä ja päätöksistämme täysin riippuvaisia. Siten säädettävässä hedelmöityslaissa on lapsen ja 
syntymättömän yksilön oikeudet varmistettava. 

Tuula Tamminen 
Kirjoittaja on lastenpsykiatrian professori sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtaja ja Pienten lasten 
mielenterveyden maailmanjärjestön presidentti. 



 

 

SAAKO LAPSEN OIKEUDESTA ISÄÄN PUHUA? 
 
 

Vielä on sanan säilällä voimaa ja sanomalehdillä lukijoita! Ainakin 
hedelmöityshoitolakia käsittelevä kirjoitukseni Helsingin Sanomissa (Vieraskynä 
21.1.2006) synnytti ennen näkemättömän reaktioiden tulvan. Valtaosa minulle tulleista 
sadoista palautteista kannusti ja kiitti lapsen oikeuksien puolustamisesta Monenlaisten 
laineiden jälkeen henkilökohtainen käsitykseni on, että suomalaisten hiljainen 
enemmistö on ymmällään vaikean lain suhteen, mutta yhtä mieltä siitä, että lapsella on 
ja tulee olla oikeus äitiin ja isään. 
 
Kirjoitukseni herätti myös räväkkää julkista vastustusta ennen muuta vaatimalla 
naisparien ja yksinäisten naisten oikeutta hedelmöityshoitoihin. Asiallisten perustelujen 
vähyys on ilmeisesti aiheuttanut sen, että osa julkisistakin kannanotoista on ollut kovin 
epäasiallisia. Pieni, äänekäs joukko ajaa omia etujaan joko seksuaalisen 
suuntautumisensa, oman tieteellisen tutkimustyönsä tai hedelmöityshoitojen 
tuottamisen ja myymisen vuoksi. 
 
Erityisesti Sateenkaariperheet ry on vedonnut tutkimuksiin, joita lesbo- ja homoparien 
vanhemmuudesta ja lapsista on tehty jo 30 vuoden ajan. Kun näitä tutkimuksia 
verrataan siihen valtavaan lasten kasvuolosuhteiden tutkimusmäärään, jota on 
käytettävissä yli sadan vuoden ajalta monilla eri tieteenaloilla, nähdään lesbo-ja homo 
tutkimuksen rajallisuus ja puutteet. Myös esimerkiksi nykyisen aivojen 
kehitystutkimuksen tulosten soveltaminen lapsen optimaalisia kasvuedellytyksiä 
selvitettäessä osoittaa, miten karkealla tasolla lesbo-ja homotutkimukset vielä ovat. 
 
On valitettavaa, vaikkakin hyvin ymmärrettävää, että aihepiiristä laaditut tieteelliset 
yleiskatsaukset ovat usein tehty juuri sellaisten tahojen tai henkilöiden toimesta, joilla 
on ollut jokin oma etu ajettavanaan. Riittävän laajojen, monitieteisten selvitysten 
tekeminen on puolestaan vaativaa, kallista ja aikaavievää. On myös syytä painottaa, että 
vanhemmuudesta saadaan riittävä kuva vasta sitten, kun lapset itse aikanaan toimivat 
vanhempina. 
 
Ihmisoikeudet eivät ole syntyneet tieteellisten tutkimusten pohjalta. Tiede voi 
parhaimmillaan antaa suuntaviivoja, mutta ei määrittää ihmisten perusoikeuksia. 
Yhteiset arvokkaat asiat kiteytyvät arvopohdintojen ja keskustelujen kautta. Itse 
ymmärrän lapsen perusoikeudeksi, lapsen ihmisoikeudeksi sen, että hänellä on myös 
isä. Lapsi toki voi menettää monella tavalla äitinsä tai isänsä, mutta laki, joka sallii 
lähtökohtaisesti täysin isättömien lasten synnyttämisen, on mielestäni käsittämätön 
loukkaus lapsen ihmisoikeuksia vastaan. 
 
Tällainen laki on samalla syvä loukkaus isyyttä kohtaan, jota myös pidän arvokkaana 
ihmisoikeutena. En myöskään millään ymmärrä sitä epäjohdonmukaisuutta, joka 
lakiesitykseen ja naisparien vaatimuksiin liittyy biologisen vanhemmuuden osalta. Jos 
siittiön mukanaan kantamalla biologisella isyydellä ei ole mitään merkitystä, miksi 
naisten on kalliilla, erityisiä lakejakin vaativilla keinoilla saatava oma biologinen lapsi? 
Miksi biologinen vanhemmuus olisi niin eriarvoista naisen ja miehen kohdalla? Eivätkö 
nämä lasta toivovat, hyvään vanhemmuuteen kykenevät naiset ja naisparit voisi pelastaa 
kokonaan vanhempia vailla ja kodittomina eläviä lapsia? 
Isättömänä syntyvät lapset tulevat kasvamaan pienenä, muista lapsista poikkeavana 
vähemmistönä. Lapsen kannalta tämä väistämättä tarkoittaa toistuvasti koettua henkistä 
kipua, surua, huoltaja ahdistusta. Lapset, jotka ulkomuotonsa tai lähimpien 
ihmissuhteittensa osalta ovat erilaisia, kohtaavat myös kaikkein eniten kiusaamista ja 
arkipäivän sosiaalista syrjintää. Vaikka meidän kaikkien velvollisuutemme onkin toimia 
siten, että poikkeavat lapset tulisivat eri tahoilla hyväksytyiksi, isättömyyden surua 
emme ainakaan voi poistaa. Onko laki, joka tekee lapsista näin ratkaisevalla tavalla 
epätasa-arvoisia, oikeudenmukainen? 
 
Moni on korostanut omaa vapaamielisyyttään ja suvaitsevaisuuttaan salliessaan 
hedelmöityshoidot ja lasten saamisen kaikille. On myös esitetty, ettei pidä mennä 
asettamaan kieltoja hedelmöityshoidoille, kun ei ole riittävästi tietoa ja kun näin ollen 
voi olla väärässä. Kaiken salliminen ei ole suvaitsevaisuutta, vaan vastuuttomuutta. 
 
Tämä on mielestäni laajemmikin oman aikamme ongelma, josta kärsivät ennen muuta 
lapset ja heidän kasvattamisensa. Erityisesti suhteessa lapsiin kypsän, vastuullisen 
aikuisen tehtävänä on asettaa rajoja ja uskaltaa kieltää. Nöyryyttä tarvitsemme kaikki 
ihmisen erehtyväisyyden ymmärtämisessä, mutta väärässä olemisen pelko ei saa estää 
meitä toimimasta arvojemme mukaisesti ja asettaen lapsen etu ensisijaiseksi. 
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton kannanotto hedelmöityshoitolakiesitykseen 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) pitää oikeusministeriössä valmisteilla olevaa hedelmöityslakia 
tarpeellisena. Hedelmöityshoitojen kehittyminen ja hoitomäärien kasvu ovat lisänneet lainsäädännön 
tarvetta. 
 
Hedelmöityslakia on valmisteltu Suomessa jo vuodesta 1984 lähtien, mutta lain sisältöä koskevien 
erimielisyyksien vuoksi lakia ei ole saatu säädetyksi. Viimeksi lain säätäminen raukesi vuonna 2003. 
 
 
MLL korostaa, että hedelmöityshoitolain perustana on oltava lapsen edun ja lapsen oikeuksien 
edistäminen ja turvaaminen. Hedelmöityshoitolaissa lapsen tarpeet on asetettava aikuisten tarpeiden 
edelle. 
 
MLL korostaa, että aikuisella ei ole subjektiivista oikeutta lapsen saantiin eikä subjektiivista oikeutta 
saada hedelmöityshoitopalveluita. 
 
MLL:n mukaan sukusolujen luovuttamisesta ei tule seurata oikeudellista vanhemmuutta. Ennen hoitojen 
aloittamista on hoidoille saatava sekä miehen että naisen suostumus. Isyyslakiin tulee sisällyttää säännös, 
jonka mukaan avio-ja avomies, joka on suostunut luovuttajan sukusolujen käyttöön hedelmöityshoidossa, 
on hedelmöityshoidon seurauksena syntyneen lapsen isä. 
 
MLL:n mielestä luovutetusta sukusolusta syntyneellä henkilöllä on oikeus halutessaan saada tietää 
alkuperänsä. Biologisten vanhempien ja omien alkujuurien selvittäminen on tärkeä osa ihmisen 
välttämätöntä, koko eliniän kestävää eheän identiteetin rakentamista. 
 
MLL korostaa, että lapsi tarvitsee äidin ja isän. Sekä äidillä että isällä on omat tärkeät tehtävänsä lapsen 
kasvun ja kehityksen eri vaiheissa. Vanhempien sukupuoliero tuottaa eroja myös heidän psyykkisessä ja 
sosiaalisessa olemuksessaan sekä vuorovaikutuksessa lapseen. Sekä tyttö- että poikalapsi tarvitsee 
samaistumismahdollisuuden naiseen ja mieheen. 
 
Lapset joutuvat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan, jos hedelmöityshoitojen avulla syntyy lapsia, 
joilla ei ole mahdollisuutta saada isää ja isäsuhdetta. Hedelmöityshoitolakia säädettäessä on turvattava 
lapsen oikeus isään. 
 
Koska sekä äiti että isä ovat lapsen kasvulle ja kehitykselle tärkeitä, MLL:n näkemyksen mukaan 
hedelmöityshoitoja ei tule antaa muille kuin avio-ja avopareille, joissa lapsi voi saada sekä äidin että isän. 
MLL.n näkemyksen perustana on hedelmöityshoitojen avulla syntyvän lapsen edun, tarpeiden ja 
oikeuksien turvaaminen. 

mailto:Juha.Aromaa@mil.fi
mailto:Raija.Haataja-Nurrninen@mll.fi
mailto:Pirkko.HeIander@mll.fi
mailto:Leena.Huhanantti@mll.fl
mailto:eeva-rnaria.juvonen@mfl.fi
mailto:Mervi.Kestiia@mll.fi
mailto:lrma-Liisa.Komulainen@mIi.fi
mailto:lrma-Liisa.Komulainen@mIi.fi
mailto:kymen.piiri@mll.fi
mailto:teppo.laukkanen@mll.fi
mailto:Mirja.Lavonen-Niinisto@mli.fi
mailto:Mirja.Lavonen-Niinisto@mli.fi
mailto:Mika.Mefeapalo@mll.fi
mailto:sirkku.pekkarinen-keto@mll.fi
mailto:Rantalainen@mll.fi
mailto:rnan-salminen@mlMre.fi
mailto:Vatuia@mll.fi
mailto:Eeva.Kuuskoski@mtf.fi


 

30.3.2006 

MLL:n mielestä sijaissynnytysjärjestelyjä ei tule sallia sijaissynnytyksiin liittyvien suurten 
psyykkisten riskitekijöiden vuoksi. 
 
MLL kannattaa, että hedelmöityshoitojen saannille säädetään ikärajat. MLL:n mielestä 
hedelmöityshoitoja ei tule antaa alle 20~vuotiaille eikä yli 45-vuotiaille naisille. Myös isän ikä tulee 
ottaa huomioon hedelmöityshoitopäätöstä tehtäessä. 
 
MLL korostaa, että hedelmöityshoitojen tarkoituksena on korjata (lääketieteellisestä syystä johtuvaa) 
tahatonta lapsettomuutta luonnollisen hedelmällisen iän aikana. Hedelmöityshoitolaissa on pyrittävä 
turvaamaan hoitojen avulla syntyvän lapsen asema, jolloin vanhemman korkea ikä - ja myös kovin 
alhainen ikä - voi olla riskitekijä vanhemmuudelle. Hedelmöityshoitoja ei pidä käyttää ihmisen 
luonnollisen hedelmällisen iän pidentämiseen. Hedelmöityshoitojen antamisen edellytyksenä on oltava 
aina hoitojen, raskauden ja synnytyksen riittävä lääketieteellinen turvallisuus naiselle ja syntyvälle 
lapselle. 
 
M LL: n mielestä hedeimöityshoitopalvelujen tuottajana toimimisen on oltava luvanvaraista. Luvan 
myöntäisi terveydenhuollon toimintayksikölle terveydenhuollon oikeusturvakeskus, joka myös valvoisi 
luvan saaneiden palveluntuottajien toimintaa. 
 
Lisätietoja: 
Puheenjohtaja, professori Tuula Tamminen, puhelin 050 593 6595 
Pääsihteeri Eeva Kuuskoski, puhelin 075 324 5550, 040 545 7956 
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Asiantuntijapuheenvuoro lakivaliokunnan kuulemistilaisuudessa 
4.4.2006 koskien hallituksen esitystä HE 3/2006 vp laeiksi hedelmöityshoidoista ja 
isyyslain muuttamisesta 
 
 
 

Esityksen yleisperusteluissa on kuvattu yksityiskohtaisesti ja otettu asianmukaisesti 
huomioon ne monet eettiset ja periaatteelliset kysymykset, joita lain valmistelun aikana 
on julkisessa keskustelussa ja asiantuntijapuheenvuoroissa esitetty. Otan seuraavassa esiin 
vain joitakin sellaisia näkökohtia ja -kulmia, joita keskustelussa ei ole riittävän 
painokkaasti tuotu esiin. Aloitan isyyslain piiriin liittyvistä kysymyksistä, jonka jälkeen 
siirryn käsittelemään lakiesitystä hedelmöityshoidoista. Lakialoitteeseen 140/2005 vp en 
ota erikseen kantaa. 
 
Moniarvoisessa yhteiskunnassa käsitykset aidosta tai oikeasta vanhemmuudesta samoin 
kuin lapsen edun toteutumisesta vaihtelevat. Moniarvoisuudesta ja lääketieteen nopeasta 
kehityksestä johtuen yhtä oikeaa vastausta on näiden kysymyksen kohdalla vaikea 
osoittaa. Vanhemmuuden voidaan ajatella olevan sekä biologista että sosiaalista. (Lisäksi 
vanhemmuus on tietenkin myös juridista.) Biologinen vanhemmuus voi puolestaan olla 
joko geneettistä tai ei-geneettistä. Esimerkki ei-geneettisestä biologisesta 
vanhemmuudesta on muusta kuin omasta munasolusta alkion siirrolla raskaaksi tullut äiti, 
joka on alkion/sikiön biologisen elämän ylläpitäjä synnytystapahtumaan saakka. 
Esimerkki biologisesta ja geneettisestä, ei-sosiaalisesta vanhemmuudesta on nainen, jonka 
luovuttamista munasoluista on keinohedelmöitetty lapsia. Sosiaalisella vanhemmuudella 
ymmärretään pääsääntöisesti joko adoptio- tai kasvatusvanhemmuutta. Lapsella voi näin 
ollen olla samanaikaisesti kaksikin biologista äitiä ja yksi tai useampi sosiaalinen äiti sekä 
yksi biologinen isä ja yksi tai useampi sosiaalinen isä (mikäli perhe hajoaa ja vanhemmat 
avioituvat uudelleen tahoillaan). 
 
Oikeaa vanhemmuutta ajatellen tärkeimmältä tuntuva asia on vanhemmuus-suhteen 
intentionaalisuus eli aikomuksellisuus ja kokonaisvaltainen psykologinen sitoutuminen 
lapseen ja tämän huoltajuuteen. Geneettisen vanhemmuuden pitäminen aidon tai 
todellisen vanhemmuuden välttämättömänä ehtona tarkoittaa sitä, että vanhempi, jonka 
sukusolut eivät muodosta osaa lapsen alkuperästä, ei voi olla lapsen todellinen äiti tai isä. 
Ajatus on kestämätön, eikä sisälly esitettyyn lakiin. Oikea vanhemmuus voi syntyä ilman 
geneettistäkin yhteyttä. Samaa ajatuskulkua seuraten voidaan todeta, ettei geneettinen 
vanhemmuus ole aidon vanhemmuuden riittäväkään ehto. Sukusolujen luovuttaminen ei 
vielä sellaisenaan tee kenestäkään geeni-isästä tai -äidistä lapsen todellista vanhempaa 
eikä synnytä moraalista suhdetta osapuolten välille. Tällainen ajatus kuitenkin sisältyy 
hedelmöityshoitoja koskevaan lakiesitykseen siltä osin, että lapsella ajatellaan olevan 
tiedonsaantioikeus koskien geeni-isänsä henkilöllisyyttä. Laissa (4 luku, 23 §, 
Tiedonsaantioikeus) mainittu perustavanlaatuinen oikeus saada tietää biologinen 
alkuperänsä ei ole eettiseltä kannalta kovin selkeä. Miksi biologinen alkuperä on tulkittu 
tarkoittamaan nimenomaan geneettistä alkuperää, ja miten geeni-isän sosiaalinen 
henkilöllisyys liittyy siihen? 

Professori Veikko Launis HE 3/2006 vp 
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Edellä sanottu voidaan tiivistää toteamukseen, että lapsen alkuperän ja oikean 
vanhemmuuden muodostavat ainoastaan vanhempien intentionaalinen sitoutuminen 
lapseen ja tämän huoltajuuteen sekä hedelmöitysmenetelmän valinta, johon 
tiedonsaantioikeudenkin tulisi kohdistua. 
 
Kuten esityksen yleisperusteluista käy ilmi, lapsettomuuden mieltäminen hoitoa 
vaativaksi terveysongelmaksi on monissa tapauksissa perusteltua. Mikäli lapsettomuuden 
taustalta ei löydy varsinaista sairautta, vaan syynä on henkilön seksuaalinen 
suuntautuminen tai parisuhteen puuttuminen (itsellisyys), hedelmöityshoidon 
kustannuksia ei tulisi korvata sairausvakuutuksesta. Inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti 
ajatellen toivottuun raskauteen ja vanhemmuuteen tähtäävät hedelmöityshoidot tulisi 
kuitenkin sallia myös naisille, jotka elävät naisen kanssa parisuhteessa tai ovat itsellisiä. 
Koska seksuaalinen suuntautuneisuus ei kuulu oman vapaaehtoisen valinnan piiriin, käsite 
tahaton lapsettomuus ulottuu koskemaan myös näitä ihmisryhmiä. Koska lapsettomuuden 
tiedetään voivan aiheuttaa merkittävää kärsimystä ja koska lapsen edun vaarantumisesta 
samaa sukupuolta olevien tai itsellisten vanhempien tarjoamassa kasvuympäristössä ei ole 
näyttöä, terveydenhuollon palveluntarjoajien tulisi voida tarjota erillistä korvausta vastaan 
hedelmöityshoitoja myös niille naisille, jotka eivät elä miehen kanssa parisuhteessa. 
 
Lopuksi totean, että hallituksen esitys ilmaisee moraaliselta ja inhimilliseltä kannalta 
tärkeän viestin. Määritellessään hedelmöityshoitojen antamisen oikeudelliset puitteet 
esityksen sisältämällä tavalla laki hedelmöityshoidoista lieventää osaltaan geneettisten 
ominaispiirteiden ja geneettisen tiedon ylikorostunutta merkitystä (perimän mystifiointia) 
yhteiskunnassa ja vahvistaa ajatusta ihmisten moraalisesta ja oikeudellisesta 
yhdenvertaisuudesta riippumatta siitä, mitä sukupuolta tai sukupuolista orientaatiota he 
ilmentävät ja minkä perhemuodon piiriin he kuuluvat. 
 
 
 

Veikko Launis 
Lääketieteellisen etiikan professori 
Kliininen laitos 
20014 Turun yliopisto 
Puh. 02 333 6338 
Fax. 02 333 6390 
Sähköposti: vlaunis@utu.fi 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: Hallituksen esitys (HE) 3/2006 vp laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain 
muuttamisesta 

 
 

Yleistä 
 
Olen ollut lakivaliokunnan kuultavana tätä HE:tä vastaavasta HE:stä 76/2002 vp (ks. lausuntojani 
lakivaliokunnalle 22.11.2002 ja 30.1.2003). Tuon tässä lausunnossa esiin soveltuvin osin samoja 
näkökohtia kuin noissa edellisissä lausunnoissani. 
 
Ensinnä toistan periaatekantani, että sukusolujen tai alkioiden käyttöön perustuvasta hedelmöitys-
hoidosta on syytä antaa lainsäädäntöä ja samassa yhteydessä muuttaa isyyslakia. Suomi on tämän 
lainsäädännön antamista viivytellessään poikkeuksellinen valtio Euroopassa, ja saanut myös sen 
vuoksi kiusallista huomiota osakseen (ks. oikeusvertailusta esim. Riitta Burrell, Assisted Reproduc-
tion in the Nordic Countries, TemaNord 2006:505; Linda Nielsen, Legal Consensus and Divergence in 
Europe in the Area of Assisted Conception - Room for Harmonisation, teoksessa D. Evans, ed., 
Creating the Child, Martinus Nijhoff Publishers 1996, s. 305-324). Tiettävästi lääketieteen ja ter-
veydenhuollon kannalta tärkeää ihmisoikeussopimusta eli Euroopan neuvoston ilimisoikeuksien ja 
biolääketieteen sopimusta (ks. tästä ns. bioläaketiedesopimuksesta HE s. 13-14) ei ole ratifioitu viime 
vaiheessa vain sen takia, että hedelmöityshoidon sääntely on viivästynyt (ks. HE s. 14/11). Tämäkin 
on poikkeuksellista, koska Suomen linjana on ollut eturivissä ihmisoikeussopimuksiin liityttäessä. 
Kaikkiaan hedelmöityshoitoja koskevan lainsäädännön ja isyyslain muuttamisen puolesta HE:ssä (erit. 
s. 14—15) esitetyt perustelut ovat vakuuttavia. 
 
 

Erisuuntaisten perus- ja ihmisoikeuksien punnintaa 
 
Lainsäädännön viivästymisen taustalla on ollut perustavanlaatuisia eettis-oikeudellis-poliittisia eri-
mielisyyksiä; ks. esim. HE s. 42/11: "Esitys sisältää ehdotuksia, jotka koskettavat ihmisluonnon ja 
ihmisyyden peruskysymyksiäNäillä peruskysymyksillä onHE:n samassa yhteydessä koroste-tuin 
tavoin läheinen yhteys perus- ja ihmisoikeuksiin. HE:ssä näyttää tällöin otetun huomioon myös 
mainittu Euroopan neuvoston bio lääketiede sopimus, ja Suomi onkin poliittis-moraalisesti sitoutunut 
sen kansalliseen voimaansaattamiseen (HE s. 14/11). 
 
HE:n säätämisjärjestyksestä koskevan jakson 4 sisältö (HE s. 42-45) osoittaa, miten vaikeaa on ollut 
ottaa huomioon eri suuntaan vaikuttavia perus- ja ihmisoikeuksia, koska niitä joudutaan punnitsemaan 
keskenään siltä osin kuin ne eivät ehdottomia, taikka ehdottoman perus- ja ihmisoikeu 
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den (kuten ihmisarvon loukkaamattomuuden) ollessa kysymyksessa sen rajat voivat jäädä tulkin-
nanvaraisiksi. Asian arviointia helpottaa, jos esimerkiksi biolääketiedesopimuksessa on yleisluon-
teisesti määriteltyjä perus- ja ihmisoikeuksia tarkentavia määräyksiä. 
 
PeVL:ssa 59/2002 vp HE:n 76/2002 vp johdosta perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota erityisesti 
ihmisarvon loukkaamattomuuden, yhdenvertaisuuden, henkilökohtaisen identiteetin ja itsemää-
räämisoikeuden periaatteiden merkitykseen hedelmöityshoitojen sääntelyssä. 
 
HE:n yleisperusteluissa (mm. s. 15/11) todetaan, että hedelmöityshoidosta säädettäessä joudutaan 
ottamaan huomioon useiden osapuolten intressejä. Hedelmöityshoitojen sääntelyä pidetään perustel-
tuna siltä osin kuin se on tarpeen eettisesti hyväksyttävien toimintaperiaatteiden luomiseksi, eri osa-
puolten oikeudellisen aseman määrittelemiseksi ja hyvien lääketieteellisten laatuvaatimusten var-
mistamiseksi. Sääntelyssä erityisen tarpeellista ottaa huomioon hoidosta syntyvän lapsen etu, mutta 
hoitoa hakevien itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden piiriin kuuluviin asioihin tulisi puuttua vain 
siinä määrin kuin se välttämätöntä kuvattujen tavoitteiden toteuttamiseksi. (HE s. 15/II.) 
 
Kaikkiaan ehdotettu sääntely malli on liberaali, mutta voimassa oleva lainsäädäntö on edustanut 
laissez-faire lähestymistapaa (näistä malleista ks. Nielsen, em. kirj. s. 309-310). 
 
Vastaavanlaista punnintaa on harjoitettu, kun on harkittu hedelmöityshoitoja koskevan lainsäädännön 
sääntely vaihtoehtoja. Erityisen ongelmallisia sääntelykysymyksiä ovat oikeus saada tietää sukusolun 
luovuttajan henkilöllisyys ja yksinäisen tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän naisen oikeus 
hedelmöityshoitoon (ks. HE s. 46-47). Perus-ja ihmisoikeuksiin pohjautuva punninta ei näytä näistä 
kummassakaan kysymyksessä johtaneen kovin pitäviin oikeudellis-eettisiin johtopäätöksiin, ja 
lopputulokset vaikuttavat pikemmin yhteiskuntapoliittisilta kompromissiratkaisuilta: 
 
Oikeudesta saada tietää sukusolun luovuttajan henkilöllisyys argumentoidaan toisaalta ihmisarvon 
loukkaamattomuudesta johdettavalla oikeudella saada tietää biologisesta alkuperästään (itse pidän tätä 
perustelua erityisen vahvana). Toisaalta vedotaan keinoalkuista lisääntymismenetelmää käyttävien 
vanhempien ja sukusolun luovuttajan näkökulmasta yksityiselämän suojaan ja siitä johdettavaan 
tietosuojaan. Ehdotetussa melko monimutkaiseen sääntelyyn johtaneessa kompromissiratkaisussa 
huomiotani kiinnittää se, miksei se tunne mahdollisuutta, että syntyvä lapsi voisi saada tiedon 
syntyperästään jo ennen 18 ikävuottaan (jolloin edellytyksenä olisi, että luovuttaja olisi ilmoittanut 
suostuvansa henkilöllisyytensä ilmaisemiseen tällaista aikarajaa asettamatta). 
 
Yksinäisen tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän naisen oikeus hedelmöityshoitoon oli HE:ssä 
76/2002 vp ehdotettu säänneltäväksi vaikeasti muotoillun kompromissiratkaisun mukaisesti, jolloin 
vastakkaisiin suuntaan vaikuttavina perus- oikeuksina mainittiin yhtäältä perustuslain syrjimättö-
myyden ja yksityiselämän suojan periaatteet sekä toisaalta perustuslain vaatimus lapsien kohtelemi-
sesta tasa-arvoisesti yksilöinä. Sukusoluja luovuttavan miehen olisi tullut varautua siihen, että hänet 
voidaan naisen tai lapsen vaatimuksesta vahvistaa lapsen isäksi. Siten siis sukusolujen luovuttamisella 
olisi ollut erilaisia oikeusvaikutuksia sen mukaan, onko niiden vastaanottajana lain tarkoittama pari vai 
nainen, joka ei elä parisuhteessa. Tämä seikka oli ehdotettua sääntelyä vastaan puhuva näkökohta. 
Toisaalta HE:n 76/2002 vp yleinen lähtökohta oli antaa hedelmöityshoitoa tahattomasta 
lapsettomuudesta kärsiville pareille, kun taas yksinäisen tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien 
naisten osalta oh pikemminkin kysymys avustetusta nääntymisestä, koska lääketieteellistä syytä ei 
heidän osaltaan edellytetty. 
 
Tarkasteltavan HE:n sisältämässä lakiehdotuksessa sen paremmin kuin sen perusteluissakaan ei näytä 
olevan viittaustakaan siihen, että edellytyksenä hedelmöityshoidon antamiselle olisi tahaton 
lapsettomuus. Hedelmöityshoidon antamisen esteet on lakiehdotuksen 8 §:ssä lueteltu; samoin laissa 
asetettaisiin muitakin kuin siinä mainittuja muodollisia edellytyksiä sellaisen hoidon antamiselle. 
Yksinäisen naisen tai parisuhteessa toisen naisen kanssa elävän avusteiselle lisääntymiselle ei ase-
tettaisi muusta hedelmöityshoidosta poikkeavia edellytyksiä, paitsi että sukusolujen luovuttajan on 
täytynyt nimenomaisesti suostua sellaiseen menettelyyn (16.2 §). Tosin lakiehdotuksen 8 §:n aineel-
lisista edellytyksistä 5)-kohdassa lueteltua ("on ilmeistä, ettei lapselle voida turvata tasapainoista 
kehitystä") on ajateltu sovellettavan lähinnä silloin, kun avustettua lisääntymistä harkitaan naisille, 
jotka eivät elä avoliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa miehen kanssa (HE s. 30/1). 
 
Ehdotettu sääntelymalli on siis varsin liberaali. Avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa 
olevien ja nykyisin myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevien perhe-elämän ja yksityisyyden suoja on 
korostunut lisääntymisessä, onpa kysymys yhdyntään perustuvasta tai keinoavusteisesta lisään-
tymisestä. Tosin avusteissa lisääntymisessä (hedelmöityshoidoissa) on kysymys myös terveyspalve-
lujen saatavuudesta, jolloin yhteiskunnan terveydenhuoltoresurssien käytön priorisointi tulee harkit-
tavaksi. Edelleen lapsen edun huomioon ottamisen merkitys korostuu, kun yhteiskunnan tukeman 
lisääntymisteknologian avulla - tahatonta lapsettomuutta edellyttämättä - mahdollistetaan lapsen 
syntyminen olosuhteisiin, joissa ei ole molempia vanhempia. Voidaan kysyä sen perusteltavuutta, että 
lapsen edun harkinta jäisi kaikissa tapauksissa vain yhden lääkärin päätettäväksi ilman että päätöksen 
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tukena edellytetään olevan taustaselvitystä (vrt. esimerkiksi raskauden keskeyttämisestä annetussa 
laissa tai lapseksiottamisesta annetussa laissa edellytetyt selvitysmenettelyt). Korostan, etten ole 
ehdotetusta sääntelymallista näkä kriittisiä huomioita esittäessäni ehdottamassa, että yksinäiseltä 
naiselta (tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävältä naiselta) tulisi kieltää keinoavusteinen 
lisääntyminen. 
 
 

Rangaistussääntetystä 
 
Hedelmöityshoitolakiehdotuksen 7 luvun rangaistussäännöksiä ei ole perusteltu niiden suojeluint-
ressejä, ehdotettavia rangaistusasteikkoja ja vaadittavaa syyksiluettavuutta riittävän monipuolisesti 
pohtimalla. 
 
Luvun kriminalisointeja ja niiden rangaistusasteikkoja harkittaessa on otettava huomioon, että ter-
veydenhuoltohenkilöstöön ja -yksiköiden toimintaan voidaan puuttua hallinnollisen valvonnan keinoin 
(ks. myös HE s. 37/1 ja 39/1). Luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta on 
säädetty rangaistusuhka RL 44 luvun (400/2002) 3 §:ssä. Edelleen rangaistussäantely olisi tullut 
suhteuttaa lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) vastaavaan rangaistussäänte-lyyn. 
 
Parannuksena HEreen 76/2002 vp on se, ettei ehdotetuissa rangaistussäännöksissä enää rinnasteta 
tahallista ja tuottamuksellisesta menettelyä. Sitä vastoin 32-34 §:n syyksi luettavuus vaatimuksissa 
rinnastetaan tahallisuus ja törkeä huolimattomuus. Tämän kaltaiselle menettelylle on tosin rinnas-
tuskohta RL 44 luvun terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa rikoksissa. Siihen, onko ehdotetuissa 32-
34 §:ssä tarvetta rinnastaa tahallisuus ja törkeä huolimattomuus, vaikuttaa mielestäni se, missä määrin 
on käytettävissä toimivia vaihtoehtoisia keinoja ankarahkon rangaistussääntelyn sijasta. 
Terveydenhuollon alalla toimivat ammattihenkilöt ovat heihin kohdistuvan hallinnollisen valvonnan ja 
hallinnollisten sanktioiden alaisia, mikä puoltaa kriminalisointien hyöty-haitta -vertailussa rikos-
oikeuden käytölle viimesijaista asemaa sekä sen mukaista rangaistavuuden alan supistamista ja an-
karuustason alentamista. Korostettua huolellisuusvelvollisuuden noudattamista voidaan tehostaa myös 
näiden hallinnollisten keinojen avulla. 
Esittämäni kaltaisen ajattelun mukaisesti on laadittu terveydenhuoltoakin keskeisten lakien - potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 
(488/1999) - sanktiosäännökset; edelliseen lakiin ei ole lainkaan sisällytetty omia rangaistus-
säännöksiä. Ks. laajemmin kriminalisointiperiaatteista Minna Kimpimäki, Hedelmöityshoitoja kos-
kevan lakiehdotuksen rangaistussäännökset (teoksessa Oikeus ja oikeudenmukaisuus. Joensuu 1999, s. 
344-350) ja Sakari Melander, Kriminalisointiperiaatteet ja perusoikeuksien rajoitusedelly-tykset 
(Lakimies 2002 s. 938-961). Biolääketiesopimuksen 25 artikla, johon HE:n s. 14/11 viitataan, ei 
edellytä rikosoikeudellisten seuraamusten vaan sopivien sanktioiden ("appropriate sanctions") käyttöä 
sopimusmääräysten tehosteena. 
 
Sanotun perusteella asetan kyseenalaiseksi tarpeen säätää ehdotetuissa 32-34 §:n säännöksissä ran-
gaistavaksi tahallisen menettelyn lisäksi törkeän huolimaton menettely. Edelleen pidän kyseenalaisena 
33-34 §:n säännöksissä vuoden enimmäisvankeusuhkaa (vrt. esim. RL 44:3:n kuuden kuukauden 
enimmäisvankeusuhkaan). 
 
Rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta seuraavan epätäsmällisyyskiellon kannalta ongelmallinen 
rangaistussäännös on 34 §. Säännös on HE:n 76/2002 vp vastaavaa rangaistussäännöstä (38 §) laaja-
alaisempi. Milloin henkilö antaa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta hedelmöityshoitoa siten, 
että raskaus aiheuttaisi naisen iän tai terveydentilan vuoksi huomattavan vaaran naisen tai lapsen 
terveydelle, että on ilmeisestä, ettei lapselle voida turvata tasapainoista kehitystä tai että on syytä 
olettaa, että lapsi aiotaan antaa ottolapseksi? Kriminalisoinnin muotoilu ei ole riittävän täsmällinen. 
 
Rangaistussäännöksissä ei ole rajattu tekijöinä kyseeseen tulevien henkilöiden piiriä. Ongelmalli-
simmassa säännöksessä eli mainitussa 34 §:ssä teonkuvauksessa puhutaan hedelmöityshoidon an-
tamisesta. Siitä huolimatta osallisuus vastuu näyttää voivan soveltua myös hoitoa saavaan naiseen, 
koska säännöstä ei laadittaisi naisen suojaksi (jolloin ns. välttämättömän osallisuuden opin mukaisesti 
suojan kohdetta ei rangaista). 
 
Lakivaliokunnan mietinnössä olisi tärkeää edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti sellaisen 
rikoslain muutosehdotuksen, jota laadittaessa hedelmöityshoitokin rangaistussäännösten vankeus-
uhkaiset säännökset sisällytetään rikoslakiin sen 22 luku samalla kokonaan uudistaen. Samalla tulisi 
edellyttää harkittavan vankeusuhkaisten säännösten suhdetta muun muassa lääketieteellisestä tutki-
muksesta annetun kin rangaistussäännöksiin sekä vuonna 2002 uudistetun RL 44 luvun terveysalaa 
koskeviin lähisäännöksiin. 
 
 

Eräistä yksityiskohdista 
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- Ehdotetun 4 §:n perusteluissa (HE s. 27/11) käsitellään kysymystä puuttumisesta munasolun tuman 
ulkopuolella oleviin perintötekijöihin. Tämäkin edellytetään kiellettävän bioläaketiedesopimukses-sa. 
Jos kuitenkin Suomessa halutaan pitää avoimena sellaisen menettelyn salliminen tulevaisuudessa, kun 
alan tutkimus on tuottanut vakuuttavaa tietoa sallimisen puolesta, olisi mahdollista tehdä 
biolääketiedesopimukseen varauma perimään puuttumisen kiellon sisältävän artiklan osalta. 

- Ehdotetussa 5 §:n 3 momentissa edellytetään lääkärin valitsevan sukusolujen luovuttajaksi hoitoa 
saavan ulkonäköä muistuttavan, kun taas 15 §:n 1 momentin mukaan luovuttavasta saadaan kerätä 
sellaisia tietoja. 

- Mikä on ehdotetussa 7 §:ssä tarkoitettu muu luvallinen tarkoitus? 
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- Ehdotetun 8 §:n 2)-kohta ei minulle aukene. 

- Mielestäni olisi vakavasti harkittava muutoksenhakuoikeutta hedelmöityshoidon antamisesta kiel-
täytymistä koskevaan päätökseen ennen kaikkea sen vuoksi, että ehdotettuun 8 §:ään sisältyvät eräät 
edellytykset - ennen kaikkea säännöksen 5)-kohdassa tarkoitettu - ovat harkinnanvaraisia eivätkä 
lääketieteellisiä (vaan lähinnä sosiaalisia). Raskauden keskeyttämisestä annetussa laissa voidaan 
lääkärien kielteiseen päätökseen hakea muutosta terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta, jolla on 
sellaisten asioiden käsittelyä varten erityinen lautakunta. Tällaisella muutoksenhakulautakunnalla olisi 
merkitystä linjaratkaisujen omaksujana ja käytännön ratkaisutoiminnan yhdenmukaistajana. 
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HE 3/2006 vp 

M i  
LASTENSUOJELUN KESKUSLIITON KANNANOTTO 
HALLITUKSEN ESITYKSEEN EDUSKUNNALLE LAEIKSI 
HEDELMÖITYSHOIDOISTA JA ISYYSLAIN MUUTTAMISESTA 

 
 

Hedelmöityshoidon tarkoitus ja oikeus hedelmöityshoitoon 
Hedelmöityshoidon, siinä käytettävien menetelmien sekä sukusolujen ja 
alkioiden käytön asianmukaisuuden turvaamiseksi toiminnan tulee 
Lastensuojelun Keskusliiton mielestä olla lakisääteistä ja luvanvaraista. 
Hedelmöityshoitojen määrän kasvu korostaa sääntelyn tarvetta 
väärinkäytösten ja kaupallistumisen estämiseksi, 
 
Lapsen hankkimista ei liiton näkemyksen mukaan voida pitää oikeutettuna 
yksinomaan aikuisten tarpeentyydytykseen vedoten, vaan 
lapsettomuusongelmassa auttamista tulee tarkastella yhteydessä kysymykseen 
syntyvän lapsen asemasta. Tässä tarkastelussa tulisi ottaa huomioon myös 
mahdollisuus sijais- sekä adoptiovanhemmuuteen. Oikeudesta perheen 
perustamiseen tai syrjinnän vastustamisesta ei voida johtaa kenellekään 
subjektiivista oikeutta hedelmöityshoitoon. 
 
Hedelmöityshoidon sääntelyn tärkeimpänä periaatteena ja tavoitteena tulee 
olla hedelmöityshoidon avulla syntyvän lapsen edun turvaaminen. Lapsen tulee 
saada syntyä olosuhteisiin, joissa hänelle voidaan turvata hyvä hoito ja 
kasvatus sekä tasapainoinen kehitys. Lapsen tulisi voida syntyä perheeseen, 
jossa on sekä äiti että isä, joilla molemmilla on tärkeä rooli lasten kasvussa ja 
kehityksessä. 
 
Keskusliitto katsoo, että hedelmöityshoidon antaminen tulee rajoittaa 
tahattomasta lapsettomuudesta kärsivien auttamiseen. Hyväksyttävä poikkeus 
tästä on hedelmöityshoidon antaminen mikäli lapsella on riski saada vakava 
periytyvä sairaus. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan perusoikeuksiin ja tasa-arvonäkökohtiin 
viitaten hedelmöityshoito sallittavaksi myös muille kuin miehen kanssa 
parisuhteessa eläville naisille. Tämän toteuttamiseksi sovellettaisiin erilaisia 
hedelmöityshoidon antamista ja lapsen asemaa koskevia periaatteita kuin 
heteroseksuaalisessa suhteessa eläviin pareihin. Hoidon antamisen perusteena 
eivät olisi lääketieteelliset indikaatiot, ja syntyvän lapsen sukuasema 
määräytyisi toisin kuin muilla lapsilla. Näin ollen tasa-arvon nimissä tehty 
ratkaisu johtaisi uudenlaisen eriarvoisuuden syntymiseen paitsi naisten, myös 
lasten kesken - sen lisäksi, että homoseksuaaliset miehet suljetaan kokonaan 
kyseisen tasa-arvon ulkopuolelle. 

Hedelmöityshoidon salliminen muille kuin miehen kanssa parisuhteessa eläville 
naisille on yhteiskunnan kannanotto suhteessa isyyden merkitykseen sekä eettisen 
vastuun ottamista sellaisten olosuhteiden luomisesta, joissa syntyvä lapsi ei 
milloinkaan tule saamaan juridista isää. Keskusliiton mielestä hallituksen esittämiä, 
lapsen asemaan merkittävästi vaikuttavia ratkaisuja ei voida perustella yksinomaan 
ihmisoikeus- tai tasa-arvonäkökohdi!la. 
 
Sukusolujen luovuttajille ja hedelmöityshoitoa saaville asetettavat 
vaatimukset. Sukusolujen luovuttajan tulee olla täysi-ikäinen. Hedelmöityshoitoa 
saavan tulee olla henkilö, joka ikänsä puolesta muutoinkin voisi synnyttää lapsen. 
Hoidon antamisen edellytyksiä arvioitaessa on otettava huomioon molempien 
puolisoiden ikä ja terveydentila sekä parin kyky huolehtia lapsen hoidosta ja 
kasvatuksesta iapsen täysi-ikäisyyteen saakka. 
 
Lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen. Keskusliiton mielestä on luonnollista ja 
hyväksyttävää pyrkiä valitsemaan sukusolujen luovuttaja siten, että hän tietyiltä 



11.4,2006 

 

ulkonaisilta piirteiltään kuten ihon, hiusten ja silmien väriltään sekä 
ruumiinrakenteeltaan muistuttaa lapsen sosiaalista ja psykologista vanhempaa. Niin 
ikään hyväksyttävää on vaikuttaa lapsen sukupuolen määräytymiseen syntyvän 
lapsen terveyden varmistamiseksi. Sen sijaan pyrkimystä juuri tietynlaisten 
ominaisuuksien antamiseen lapselle tai aktiivisesti laadullisesti jalostaviin päämääriin 
ei tule sallia. 
 
Hedelmöityshoitoa saavien ohjaus ja neuvonta. Hallituksen esityksen mukaisesti 
palvelun tuottajan on ennen hedelmöityshoidon antamista selvitettävä 
hedelmöityshoitoa saavalle hoidosta syntyvän lapsen ja muiden osapuolten 
oikeudellinen asema. Keskusliiton mielestä tämän lisäksi kaikkien luovutettuja 
sukusoluja hedelmöityshoidossa käyttävien parien tulee saada asiantuntevaa 
käyttäytymistieteellistä neuvontaa ja valmennusta uuteen perhetilanteeseen. Tällä 
voidaan ennalta ehkäistä sekä auttaa kohtaamaan ongelmia ja jännitteitä, joita 
saattaa aiheutua siitä, että toinen vanhemmista ei ole lapsen biologinen vanhempi. 
Käsite "tiedonantovelvollisuus" kuvaa huonosti tarvittavan palvelun sisältöä. Se tulisi 
korvata esimerkiksi käsitteellä "palvelujen tuottajan tiedonanto- ja 
valmennusvelvollisuus" tai "hedelmöityshoitoa saavien neuvonta ja valmennus". 
 
Valmennuksen tulisi olla vuorovaikutteinen prosessi, johon sisältyisi 
hedelmöityshoidon antamisen edellytysten ja esteiden selvittäminen. Yksisuuntainen 
tiedon välittäminen tai pelkkä mahdollisuus keskustella asiantuntijan kanssa eivät 
anna riittävää perustaa hedelmöityshoidon antamisesta päättävälle lääkärille 
varmistua siitä, että hoidon antamisen edellytykset täyttyvät. Hedelmöityshoitoa 
hakevia tulisi informoida myös vaihtoehtoisista mahdollisuuksista toteuttaa 
vanhemmuutta. 
Lapsen perheoikeudellinen asema. Luovutettuja sukusoluja käytettäessä iapsen 
perheoikeudellinen asema voidaan turvata hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla 
siten, että isäksi vahvistetaan mies, joka on yhdessä lapsen äidin kanssa antanut 
suostumuksensa hedelmöityshoidolle. On selvää, että sukusolujen luovuttajan ja 
hedelmöityshoidon avulla syntyvän lapsen välille ei tule muodostua mitään 
oikeudellista sidettä. 
 
Mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen keinohedelmöityksen sallimisesta 
naisille, jotka eivät elä miehen kanssa parisuhteessa, tulisi keskusliiton mielestä 
samalla turvata mahdollisuus vahvistaa naisen parikumppani iapsen toiseksi 
vanhemmaksi. Hallituksen esityksessä on otettu selkeä kanta naisparien lapsen 
saamisen puolesta, mutta tällaiseen perheeseen syntyvän lapsen asema ja oikeus 
kahteen vanhempaan jätetään "laajan kansalaiskeskustelun" varaan. 
 
Kuten hallituksen esityksessä todetaan, hedelmöityshoidon kautta naispareille 
syntyvän lapsen sukuasema poikkeaa muiden lasten asemasta, joiden osalta 
lainsäädännön peruslähtökohta on mahdollisuus isyyden vahvistamiseen. Keskusliiton 
mielestä tätä ongelmaa ei lievitä hallituksen esityksessä mainittu lapsen oikeus saada 
tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys - tähän oikeuteen on lisäksi otettu 
passiivinen lähestymistapa. Lapsen oikeus saada tietää alkuperänsä ja lapsen 
perheoikeudellinen asema ovat kaksi eri asiaa. 
 
Sijaissynnyttäjän käyttö. Sijaissynnyttäjän käyttöön liittyy lukuisia eettisiä, 
juridisia, ja psykososiaalisia ongelmia ja riskejä, jolta lainsäädännön keinoin ei voida 
tyydyttävästi tai lainkaan ratkaista. Esimerkiksi äitiyteen, raskauteen ja lapsen 
synnyttämiseen liittyviä psykologisia ja emotionaalisia tekijöitä ei voida etukäteen 
suunnitella eikä niistä voida pätevästi sopia. Paitsi että sijaissynnyttäjäjärjestelyssä 
lapsi on suojaton monelle samanaikaisesti vaikuttavalle tekijälle ja pahimmillaan altis 
kaikkien osapuolten hylkäämiselle, se sisältää myös monia riskitekijöitä aikuisille ja 
erityisesti sijaissynnyttäjälle. Keskusliiton mielestä sijaissynnyttäjän käyttöä ei tule 
sallia. 
 
Lapsen oikeus tietää alkuperänsä. Keskusliiton mielestä luovutetuista 
sukusoluista syntyneillä lapsilla tulee aina olla oikeus saada tietää alkuperänsä, 
mukaan lukien sukusolun luovuttajan henkilöllisyys. 
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Sukusolujen luovuttajan henkilöllisyyttä koskevan tiedon osalta keskusliitto pitää 
perusteltuna esitettyä 18 vuoden ikää. Sen sijaan lapsen syntytapaa koskevan tiedon 
saantia koskeva esitystä ei voida pitää hyväksyttävänä. Keskusliiton mielestä lapsella 
tai nuorella on oikeus saada tietää syntytavastaan jo ennen täysi-ikäiseksi 
tulemistaan, kypsyysasteensa mukaan ja omaa alkuperäänsä koskevan kiinnostuksen 
mahdollisesti herätessä. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 7, artikla sekä 
YK:n Lapsen oikeuksien komitean kannanotot puoltavat selkeästi lapsen oikeutta 
saada tietää alkuperästään. Se ei 
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siten ole "täysin perheen sisäinen asia", vaan lapsen oikeus, jonka toteutumista 
yhteiskunnan tulee edistää. 
 
Lailla ei voida pakottaa vanhempia antamaan lapselle tietoa lapsen 
alkuperästä, mutta sillä voidaan ohjata palveluntuottajien toimintaa sekä 
vanhempien asenteita ja käyttäytymistä. Keskusliiton mielestä palvelun 
tuottaja tulee velvoittaa paitsi kertomaan lapsen vanhemmille lapsen 
oikeudesta saada tietää alkuperänsä, myös neuvoa ja rohkaista vanhempia 
tuon oikeuden toteuttamisessa käytännössä. 
 
Periaatteellisten näkökohtien lisäksi käytännön kokemus puoltaa avoimuuden ja 
rehellisyyden soveltamista lasten ja vanhempien suhteessa. Lapsi havaitsee tai 
vaistoaa herkästi häntä koskevien salaisuuksien olemassaolon. Tiedon 
saaminen muilta kuin vanhemmilta, puhumattakaan tiedon salaamisesta tai 
valehtelusta, loukkaavat lasta. Mikäli tieto tulee esille äkillisesti ja odottamatta, 
esimerkiksi perheriidan yhteydessä, se voi vakavasti vahingoittaa lasta ja 
hänen suhdettaan vanhempiin. 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta 
 
 
 

Yleistä lausunnon lähtökohdista 
 
Hedelmöityshoitojen antamista koskevan lainsäädännön aikaansaaminen on perusteltua ja tärkeää 
hoitojen tuloksena syntyvien lasten näkökulmasta. Katson, että lain tavoitteena tulisi olla ensisijaisesti 
lapsettomuudesta kärsivien parien ja perheiden tukeminen sekä hedelmöityshoitojen avulla 
syntyneiden lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen. Korostan myös tarvetta yhtenäiseen 
perhelainsäädäntöön, joka asettaa etusijalle lapsen edun ja sen että erilaisissa tilanteissa syntyviä 
lapsia kohdellaan yhdenvertaisesti. 
 
Perustelen tätä näkemystä lausunnossa tarkemmin. 
 
Arvioin hallituksen esitystä ensisijaisesti YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen valossa. Keskityn 
lapsen oikeuksien ja lapsen edun arvioinnin kannalta pääasioihin. Olennaisimmat asiat hallituksen 
esityksessä tältä kannalta ovat 

1) isyys tapauksissa, joissa hoidon tuloksena syntyvä lapsi jäisi harkitusti ilman toista 
vanhempaa (2 §) sekä tähän liittyen vanhemmuuden määrittely 

2) lapsen tasapainoisen kehityksen turvaamisen arviointi (8§) 

3) hedelmöityshoitojen saannin ikäraja (8§). 

4) lapsen tiedonsaantioikeuteen liittyvät kysymykset (23 §) 

Tuon esille myös erään lisänäkökulman lapseen kohdistuvan identiteettirikoksen määrittelystä. 

Yleisesti voidaan sanoa, että hallituksen esityksessä on pohdittu vain vähäisesti lapsen oikeuksiin 
liittyviä kysymyksiä. Perusteluissa todetaan lapsen edun arviointi, lasten oikeus tasa-arvoiseen 
kohteluun ja se, että lasta ei tule kohdella passiivisena toiminnan kohteena. Nämä toteamukset eivät 
kuitenkaan konkretisoidu säädöstekstissä. Erityisesti isyyden määrittelyn kohdalla arviointi ja 
johtopäätökset jäävät vajaaksi. Lisäpohdinta olisi ollut tarpeen myös lapsen tiedonsaantioikeuden 
toteutumisen varmistamisen ja ikärajan osalta. 

 
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen keskeiset periaatteet HE 3/2006 kannalta 
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YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa ei ole artiklaa, joka koskisi nimenomaan keinoalkuista hedelmöitystä. 
Sopimuksessa on kuitenkin useita artikloja, joita voidaan soveltaa kun tarkastellaan keinoalkuista hedelmöitystä 
ja esitetyn HE 3/2006:n eräitä ongelmakohtia lapsen näkökulmasta. 
 
Nämä ovat 
 
artikla 2: Lasten syrjinnän kieltoja lasten oikeuksien takaaminen kaikille lapsille riippumatta lapsen omista 
tai hänen vanhempiensa ominaisuuksista, vakaumuksesta tai mielipiteistä 
 
artikla 3: Kaikissa valtion toimissa jotka koskevat lasta, on aina ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. 
Sitoumus taata lapsen hyvinvoinnin kannalta välttämätön suojeluja huolenpito ottaen huomioon vanhempien tai 
laillisten huoltajien velvollisuudet. 
 
artikla 7: Lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen ja hänellä on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja 
kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. 
 
artikla 12: Lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä kaikissa häntä koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on 
otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi häntä 
koskevissa hallinnollisissa ja oikeudellisissa toimissa. 
 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista valvova komitea ei Suomen valtion määräaikaisraporteista 
antamissaan suosituksissa ole kiinnittänyt huomiota keinoalkuisen lisääntymisen kysymyksiin. Mainittakoon, että 
Tanskaa ja Norjaa koskevissa päätelmissä komitea on todennut, että siellä kansallisesta lainsäädännöstä puuttuva 
maininta lapsen oikeudesta tietää geneettiset vanhempansa voi olla ristiriidassa yleissopimuksen 7 artiklan kanssa. 
 
 

Isyyden ja vanhemmuuden määrittely 
 
On tärkeää, että isyyslaissa otetaan esitetyllä tavalla huomioon mahdollisuus lapsen syntymisestä 
hedelmöityshoidon tuloksena. Erityisen perusteltua on täsmentää hedelmöityshoidoin syntyneen lapsen isän 
määrittelyä tilanteissa, jossa vanhemmat ovat avoliitossa. Perusteltua on sulkea pois mahdollisuus isyyden 
myöhempään kiistämiseen sekä avio- että avoliitossa hedelmöityshoidoin yhteisellä sopimuksella syntyneen 
lapsen kohdalla. Lapsen oikeuksien turvaamisen kannalta nämä isyyslakiin ehdotetut täsmennykset ovat 
kannatettavia. 
 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lähtökohtana on vahvasti lapsen ja hänen molempien vanhempiensa välinen 
suhde sekä siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien varmistaminen. Tämän kanssa johdonmukaisesti lapsen 
edun periaatteeseen on kuulunut vuosikymmeniä pyrkimys varmistaa, että lapsella mikäli vain mahdollista, on 
kaksi vanhempaa ainakin oikeudellisessa ja parhaimmillaan myös sosiaalisessa mielessä. Tämä on ollut keskeinen 
tavoite myös suomalaisessa isyyslainsäädännössä. 
 
Lapsen hyvinvoinnin ja riskitilanteissa tarvittavan turvan kannalta kaksi vanhempaa ja heidän ylisukupolviset 
verkostonsa ovat vahvuus, jota pitäisi lainsäädännössä turvata. Tältä kannalta pidän epäkohtana sitä, että 
hedelmöityshoidoille ei lakiehdotuksessa aseteta parisuhdevaatimusta. 
Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että isyyskysymykseen on kiinnitettävä hallituksen esitystä enemmän huomiota 
tilanteissa, joissa hoidon tuloksena syntyvä lapsi jäisi harkitusti ilman toista vanhempaa. Asiaa voidaan arvioida 
sekä oikeudellisen isyyden että sosiaalisen vanhemmuuden kannalta. 
 
Isyyden määrittelyn kannalta ongelmallisin on tilanne, jossa lapsi syntyy yksinäiselle naiselle hedelmöityshoidon 
tuloksena, eikä sukusolujen luovuttaja ei ole antanut suostumusta isyyden vahvistamiseen. Näissä tilanteissa 
lapsella ei syntymätilanteessa olisi oikeudellista eikä lähtökohtaisesti myöskään toista sosiaalista vanhempaa. 
Lapsen sukuasema poikkeaisi tällöin muiden lasten asemasta, joiden osalta peruslähtökohta on mahdollisuus 
isyyden vahvistamiseen. 
 
Lapsen edun kannalta lapsiasiavaltuutettu pitää perusteltuna, että hoitojen antaminen rajattaisiin vain 
parisuhteessa eläville naisille. Kompromissiratkaisu voisi olla, että yksin elävien naisten hedelmöityshoidoissa 
sallitaan käytettäväksi vain sellaisen luovuttajan siittiöitä, joka on antanut suostumuksensa isyyden 
vahvistamiseen. Tämä ratkaisu sisältyi aiempaan hallitukseen esitykseen HE 76/2002; jossa myös perusteltiin 
ratkaisua lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 
 



 

 

Ilman sääntelyä tähän mennessä Suomessa syntyneen tilanteen vakiinnuttaminen ei nähdäkseni ole riittävä 
perustelu ohittaa lapsen oikeuksien kannalta merkittävää isyyden vahvistamisen mahdollisuuden periaatetta. 
 
Toinen lakiesityksen ongelmakohta isyyden vahvistamisen sekä lapsen kahden vanhemman turvaamisen kannalta 
on tilanne, jossa lapsi syntyy naisparille hedelmöityshoidon tuloksena, eikä sukusolujen luovuttaja ole antanut 
suostumusta isyyden vahvistamiseen. Lapsen sosiaalisen vanhemmuuden kannalta tilanne on kuitenkin erilainen 
kuin yksinäisen naisen kohdalla. Naisparille syntyvällä lapsella on tosiasiallisesti toinen sosiaalinen vanhempi, 
mutta hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan lainsäädäntö ei kuitenkaan määritä eikä tunne. 
 
Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että mikäli hedelmöityshoidot sallitaan naispareille tulisi samanaikaisesti 
mahdollistaa ns. perheen sisäinen adoptio, jossa synnyttävän naisen elämänkumppani vahvistetaan lapsen toiseksi 
vanhemmaksi. Hedelmöityshoidon salliminen ilman adoptiomahdollisuutta tuo esille lasten yhdenvertaisuudenkin 
kannalta ristiriitoja muun lainsäädännön kanssa (esimerkiksi oikeus vanhempainvapaisiin). Näitä on käsitelty 
Sosiaali-ja terveysministeriön rekisteröityihin parisuhteisiin liittyviä erityiskysymyksiä selvittäneen toimikunnan 
mietinnössä (STM:n julkaisuja 2003:10). 
 
Lakia säädettäessä on näiltä osin pyrittävä kokonaisvaltaiseen lapsen edun huomioimiseen. Valinnoilla on 
merkitystä lasten yhdenvertaisen kohtelun sekä lapsen hyvän kasvuympäristön mahdollistamisen kannalta. 
 
Lapsiasiavaltuutettu toteaa, että suomalaisten lapsipsykiatrien näkemykset poikkeavat voimakkaasti siinä, onko 
ylipäätään suositeltavaa antaa hedelmöityshoitoja samaa sukupuolta oleville naispareille vai ei. Tämä liittyy 
perusteiltaan erilaisiin moraalisiinkin näkemyksiin isän ja äidin merkityksestä lapsen kasvulle ja kehitykselle. 
Edellämainitussa Sosiaali-ja terveysministeriön julkaisussa esitellyissä tutkimusarvioissa ei löydetty olennaisia 
eroja lasten hyvinvoinnissa erilaisissa perheissä. 
 
Lapsiasiavaltuutettu korostaa tarvetta turvata syntyvän lapsen oikeus molempiin vanhempiin. Lainsäädännön tulee 
myös varmistaa tosiasiallisesti erilaisiin perheisiin syntyvien lasten yhdenvertainen kohtelu. 
Lapsen tiedonsaantioikeus 
 
Lapsen oikeus saada tietää syntyperänsä on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tärkeä periaate. Sama periaate 
sisältyy myös perustuslain 10 §:ään. Oikeus tietää vanhempansa on lapsen oikeus, joka tulee toteuttaa 
yleissopimuksen mukaan "mikäli se on mahdollista". "Mikäli mahdollista" -ehto täyttyy kun lapsi syntyy 
luvanvaraiseen toimintaan perustuvan hedelmöityshoidon tuloksena. Tältä kannalta on myönteistä, että hallituksen 
esitykseen sisältyy lapsen mahdollisuus saada tietää biologisen vanhempansa henkilöllisyys. 
 
Esityksessä on kuitenkin kahdelta kannalta puutteita. Ensinnäkin tiedonsaantioikeudelle asetettu 18 vuoden 
ikäraja vaatisi vahvemmat perustelut kuin mitä hallituksen esityksessä annetaan. Lapsen oikeuksien sopimus 
lähtee siitä, että lapsen mielipide tulee ottaa huomioon ja hänen on saatava vaikuttaa asioihinsa ikänsä ja 
kehitystasonsa mukaisesti. 
 
Muissa perheoikeudellisissa laeissa on omaksuttu 18 vuotta alempia ikärajoja lapsen tahdon kuulemiselle. 
Ehdotus 18 vuoden ikärajasta on myös jossain määrin ristiriidassa Lapsen oikeuksien sopimuksen 7 artiklan 
kanssa, koska lapsi saisi tietää tämän seurauksena alkuperänsä vasta täysi-ikäisenä eli aikuisena. Toinen 
mahdollisuus olisi se, että lapsi voisi tietää alkuperänsä jo nuorempana, esimerkiksi 15-vuotiaana. Tähän voisi 
liittyä myös lapsen kehitystason arviointi. 
 
Eräs vaihtoehto on se, että lapsi voisi alle 18-vuotiaana saada tietoonsa kuvauksen sukusolujen luovuttajan 
keskeisistä ominaisuuksista. Lasten kysymykset alkuperästään ovat tyypillisiä myös adoptioperheissä, mikäli 
ulkonäkö esimerkiksi poikkeaa vanhemmista. Adoptioperheistä saatuja kokemuksia tulisi käyttää hyväksi 
hedelmöityshoidoilla syntyneen lapsen tiedonsaantitarpeen arvioinnissa. 
 
Toinen lakiehdotuksen pulma liittyy lapsen tiedonsaantioikeuden turvaamiseen. Lakiehdotus antaa lapselle 
oikeuden saada tieto syntyperästään mutta ei määrittele kenen vastuulla on tämän oikeuden turvaaminen. 
Hallituksen esityksessä pidetään alkuperästä kertomista perheen sisäisenä asiana. Esityksessä ei kuitenkaan 
huomioida mahdollisuutta siihen, että vanhemmat ovat asiasta erimielisiä. Myös sosiaalisen perheen kriisin tai 
hajoamisen takia lapsen voi olla vaikea saada asiasta selvyyttä. Lapsi voi joutua hankalaan tilanteeseen, jos 
esimerkiksi vanhemmat esittävät erilaisia käsityksiä hänen alkuperästään. 
 
Lapsen kannalta on tärkeää, että samalla kun turvataan hänen tiedonsaantioikeutensa, myös arvioidaan miten 
oikeuden toteutuminen turvataan edellä mainituissa erityisissä tilanteissa. Eräs mahdollisuus on määritellä 



 

 

viranomaistaho, jonka tehtävänä on poikkeustilanteissa auttaa lasta tiedon hankkimisessa ja saamaansa tietoon 
suhtautumisessa. 
 
Myös perheet voivat tarvita tukea alkuperän kertomiseen. Lapsen alkuperästä kertomisen tarpeista ja tähän 
liittyvien tilanteiden ennakoinnista on tärkeää keskustella jo hoidon alkuvaiheessa. Tähän onkin lakiesityksen 9 
§:ssä viitattu. 
 
Palvelun tuottajien tiedonantovelvollisuutta käsittelevä 9 § näyttää kuitenkin tarkoittavan vain hoidon antamista 
edeltävää aikaa. Korostan tarvetta määritellä myös lapsen syntymän jälkeen tapahtuvan neuvonnan vastuutaho. 
Tällä on merkitystä juuri lapsen tiedonsaannin kannalta. Vastuutahon määrittelyä voidaan verrata 
ottolapsineuvonnan säännöksiin ja lapsen neuvontaa 
huoltajuus- ja tapaamiskysymyksissä käsitteleviin säädöksiin. Tältä osin lakiin voitaisiin lisätä mahdollisuus 
säätää asiasta tarkemmin asetuksella. 
 
 

Hedelmöityshoitojen antamisen ikärajat 
 
Lakiin ei esitetä hedelmöityshoitojen antamisen edellytykseksi ikärajoja. Lapsen edun näkökulmasta ikärajan tai 
luonnolliseen hedelmällisyysikään liittyvän määreen kirjaaminen lakiin olisi perusteltua. 
 
Lapsella tulee olla kohtuullinen mahdollisuus saada pitää molemmat vanhempansa kunnes hän itse saavuttaa 
täysi-ikäisyyden. Molempien vanhempien tulee ikänsä puolesta jaksaa suoriutua hoito-ja kasvatusvastuusta lapsen 
täysi-ikäisyyteen asti. Silloin kun lapsi syntyy yksinäiselle naiselle, tähän kysymykseen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Ikärajojen määrittelyssä myös isän iällä on merkitystä. Myös adoptiolainsäädännössä lapsen ja 
adoptoitavan väliseen ikäeroon on useissa maissa kiinnitetty huomiota. Suomessa ei yläikärajaa ole myöskään 
adoptiolainsäädännössä mutta sen tarpeesta on keskusteltu. 
 
Pidän lapsen edun kannalta hallituksen esitystä parempana Ruotsin lainsäädännössä käytettyä määrittelyä, joka 
huomioi lapsen molemmat vanhemmat. Sen mukaan hoitoa voidaan antaa naiselle, jolle iän puolesta muutoinkin 
voisi syntyä lapsi ja parin voidaan arvioida kykenevän vastaamaan vanhemmuuteen liittyvistä velvoitteista lapsen 
lapsuuden ajan. 
 
 

Lapsen tasapainoisen kehityksen turvaamisen arviointi 
 
Hallituksen esityksen 8 §:n mukaan hedelmöityshoitoa ei tule antaa, jos on ilmeistä, ettei lapselle voida turvata 
tasapainoista kehitystä. Hoitoa antavalta lääkäriltä ei kuitenkaan edellytetä erityisen tutkimuksen tekemistä. Kohta 
tulisi esityksen perustelujen mukaan sovellettavaksi silloin, kun lääkäri parin tai yksinäisen naisen kanssa 
käymissään hoitokeskusteluissa tulee vakuuttuneeksi asiasta. Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että hoitoon ryhtymistä 
edeltävä lapsen tasapainoisen kehityksen turvaamisen arviointi on tarpeen tehdä kokonaisvaltaisesti myös 
psykososiaaliset seikat huomioiden. 
 
Lakiesitys ei määrittele sitä, miten lapsen tasapainoisen kehityksen turvaamisen tuki varmistetaan myös hoitoa jo 
saaneiden parien kohdalla. Kiinnitän huomiota siihen, että adoptioprosessissa vanhemmaksi ryhtymistä edeltää 
pitkä ja monipuolinen neuvontavaihe, jossa asiaa harkitaan monelta kannalta. 
 
Edellä mainituista syistä hoitoa antavien terveydenhuollon yksiköiden lupaehtoihin tulisi sisällyttää edellytykset 
myös parien tarvitseman neuvonnan ja henkisen tuen antamiseen. 24§:ssä mainitun erityisasiantuntemuksen tulee 
sisältää myös psykososiaalista asiantuntemusta. 
 
Pidän tärkeänä, että syntyvän lapsen hyvinvoinnin ja vanhemmuuden kannalta tärkeä psykososiaalinen neuvonta 
ja henkinen tuki varmistetaan sekä hedelmöityshoitoa saaville että hoitoprosessin jo päättäneille pareille. Tämä 
varmistaisi lapsen edun turvaamista. Neuvonnan ja tuen tarvetta hoitoprosessin jälkeen olen perustellut myös 
edellä lapsen tiedonsaantioikeutta koskevassa kohdassa. 
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Lapsen identiteetin loukkaamisrikos 33 § 
 
On myönteistä, että lapsen etua täsmennetään määrittelemällä sekä sukusolujen käyttörikos että 
lapsen identiteetin loukkaamisrikos. Kiinnitän huomiota siihen, että lapsen identiteetin 
loukkaamisrikosta koskevan pykälän perusteluissa ei huomioida ns. potilasvahingon tyyppisiä 
tapauksia, joissa esimerkiksi kohtuun laitetaan vääränlaiset lahjasukusolut tai omien sukusolujen 
sijasta vieraat sukusolut. Tämäntyyppisellä potilasvahingolla on kuitenkin olennainen merkitys 
lapsen alkuperän tietämisen kannalta. 
Lapsiasiavaltuutettu 

Maria Kaisa Aula 
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Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta (HE 
3/2006 vp) sekä käsittelyyn yhdistetty lakialoite (LA 140/2005 vp) 

 
 

Tasa-arvovaltuutetun toimivaltaan kuuluvat sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvät kysymykset, joista kansallisesti säädetään naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Tasa-arvovaltuutetun 
tehtävänä on valvoa tasa-arvolain, erityisesti sen syrjintäkieltojen 
noudattamista sekä edistää tasa-arvoa. Tämän toimivaltansa puitteissa 
tasa-arvovaltuutettu lausuu yllä mainitussa asiassa seuraavan: 
 
Hallitukrivn esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hedelmöitys-
hoidoista ja laki isyyslain muuttamisesta. Ehdotetussa laissa säädettäisiin 
sellaisen hedelmöityshoidon antamisesta, jossa sukusolu tai alkio viedään 
naiseen raskauden aikaansaamiseksi (keinosiemennys, koe-
putkihedelmöitys). Laki koskisi myös sukusolujen ja alkioiden luo-
vuttamista ja varastointia hedelmöityshoitoja varten. Lain lähtökohtien ja 
tavoitteiden osalta viitataan hallituksen esityksessä oleviin selostuksiin. 
 

Esityksen mukaan ehdotetun lain ja isyyslain muutosten vaikutukset eivät 
pääosin kohdistuisi erilaisina miehiin ja naisiin. Ehdotetut säännökset 
tulevat valtaosin koskemaan miehen ja naisen muodostamalle parille 
annettavaa hedelmöityshoitoa, joka tuloksena syntyvän lapsen isyys 
vahvistetaan ehdotettujen säännösten mukaan. Näissä tilanteissa ei 
hallituksen esityksen mukaan kysymys naisten ja miesten välisestä 
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tasa-arvosta nouse esiin. Tasa-arvovaltuutetulla ei ole huomauttamista 
hallituksen esitykseen tältä osin. 
 
Kuten hallituksen esityksessä todetaan, lakiehdotuksessa ehdotetut 
säännökset siitä, kenelle hedelmöityshoitoja voidaan antaa, vaikuttavat 
kuitenkin eri tavoin samaa sukupuolta olevien parien sekä yksinäisten 
naisten ja miesten mahdollisuuksiin saada lapsi hedelmöityshoidon 
tuloksena. Laissa ehdotetaan sallittavaksi hedelmöityshoitojen 
antaminen naiselle, joka ei elä miehen kanssa. Sen sijaan laissa ehdo-
tetaan kiellettäväksi sijaissynnyttäjäjärjestelyt, joilla muutoin kuin 
naisen kanssa elävä mies voisi saada lapsen hedelmöityshoidon tulok-
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sena. Tältä osin tasa-arvovaltuutettu toteaa esityksen tasa-
arvovaikutusten osalta seuraavaa: 
 
Tasa-arvolailla toteutetaan osaltaan perustuslaissa säädettyä syrjimät-
tömyyden ja sukupuolten tasa-arvon periaatetta ja tavoitetta. Tasa-
arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja 
edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa 
parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tasa-arvolaissa ei 
kielletä kaikkea naisten ja miesten erilaista kohtelua eikä lain tarkoit-
tamalla tasa-arvolla tarkoiteta samanlaisuutta. Lailla ei ole tarkoitettu - 
eikä se olisi mahdollistakaan - pyrkiä poistamaan naisten ja miesten 
välisiä biologisia eroja, kuten esimerkiksi lisääntymisbiologiaan liit-
tyviä eroavaisuuksia. 
 

Tasa-arvolain mukaan välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perus-
teella on kiellettyä. Laissa määritellään sekä välitön että välillinen syr-
jintä. Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan naisten ja miesten asetta-
mista eri asemaan sukupuolen perusteella tai eri asemaan asettamista 
raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä. Välillisellä syrjinnällä 
laissa tarkoitettaan eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neut-
raalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos 
menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epä-
edulliseen asemaan sukupuolen perusteella, sekä eri asemaan asetta-
mista vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. 
Tällaista menettelyä ei kuitenkaan pidetä syrjintänä, jos sillä pyritään 
hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheelli-
sina ja tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden. 
 
 

Hallituksen esityksen (HE 195/2004) mukaan säännöstä välittömästä 
syrjinnästä sovelletaan Euroopan yhteisön työelämän yleisen tasa-
arvodirektiivin (2002/73/EY) muutosdirektiivin välittömän syrjinnän 
määritelmän mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että välitöntä syrjintää 
olisi se, että henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella epäsuo-
tuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltai-
siin vertailukelpoisessa tilanteessa. Silloin kun nainen ja mies (eräissä 
tilanteissa myös samaa sukupuolta olevat verrokit) ovat vertailu-
kelpoisessa tilanteessa toisiinsa nähden, he voivat olla toistensa ver-
rokkeja. 
Naisten ja miesten erilaisessa asemassa hedelmöityshoitojen antamisen 
suhteen on kysymys naisten ja miesten biologisesta erosta. Kun 
kysymys on synnyttämisestä, naiset ja miehet eivät ole toisiinsa nähden 
vertailukelpoisessa asemassa. Myöskään siittiön luovuttaja ei ole 
vertailukelpoisessa asemassa sijaissynnyttäjän kanssa. Kuten hallituk-
sen esityksessä todetaan, siittiöiden luovuttaminen on toimena yleensä 
varsin yksinkertainen verrattuna sijaissynnyttäjänä toimimiseen. Li-
säksi toisin kuin siittiöiden luovuttamiseen sijaissynnyttäjäjärjestelyi-
hin liittyy monia sekä synnyttäjän että sikiön terveyteen liittyviä riske-
jä. Tämän vuoksi tasa-arvovaltuutettu katsoo, että laissa esitetty jär-
jestely, jossa sallittaisiin hedelmöityshoitojen antaminen naiselle, joka 
ei elä miehen kanssa, mutta kiellettäisiin sijaissynnyttäjäjärjestelyt, ei 
ole ristiriidassa tasa-arvolain säännösten kautta. 
 
Tasa-arvo valtuutetulla ei ole huomauttamista siihen, mitä hallituksen 
esityksessä on todettu ehdotuksen vaikutuksista sukupuolten tasa-arvon 
kannalta. 
Tasa-arvovaltuutettu 
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Asia: Kirkkohallituksen kannanotto hedelmöityshoitolain valmistelusta (2005-00426), 
17.8.2005 
 
 

Kirkkohallituksen asettaman Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunnan (KION) tehtävänä 
on seurata ja edistää ihmisoikeuksien kehittymistä Suomessa. Tehtävänsä toteuttamiseksi se toimii 
kirkollisena asiantuntijaelimenä ihmisoikeustilannetta ja ihmisoikeussopimusten toteutumista 
koskevissa kysymyksissä. 
 
KION haluaa kiinnittää kirkkohallituksen huomion siihen, että hedelmöityshoitolain valmisteluun 
liittyy merkittäviä ihmisoikeusnäkökohtia ja kirkkohallitus viittaa kannanotossaan toistuvasti 
ihmisoikeuksiin. Siksi KION nostaa seuraavassa esille kysymyksiä, joiden osalta se pitää 
kirkkohallituksen kantaa riittämättömästi perusteltuna. 
 

Kommentit on esitetty kirkkohallituksen kannanotossa käytetyn otsikoinnin mukaisessa 
järjestyksessä. 
 
 
Perhe elämän perusyksikkönä 
 

Useat kirkkohallituksen kannanoton avainkäsitteistä eivät ole yhdenmukaisia yleisesti käytetyn 
ihrnisoikeuskäsitteistön kanssa. Tämä on ongelmallista, koska kannanotossa vedotaan toistuvasti 
ihmisoikeuksiin. Vaarana on vaikutelma, että kirkkohallitus tulkitsee ihmisoikeuksia valikoiden. 
 

Oikeus perustaa perhe on tunnustettu ihmisoikeutena monissa ihmisoikeussopimuksissa. Niissä ei 
kuitenkaan määritellä perheen käsitettä pelkästään miehen ja naisen väliseksi ns. ydinperheeksi. 
Perus- ja ihmisoikeudet edellyttävät, että myös muita perhemuotoja tulee kunnioittaa.1 

 

Suomen perustuslain 10 §:ssä ei mainita erikseen perhettä ja avioliittoa vaan puhutaan ainoastaan 
yksityiselämän suojasta2. Perusoikeusuudistusta koskevassa esityksessä tätä perusteltiin juuri 
perhekäsitteen määrittelyn vaikeudella. Yhdelle perhemallille ei haluttu antaa erityisasemaa 
perustuslaissa. 
 

Vastaavalla tavalla vanhemmuuden käsitettä ei ihmisoikeussopimuksissa määritellä vain isän ja 
äidin tehtäväksi. Sen sijaan korostuvat 'sosiaalisen vanhemmuuden' ja 'huoltajuuden' käsitteet sekä 
jatkuvuuden toivottavuus lapsen kasvatuksessa.3 

Kirkkohallitus korostaa useasti kannanotossaan ihmisen arvoa perhesuhteista riippumatta, sillä 
"kristillisen näkemyksen mukaan jokainen ihminen on yhtä arvokas riippumatta ominaisuuksistaan 
".  Kirkkohallitus painottaa myös, ettei vanhemmuudessa ole kyse pelkästään biologiasta vaan 
"rakkaus luo vanhemmuuden perustan". Hedelmöityshoitojen salliminen ainoastaan aviopareille 
heidän omilla sukusoluillaan on kuitenkin voimakkaasti ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa. 
 
Kirkkohallituksen kannanotossa arvotetaan ihmisiä eri tavoin heidän perhemuotonsa ja 
seksuaalisen suuntautumisensa perusteella ja näin siinä poiketaan tasa-arvoisuudesta yleisesti 
hyväksyttynä ihmisoikeusperiaatteena. Kieltämällä luovutettujen sukusolujen käytön kirkkohallitus 
tulee korostaneeksi vanhemmuuden biologista puolta sosiaalisen ja rakkauteen perustuvan 
vanhemmuuden kustannuksella. 
 
 

"Lapsettomuus ei ole aina sairaus" 
 

Kirkkohallitus pohjustaa kantaansa toteamalla joidenkin ihmisten osana olevan lapsettomuuden. 
Kirkkohallitus jättää heidän osakseen lapsettomuuden vetoamalla lääketieteen keinojen eettiseen 
rajanvetoon: "Lääketieteen keinojen ja Luojan tehtävään puuttumisen välistä rajaa on 
kunnioitettava. Kaikkea, mitä tieteen avulla voidaan tehdä, ei ilman muuta ole tehtävä." Kuitenkin 
jatkossa todetaan, että "Jumalan työtoverina ihmisellä on oikeus parantaa lääketieteen avulla 
sairauksia ja häiriöitä". 
 
Tarkasteltaessa oikeutta hedelmöityshoitoihin on tärkeä erottaa käsitteet hedelmättömyys ja 
lapsettomuus. Lapsettomuus ei ole sairaus, sen sijaan hedelmättömyys voi sitä olla. 
Hedelmättömyyden hoitoon liittyy keskeisesti syrjimättömyyssäännökset. Lapsettomuuden hoitoon 
puolestaan liittyy laajempi periaatteellinen keskustelu. Lapsettomuuden hoito ei ole ainoa 
lääketieteen ala, jossa koetellaan luonnolliseksi koettavan rajoja. Kun kirkkohallitus lähtee 
                                                
1 Relevantteja ovat esim. seuraavat artiklat: Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kv. yleissopimus (KP-sopimus), 24 artikla; 
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kv. yleissopimus (TSS-sopimus), 10 artikla; Lapsen oikeuksia koskeva 
yleissopimus, 5 ja 16 artiklat. 
2 Perheen suojan kuitenkin katsotaan tosiasiassa sisältyvän yksityiselämän suojan piiriin. 
3 Relevantteja ovat esim. Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18 ja 20 artiklat. 



 

 

linjaamaan hedelmöityshoitojen yhteydessä lääketieteen keinojen ja Luojan luomistyön välistä 
rajaa, sen tulee samalla avata laajempi, periaatteellinen eettinen keskustelu siitä, mitkä ovat 
lääketieteelle hyväksyttäviä keinoja. 
 

"Lapsen oikeudet etusijalla" 

o  Lapsen etu 

Lapsen edun nostaminen esille kirkkohallituksen lausunnossa on tärkeää ja perusteltua 
ihmisoikeuksien näkökulmasta4. Eri asia on, miten lapsen etu yksittäisissä tilanteissa määritellään. 
Vaikka lapsen saaminen ei ole ihmisoikeussopimuksissa turvattu oikeus, säännellessään 
hedelmöityshoitoja yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia yhdenvertaisesti. Perusteeton eri asemaan 
asettaminen on kiellettyä syrjintää5. 
 

KIONin näkemyksen mukaan erilaisten perheiden erilaiseen asemaan asettaminen on syrjintää, 
ellei erilaiselle kohtelulle ole hyväksyttäviä perusteita. Lapsen edun käyttäminen tällaisena 
oikeudellisena perusteena on kyseenalaista. Kirkko voi toki esittää opillisen näkemyksensä, että 
lapsen on hyvä kasvaa naisen ja miehen avioliittoon perustuvassa perheessä. Tämä on kuitenkin 
aivan eri asia kuin väittää, että avioliiton suosiminen lapsen kasvuympäristönä on oikeudellisesti 
hyväksyttävä peruste kohdella naisia eri tavoin siviilisäädyn perusteella, kun arvioidaan oikeutta 
hoitoon. 
 
Suomalaisista perheistä suuri osa on avoliitossa elävien vanhempien perheitä, vain yhden 
vanhemman perheitä tai sellaisia, että saman perheen lapsilla on eri vanhemmat. Niiden lasten 
määrä, joiden äiti ei elä avioliitossa lapsen syntyessä, on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2004 
synnyttäneistä äideistä 40,8 prosenttia ei ollut lapsen syntyessä naimisissa. Noin 10 prosentilla 
suomalaisista ei ole väestörekisteritiedoissa merkintää isästä. Tämän lisäksi on lapsia, jotka eivät 
tunne biologista isäänsä. Nämä lapset elävät hyvin monenlaisissa perheissä. Yhteinen biologinen 
perimä ei siten toteudu myöskään kaikissa ilman hoitoja alkunsa saaneiden lasten perheissä. Silti 
voi tuskin väittää, ettei elämä tällaisessa perheessä ole lapsen edun mukaista. 
 
KION pitää erityisen tärkeänä, että kirkkohallitus varmistaa hedelmöityshoitoja 
koskevissa kannanotoissaan, että avioliitossa syntyneet ja avioliiton ulkopuolella 
syntyneet lapset eivät joudu syntyperänsä vuoksi eriarvoiseen asemaan. 
 
 

o  Lapsen oikeus saada tietoonsa alkuperänsä 
 
Kirkkohallitus toteaa kannanotossaan, että "oman biologisen taustan selvitystä voi pitää myös 
ihmisoikeuskysymyksenä", ja toteaa, että täysi-ikäisellä tulee olla oikeus saada tieto biologisista 
vanhemmistaan. Kannanotossa ei kuitenkaan pohdita lainkaan, miten oikeus yksityisyyteen ja 
oikeus saada tietää alkuperänsä suhteutuvat toisiinsa. Ihmisoikeusjuridiikan kannalta juuri tämä on 
olennainen kysymys. Epäselväksi jää myös, miksi kirkkohallituksen mukaan on tärkeää, että 
keinohedelmöitys synnyttää ehdottoman oikeuden saada tietää alkuperänsä, kun 
sukupuoliyhdynnässä alkunsa saaneen lapsen oikeutta ei ole laissa turvattu ehdottomana. 
 

Jos lakiehdotuksessa esitetään oikeutta saada täysi-ikäisenä tieto alkuperästään, on kysymys 
kahden aikuisen oikeuksista: toisen oikeudesta saada tieto alkuperästään ja toisen oikeudesta 
suojata yksityisyyttään. Kyse ei tällöin ole aikuisen ja lapsen oikeuksien välisestä punninnasta. 
Näin ollen ei myöskään ole oikein käyttää yksipuolisesti argumenttina lapsen oikeutta saada 
tietoonsa alkuperänsä. 
Lapsen oikeudesta saada tietoonsa alkuperänsä on eri maissa omaksuttu erilaisia 
käytäntöjä, eikä oikeutta ole pidetty yksiselitteisenä. 
 
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artiklan mukaan lapsella on, mikäli mahdollista, 
oikeus tietää vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. Artiklan ei kuitenkaan ole katsottu 
olevan niin tarkkarajainen, että oikeus olisi ehdoton. 
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla puolestaan turvaa yksityiselämän suojan. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tämä suojaa oikeutta identiteettiin ja henkilökohtaiseen 
kehitykseen sekä oikeutta perustaa ja kehittää suhteita muiden ihmisten ja ulkopuolisten maailman 

                                                
4 Ks. erityisesti Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus (ei julistus), 3 artikla. Sen sijaan Suomen perustuslaki ei tunne lapsen edun käsitettä 
sellaisenaan. 
5 Esim. perustuslain yhdenvertaisuutta koskevan 6 §;n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan esimerkiksi 
sukupuolen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi. 



 

 

kanssa. Syntymä, kuten myös sen olosuhteet ja tieto vanhempien henkilöllisyydestä, ovat osa 
sopimuksen takaamaa yksityiselämää. 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei kuitenkaan ole pitänyt oikeutta poikkeuksettomana. Tämä on 
käynyt ilmi tapauksessa (Odievre v. Ranska, 13.2.2003), joka koski sellaisen maan lainsäädäntöä, 
jossa on mahdollista synnyttää nimettömänä ja lapsen synnyttäneen naisen identiteetti kerrotaan 
adoptoitavaksi luovutetulle lapselle vain, jos hän antaa siihen luvan. Ihmisoikeustuomioistuin 
punnitsi yhtäältä muun ohella naisen oikeutta synnyttää lapsi nimettömänä, joka tähtäsi muun 
muassa naisen ja lapsen terveyden turvaamiseen, ja toisaalta lapsen oikeutta saada tietää 
biologinen alkuperänsä, mmisoikeustuomioistuin piti naisen yksityisyyden suojaa tässä tärkeänä ja 
katsoi, että valtio ei ollut syyllistynyt loukkaukseen, kun oli turvannut tämän suojan 
lainsäädännössään. Tuomioistuin ei siten pitänyt lapsen oikeutta tietää biologinen alkuperänsä 
ehdottomana, vaan katsoi, että sopimusvaltioilla täytyi olla harkintamarginaalia päättäessään siitä, 
mitkä keinot olivat sopivia turvaamaan sopimuksen takaamat oikeudet.6 

 

Saman suuntainen on uusi isyyslaki, jossa on rajoituksia sen suhteen, voidaanko isyys selvittää 
pakottamalla epäilty mies ja hänen perheenjäsenensä antamaan dna-näyte. Myöskään isyyden 
kumoaminen ei ole rajoituksetta mahdollinen. Tuon lain ratkaisu osoittaa, ettei lainsäätäjä pidä 
poikkeuksettomana oikeutta saada tietää vanhemman henkilöllisyys. Äidille ei ole asetettu Suomen 
lainsäädännössä velvollisuutta ilmoittaa miehiä, jotka ovat mahdollisesti lapsen siittäneet. Niinpä 
meillä ei ole lähdetty siitä, että oikeus saada tietää alkuperänsä olisi poikkeukseton. 
Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on arveluttavaa, että hedelmöityshoidon tuloksena syntyvät 
lapset olisivat tässä jotenkin erityisasemassa. 
 
 

"Luovutettujen sukusolujen käyttö" 

Suomessa syntyy hedelmöityshoitojen avulla noin 1 400-1 500 lasta vuodessa eli 2,5 prosenttia 
ikäluokasta. Jos kirkkohallituksen kanta toteutuisi lainsäädännössä, se sulkisi pois arviolta 10-15 
prosenttia lapsettomuushoitoja tarvitsevista hoidon ulkopuolelle sen perusteella, että he tarvitsevat 
luovutettuja sukusoluja ja alkioita. Toisaalta suuri osa luovutettuja sukusoluja tai alkioita 
tarvitsevista sulkeutuisi hoitojen ulkopuolelle jo 
naimattomuutensa perusteella. Arviolta puolet lapsettomuushoidoissa käyvistä pareista eivät ole 
naimisissa. Jos kirkkohalhtuksen kanta toteutuisi arviolta 4 000 hoitokertaa jäisi tällä perusteella 
saamatta. 
 

Kirkon ihanteena on naisen ja miehen elinikäinen avioliitto. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä 
silmien ummistamista niiltä epäkohdilta, joita aiheutuu silloin kun lainsäädäntö ei ota huomioon 
ihmisten arjen ja elämän tosiasioita. Lailla ei voida estää sitä, että terve nainen - yksin tai 
parisuhteessa toisen naisen kanssa elävä - synnyttää lapsen. Hoito-oikeuden kieltäminen voi johtaa 
siihen, että mies tahtomattaan tulee isäksi, kun taas sukusolun luovuttaja tekee ratkaisunsa 
tietoisena siitä, mitä luovuttaminen merkitsee. 
 

Kysymys ei ole vain biologisesta ja sosiaalisesta isyydestä tai isättömyydestä. Voimassa oleva 
lainsäädäntömme määrittelee synnyttäjän äidiksi, vaikka lapsi olisi saanut alkunsa luovutetusta 
munasolusta. Niinpä kysymys vanhemmuudesta koskee sekä isyyttä että äitiyttä. 
 

Suomessa annettavien hoitojen tiedetään olevan luotettavia ja lääketieteellisesti korkealaatuisia. 
Alan toiminta on kuitenkin kaupallistunutta ja globalisoitunutta. Tiukka lainsäädäntö saattaa 
aiheuttaa vaikeasti ennakoitavia ongelmia ja inhimillistä kärsimystä, jos ihmiset eivät saa palvelua 
kotimaassaan ja hakeutuvat ulkomaille hoitoon. Tällöin myös perheen varallisuudella on yhä 
suurempi merkitys. 
 
Lainsäätäjän tehtävänä on näiden epäkohtien ennalta ehkäiseminen ja mahdollisimman hyvien 
ratkaisujen löytäminen7. Kirkon ei tule edistää sellaisen lainsäädännön luomista, joka luo uusia 
ongelmia ja epäkohtia. 
 
 

"Kenelle hoitoja voidaan antaa?" 
 

Hoidoille ehdotettu ikäraja liittyy laajempaan kysymykseen, joka koskee oikeutta hoitoon. 
Kysymyksessä olisi ensimmäinen kerta, kun tälle oikeudelle asetetaan laissa ikäraja. Tämä tarjoaisi 
vaarallisen ennakkotapauksen sille, että eri potilasryhmien oikeutta sairaanhoitoon voitaisiin 
myöhemmin priorisoida esimerkiksi ikärajojen avulla. 
                                                
On todennäköistä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin saa tulevaisuudessa ratkaistavakseen kysymyksen siitä, tuleeko luovutetuista 
sukusoluista syntyneellä lapsella olla oikeus tietää geneettinen alkuperänsä ja biologisten vanhempiensa henkilöllisyys. 
7 Ks. myös perustuslain 22 §:ssä säädetty perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoite. 



 

 

 
Lisäksi ikään perustuva erilainen kohtelu on syrjintää, mikäli sille ei ole hyväksyttäviä perusteita. 
Jotta ikärajan asettaminen ei olisi syrjivää, olisi pystyttävä oikeudellisesti hyväksyttävästi 
perustelemaan, miksi esimerkiksi 40-vuotias ei saa tulla äidiksi, mutta 39-vuotias saa. 
 

Kirkkohallituksen kannanoton mukaan ikäraja olisi luonnonmukaista asettaa vain naiselle eikä 
miehelle. Tämä on kiellettyä sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Miten on ajateltavissa, että vain 
äidin ikä vaikuttaisi lapsen sosiaaliseen asemaan perheessä? 
 
On muistettava, että elinikä ja ensisynnyttäjien ikä ovat jatkuvasti nousussa. Naisen terveydentila 
ei ole välittömästi yhteydessä hänen ikäänsä, vaan myös nuoren naisen 



 

 

terveydentila voi vaarantaa naisen ja lapsen terveyden. Oikeus hoitoon tulee ratkaista 
lääketieteellisin perustein, ei ihmisen iän mukaan. 
 
 

"Sukusolujen luovuttajan juridiset velvoitteet" 
 

On ilahduttavaa, että kirkkohallitus on ottanut selkeän kannan siinä, ettei elatusvelvollisuus tai 
perintöoikeus voi syntyä sukusolun luovutuksen perusteella. 
 
 
Lopuksi 
 

Vaikka oikeus saada lapsi ei ole ihmisoikeusopimusten turvaama oikeus, valta kieltää toista 
ihmistä saamasta lasta on luonteeltaan niin suuri, että on pystyttävä perustelemaan, mihin tuo 
valta ja sen käyttäminen perustuvat. Jokaiselle rajoitukselle ja kiellolle tulisi löytää sellainen 
perustelu, joka oikeuttaa eduskunnan toimivallan lainsäätäjänä. Lähtökohtana tulee olla vapaus, 
jolloin kaikki rajoitukset tulee voida perustella - ei päin vastoin. 
 
Kannanotto on hyväksytty 31.1.2006. Neuvottelukunta ei ollut kannanotossaan yksimielinen. 
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Antti Pentikäinen ei yhtynyt kannanottoon seuraavin perustein: 

1. Hänen mukaansa kirkolla tulee olla oikeus lausua kantanaan myös sellaista, joka 
poikkeaa vallitsevasta näkemyksestä ihmisoikeussopimuksien sisällöstä tai yleisistä 
toiminta- tai käyttäytymistavoista. Kirkon tulee siis voida määritellä ihanteitaan myös 
teologiansa ja perinteensä pohjalta. 

2. Näitä kantoja tulee haastaa ihmisoikeusnäkökulmilla, mutta hänen mukaansa 
hyödyllisempi tapa olisi ollut esittää neutraalisti ne asiat, joissa kirkon esittämä kanta 
poikkeaa neuvottelukunnan mukaan ihmisoikeussopimuksien sisällöstä tai niistä 
vallitsevista tulkinnoista. Pentikäinen pyysi, mikäli neuvottelukunta päätyy esittämään 
kantansa julkisesti, todettavan ettei neuvottelukunta ollut kannanotossa yksimielinen. 
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Asia: Kirkkohallituksen kannanotto hedelmöityshoitolain valmistelusta (2005-00426), 
17.8.2005 
 
 

TÄYDENTÄVÄ MIELIPIDE 
 
Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta (KION) on hyväksynyt 31.1.2006 kannanoton 
kirkkohallituksen 17.8.2005 antamaan lausuntoon hedelmöityshoitolain valmistelusta. Olen 
päätynyt täydentävään mielipiteeseen, koska kannanotto on mielestäni yksipuolisempi kuin mitä 
puolueettomaan tarkasteluun pyrkivältä asiantuntijaelimeltä voidaan odottaa. 

1) Syrjinnän kielto 
 
KION toteaa, että säännellessään hedelmöityshoitoja yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia 
yhdenvertaisesti. Toteamukseen liittyvä analyysi syrjimättömyyssäännöksien osalta on kuitenkin 
puutteellista eikä siitä käy ilmi kysymyksen tosiasiallinen moniulotteisuus. Käytettäessä 
syrjinnän kieltoa argumenttina hedelmöityshoitojen puolesta, tulee johdonmukaisesti kiinnittää 
huomiota myös siihen, millä perusteilla jatkossa homopareihin tai yksin eläviin miehiin 
sovelletaan erilaisia perusteita kuin lesbopareihin tai yksin eläviin naisiin. Kirkkohallitukselta 
tultaneen jatkossa tarvitsemaan perusteltuja näkemyksiä kysymykseen siitä, onko syrjintää jos 
hedelmättömyydestä kärsiviä miehiä ja naisia kohdellaan eri tavoin. 



 

 

2) Lapsen oikeus saada tieto alkuperästään 
 
KION esittää toistuvasti, että lapsen oikeus saada tietoonsa alkuperänsä ei ole ehdoton eikä sopi-
musvaltioita ehdottomasti velvoittava. Asiaa on kannanotossa mielestäni käsitelty oikeudellisen 
argumentaation kannalta nurinkurisesti, joten esitän seuraavaa täsmennystä. Yleissopimus lapsen 
oikeuksista turvaa lapsen oikeuden saada tietää alkuperänsä "mikäli mahdollista", kuten kyseisen 
artiklan sanamuoto kuuluu. Koska kyseessä on Suomea kansainvälisoikeudellisesti sitova 
sopimus, ei artiklan pääsääntöä tule aiheetta sivuttaa. Toisin sanoen lainsäädäntöä joka turvaa 
kyseisen oikeuden ei tarvitse erikseen perustella. Sen sijaan poikkeus artiklan noudattamisesta 
tulee kyetä perustelemaan. "Mikäli mahdollista" -ehto täyttyy kun lapsi syntyy luvanvaraiseen 
toimintaan perustuvan hedelmöityshoidon tuloksena. Jos oikeus saada tämä tieto kaikesta 
huolimatta häneltä evätään, tulee sopimusvaltion kyetä perustelemaan miksi se poikkeaa artiklan 
7 velvoitteesta. 
 
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklojen 3, 7 ja 12 lukeminen kokonaisuutena 
puoltaa myös tulkintaa, jonka mukaan hedelmöityshoidon tuloksena syntyneellä lapsella tulisi 
olla oikeus saada tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys jo 15 vuotta täytettyään. Koska 
lapset yhteiskunnassamme pääsääntöisesti saavat tietää alkuperänsä, olisi poikkeamista 
yhdenvertaisuuden periaatteesta kieltää tämä oikeus hedelmöityshoitojen tuloksena syntyvältä 
lapselta, kun tiedon saatavuus geneettisestä alkuperästä on täysin mahdollista turvata. Tietty 
salassapitovelvollisuus on luonnollisesti tarpeen lapsen ja sukusolun luovuttajan suojaamiseksi, 
eikä oikeus saada tietoja luovuttajan henkilöllisyydestä ulotu lapsen vanhempiin. 
Hedelmöityshoitoja jäljestävän tahon velvollisuus ylläpitää rekisteriä sukusolujen lahjoittajista 
palvelee kuitenkin toiminnan valvottavuuden näkökulmasta myös hedelmöityshoitoja saavien 
henkilöiden intressejä. 
3) Sukusolujen luovutus ja kauppa 
 
Jotta kaikki hedelmöityshoitotoiminnan osapuolet saataisiin asianmukaisesti huomioitua, tulisi 
biologisen ja sosiaalisen vanhemmuuden ohella kolmantena ulottuvuutena huomioida 
geneettinen vanhemmuus. Viimeksi mainitussa ulottuvuudessa geneettinen yhteys lapsen ja 
sosiaalisen vanhemman välillä katkeaa sekä siittiön että munasolun luovutuksen yhteydessä. 
Mielestäni kirkon tulisi jatkossa kiinnittää huomiota siihen onko eettisesti puolustettavissa tehdä 
ero siittiöiden ja munasolujen luovutuksen välillä, olipa kyse sitten kehon sisäisestä tai kehon 
ulkopuolella tapahtuvasta hedelmöityksestä. Tässä kohdassa eettisen ja oikeudellisen 
tarkastelun riittävyys tulee varmistaa myös seuraavien kysymysten suhteen: Kuka omistaa ne 
varastoidut alkiot, jotka jäävät käyttämättä hedelmöityshoidon päättyessä? Voivatko henkilöt 
joiden sukusoluista ylimääräiseksi jääneet alkiot ovat saaneet alkunsa adoptoida näitä alkiota 
edelleen? Voivatko hedelmöityshoitoja antavat tahot käyttää varastoituja alkioita 
tutkimustarkoituksiinsa tai myydä niitä edelleen? Mielestäni on mitä suurimmassa määrin 
kirkon tehtävä ottaa kantaa kysymykseen siitä, mitä hedelmöityshoitojen tarpeisiin 
varastoitaville ylimääräisille alkioille tapahtuu. 
 
Hedelmöityshoitotoimintaan mahdollisen kytkeytyvän riiston ja kaupallistamisen kysymyksessä 
on syytä erikseen kiinnittää huomiota munasolujen kauppaan ja Euroopan parlamentin asiaa 
koskevaan päätöslauselmaan vuodelta 2005. Lainsäädännöllä tulee luoda vahva suoja sen 
turvaamiseksi, että munasoluja - kuten ei mitään muitakaan ihmiselimiä - käytetä ihmiskehon 
kaupallisessa hyödyntämisessä. Erityisen uhanalaisia kansainvälisen ihmiskaupan uhreja tässä 
yhteydessä ovat monipe-rusteisen syrjinnän kohteiksi joutuvat naiset, joihin kohdistuu kovin 
paine myydä sukusolujaan ihmiselimillä kauppaa käyville tahoille. Mm. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 3 artikla sisältää nimenomaisen kiellon hankkia taloudellista hyötyä 
ihmisruumiista ja sen osista sellaisenaan. 

4) Hoitojen kustannukset ja priorisointi 
 
Kysyttäessä kenelle hoitoja voidaan antaa, tulee huomiota mielestäni kiinnittää myös julkisin 
varoin kustannettavan terveydenhuollon priorisointikysymyksiin. Asiaa ei tule tarkastella 
pelkästään kysymyksenä siitä, ketkä joutuvat mahdollisesti hankkimaan hedelmöityshoitonsa 
yksityisiltä klinikoilta ulkomailta. Kantaa on otettava myös siihen, kenelle hedelmöityshoidot 
Suomessa mahdollisesti voidaan kustantaa julkisin varoin, ja millä perusteilla nämä hoidot 
tarvittaessa priorisoidaan. 

5) Perheoikeudelliset velvoitteet 
 
Perheoikeudellisten velvoitteiden huomioiminen ei ole tärkeää vain sukusolujen luovuttajan 
kannalta. Kun muiden parien tavoin myös monet hedelmöityshoitoihin turvautuneet parit 
päätyvät eroon, tulisi hedelmöityshoitoa saavan henkilön kanssa yhteiseen vanhemmuuteen 
sitoutuvan henkilön suostumuksen olla nimenomaan informoitu. Toisin sanoen, asianosaiselle 
tulisi sitoumuksen yhteydessä nimenomaan kertoa mahdollisen elatusvelvollisuuden ja 
perintöoikeuden jatkumisesta siinäkin tapauksessa että suhde tulee myöhemmin päätymään 
eroon. 

6) Vapauden ihanne ja heikoimman suoja 



 

 

 
KION kiinnittää kannanotossaan huomiota yksilön vapauteen, tasa-arvoon ja yksityisyyden 
suojaan. Huomiotta jää se ihmisoikeuksien keskeinen ulottuvuus, joka pyrkii turvaamaan 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien yksilöiden suojan. Aiemmin kohdassa 2 esittämäni 
käsitys, että lapsen oikeuksien yleissopimuksen artikloita 3, 7 ja 12 ei tule tulkita toisistaan 
riippumattomina, puoltaa myös avoimen jatkokeskustelun tarvetta homo- tai lesboperheeseen 
syntymisen vaikutuksesta lapsen identiteetin kehittymiselle. Lapsipsykiatrian asiantuntijat ovat 
esittäneet asiasta erilaisia näke 



 

 

myksiä, eikä johtopäätöksiä tule tehdä yksipuolisten tutkimustulostenperusteella. Keskenään risti-
riitaisten oikeusperiaatteiden punninnassa tulee myös noudattaa johdonmukaisesti oikeudellisin 
argumentaation sääntöjä. 
 
Turussa 15 päivänä helmikuuta 2006 
 
 

Päivi Gynther 



 

 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 19.4.200
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LÄÄKÄRIN OIKEUDESTA KIELTÄYTYÄ ANTAMASTA HOITOA VAKAUMUKSENSA 
PERUSTEELLA 

 
 

Kysymystä siitä, voiko lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö kieltäytyä va-
kaumuksensa perusteella tietyn hoidon antamisesta, ei ole lainsäädännöllisesti nimenomaisesti 
säännelty. Asian oikeudelliseen arviointiin vaikuttavat keskeisimmin toisaalta tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994) sisältyvät terveydenhuollon 
ammattihenkilön velvollisuuksia koskevat säännökset ja toisaalta potilaan asemasta ja oike-
uksista annettuun lakiin (785/1992) ja muuhun lainsäädäntöön sisältyvät potilaan oikeuksia 
koskevat säännökset. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 15 §:ssä säädetään 
terveydenhuollon ammattihenkilön ammattieettisistä velvollisuuksista. Pykälässä todetaan, 
että terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan päämääränä on terveyden ylläpi-
täminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän 
kärsimystensä lievittäminen. Terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan 
sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulu-
tuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Ammattihenkilön tulee 
ammattitoiminnassaan ottaa tasapuolisesti huomioon toiminnasta potilaalle koituva hyöty ja 
sen mahdolliset haitat. Ammattihenkilöllä todetaan myös olevan velvollisuus ottaa huomioon, 
mitä potilaan oikeuksista säädetään. Pykälässä todetaan lisäksi, että terveydenhuollon 
ammattihenkilön tulee aina antaa apua kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle. 
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 §:n 1 momentin mukaan lääkäri päättää 
potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. 
Säännöstä ei voi kuitenkaan tulkita siten, että se soisi lääkärille vapaan harkintavallan 
esimerkiksi päättää, antaako hän tiettyä hoitoa tai antaako hän hoitoa tietylle henkilölle, vaan 
lääkärin on, kuten ammattihenkilölain 15 §:ssäkin todetaan, otettava huomioon muun muassa, 
mitä potilaan oikeuksista säädetään, samoin kuin hänen on otettava huomioon, mitä muussa 
lainsäädännössä säädetään. 
 
Kaikilla Suomessa pysyvästi asuvilla on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 
mukaan oikeus ilman syrjintää saada terveydentilansa edellyttämä terveyden-ja sairaanhoito 
niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Potilaalla 
on kyseisen pykälän mukaan oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen 
hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että 
hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Lisäksi on mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa. 
Mainitussa laissa säädetään myös muun muassa potilaan itsemääräämisoikeudesta. 

Syrjinnän kiellosta säädetään myös perustuslain 6 §:ssä, jonka 2 momentin mukaan ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. 
 
Työ- tai virkasuhteessa toimivien lääkäreiden osalta asiaan vaikuttavat lisäksi työ- ja virka-
miesoikeudelliset työntekijän ja virkamiehen velvollisuuksia koskevat säännökset. Työsopimuslain 
(55/2001) 3 luvun 1 §:ssä todetaan muun muassa, että työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti 
noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. 
Vastaavasti esimerkiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 17 §;ssä säädetään, että 
viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä 
noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto-ja valvontamääräyksiä. 
Viranhaltijan on myös toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä 
edellyttämällä tavalla. 
 

Eduskunnan lakivaliokunta HE 3/2006 vp 
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Kysymys lääkärin oikeudesta kieltäytyä jonkin hoidon antamisesta on noussut käytännössä esille 
erityisesti raskauden keskeyttämisen yhteydessä. Raskauden keskeyttämisestä annetun lain 
(239/1970) 6 §:n 2 momenttiin sisällytettiin lakia säädettäessä säännös siitä, että raskauden 
keskeyttämisestä lausunnon antavalla lääkärillä ja keskeyttämisen suorittavalla lääkärillä ei ole 
oikeutta perusteettomasti kieltäytyä ottamasta keskeyttämispyyntöä tutkittavakseen. Säännöstä on 
perusteltu lain säätämiseen liittyvän hallituksen esityksen (HE 104/1969 vp) perusteluissa tarpeella 
korjata kahden lääkärin järjestelmässä heikkoutena pidettyä tasapuolisuuden puutetta. Mainituista 
perusteluista, kuten muistakaan lain esitöistä, ei ilmene selkeästi, voiko lääkäri kieltäytyä 
käsittelemästä raskauden keskeyttämistä koskevaa hakemusta ja/tai kieltäytyä raskauden 
keskeyttämisen suorittamisesta oman vakaumuksensa perusteella. 
 
Lääkärin oikeutta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä vakaumuksensa perusteella on sen sijaan 
käsitelty lääkärikunnan omissa eettisissä kannanotoissa. Maailman Lääkäriliitto on antanut vuonna 
1970 terapeuttisia raskauden keskeytyksiä koskevan niin sanotun Oslon julistuksen (World Medical 
Assembly Déclaration on Therapeutic Abortion), jota on tarkistettu vuonna 1983. Julistuksessa on 
todettu, että jos lääkäri katsoo, että hänen vakaumuksensa ei salli raskauden keskeyttämiseen liittyvän 
neuvonnan antamista tai keskeytyksen suorittamista, hän voi pidättäytyä siitä samalla varmistaen, että 
toinen pätevä lääkäri jatkaa hoitoa ("If the physician considers that his convictions do not allow him 
to advise or perform an abortion, he may withdraw while ensuring the continuity of medical care by a 
qualified col-league"). Lääkärikunta on pitänyt laajemminkin esillä lääkärin kliinisen autonomian 
käsitettä; oikeutta itse määrittää tehtävänsä ja noudattaa etiikkaansa. Maailman Lääkäriliitto on muun 
muassa katsonut, että jos laki ja etiikka joutuvat vastakkain, lääkärin on ensisijaisesti noudatettava 
etiikkaansa. 
 
Myös Suomen Lääkäriliitto on katsonut, että lääkärillä tulisi olla oikeus kieltäytyä omantunnon syistä 
raskauden keskeyttämisestä. Raskauden keskeytyksen on todettu kuuluvan lääkärin 
virkavelvollisuuksiin tietyissä sairaaloissa, mutta jos se on vastoin lääkärin vakaumusta, asia tulisi 
Lääkäriliiton näkemyksen mukaan pyrkiä hoitamaan työnjohdollisin ja kollegiaalisin järjestelyin 
(Lääkärin etiikka, Suomen Lääkäriliitto, Joensuu 2005, s. 63). Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen käsityksen mukaan mainittu menettelytapa on yleisesti omaksuttu 
terveydenhuollossa, toisin sanoen tapauksissa, joissa lääkäri on katsonut, että hän ei voi osallistua 
raskauden keskeyttämistä koskevan asian käsittelyyn (lausunnonantajana ja/tai 



 

 

toimenpiteen suorittajana), asia on hoidettu työjärjestelyin potilaan oikeudet samalla huomi-
oon ottaen. 
 
Kysymys lääkärin oikeudesta kieltäytyä tietyn hoidon antamisesta on noussut esille myös 
poikien uskonnollisin tai kulttuurisin perustein tehtävien ympärileikkausten yhteydessä. Muun 
muassa sosiaali-ja terveysministeriön asettama, poikien ympärileikkauksia koskevaa 
lainsäädäntötarvetta selvittänyt työryhmä katsoi 31.12.2003 jättämässään työryhmämuistiossa 
(Sosiaali-ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2003:39), että jos lääkäri pitää pojan 
ympärileikkausta ei-lääketieteellisin perustein lääkärin etiikkansa vastaisena, hän voi kiel-
täytyä sen tekemisestä. Työryhmämuistiossa katsottiin, että kysymys on eettisestä periaat-
teesta, jonka toteuttamisesta voidaan huolehtia käytännön järjestelyin ilman, että asiasta ote-
taan säännöstä (työryhmämuistiossa ehdotettuun) lakiin. 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta HE 
3/2006) - lakivaliokunnalle annettujen asiantuntijalausuntojen arviointia 
 
 

1. Yleistä 
 
Kaikissa lainsäätämisen tarvetta käsitellessä asiantuntijalausunnoissa pidetään hedel-
möityshoitoja koskevan lain säätämistä erittäin tärkeänä. Eriäviä näkemyksiä esitetään 
niistä peruskysymyksistä, jotka koko lainvalmisteluprosessin ajan ovat olleet vaikeita: 
keille hoitoa saadaan antaa, sallitaanko sijaissynnytys ja tuleeko lapsella olla oikeus 
saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Tämän lisäksi esitetään hallituksen esityksestä 
poikkeavia näkemyksiä eräistä yksittäisistä kysymyksistä. 
 
Tässä vastineessa käsitellään vain kysymyksiä, joiden osalta asiantuntijoiden näke-
mykset poikkeavat hallituksen esityksessä valituista ratkaisuista, ja vain näiden osalta 
tarkastellaan myös hallituksen esitystä puoltavia kantoja. 

 

2. Hoidon antamisen edellytykset (1. lakiehdotus 2 ja 8 §) 

Keille hoitoa saadaan antaa 

Asiantuntijat: 

Asiantuntijoiden näkemykset jakautuvat siitä, tuleeko hoidon antaminen sallia myös 
naiselle, joka ei elä parisuhteessa miehen kanssa. Hoitojen sallimista muille kuin naisen 
ja miehen muodostamille pareille kannattavat nimenomaisesti professori Launis ja 
dosentti Solantaus. 
 
Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että hoitoja tulisi antaa vain tahattoman lapsetto-
muuden perusteella tai vakavan periytyvän sairauden estämiseksi. Lapsen tulisi voida 
syntyä perheeseen, jossa on äiti ja isä. Liiton mielestä, jos hoitoja saadaan antaa nais-
pareille, on varmistettava lapsen mahdollisuus kahteen vanhempaan perheen sisäisellä 
adoptiolla. Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että hoidon edellytykseksi olisi asetettava pa-
risuhdevaatimus. Jos siis hoitoa saadaan antaa naisparille, perheen sisäinen adoptio olisi 
tehtävä mahdolliseksi ja, jos päädytään hoitojen sallimiseen yksinäisille naisille, olisi 
kompromissiratkaisuna seurattava edellisessä hedelmöityshoitoja koskevassa hallituksen 
esityksessä (HE 76/2002) valittua ratkaisua, jonka mukaan tällaiseen hoitoon 
saadaan käyttää vain sellaisen luovuttajan siittiöitä, joka on suostunut isyyden vahvis-
tamiseen. 
 
Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että tasa-arvon nimissä tehty ratkaisu hoitojen sal-
limisesta naispareille sulkee kuitenkin kokonaan homoseksuaaliset miehet tasa-arvon 
ulkopuolelle. Tasa-arvovaltuutettu puolestaan katsoo, että laissa esitetty järjestely, jossa 
sallittaisiin hedelmöityshoitojen antaminen naiselle, joka ei elä miehen kanssa, mutta 
kiellettäisiin sijaissynnyttäjäjärjestelyt, ei ole ristiriidassa taso-arvolain säännösten 
kanssa. 
 
Professori Tamminen ja Kirkkohallitus katsovat, että hoitojen antaminen on rajoitettava 
naisen ja miehen muodostamille pareille. Kirkkohallituksen mukaan, jos hoitojen 
antaminen sallitaan muille kuin aviopareille, parin osapuolten on sitouduttava hoidon 



 

 

tuloksena syntyvän lapsen vanhemmiksi. Suomen Lääkäriliitto toteaa nimenomaisesti, 
ettei se ota kantaa hoitojen antamiseen ryhmille, joiden hoidon syynä ei ole sairaus. 
 
Arviointia: 
 
Hallituksen esitys on parikymmenvuotisen valmistelun tulos. Tämän valmistelun aikana 
kysymys siitä, saadaanko hoitoa antaa muille kuin naisen ja miehen muodostamille 
pareille, on jakanut mielipiteet. Samaan aikaan käytännössä hoitoja on jonkin verran 
annettu myös naisille, jotka eivät elä parisuhteessa miehen kanssa. Hedelmöityshoitojen 
ehdoton valtaosa on kuitenkin kohdistunut tahattomasta lapsettomuudesta kärsivien 
naisen ja miehen muodostamien parien hoitamiseen. Hallituksen näkemyksen mukaan 
ei ole syytä lailla kieltää hoitojen antamista muille kuin naisen ja miehen muodostamille 
pareille. Ratkaisua on perusteltu esityksen säätämisjärjestystä koskevassa osassa (s. 44). 
Asiantuntijalausunnoissa ei ole tullut esille mitään, mikä antaisi syyn muuttaa 
hallituksen esityksessä valittua ratkaisua. Ks. myös jäljempänä kohtaa avomiehen 
isyyden vahvistamisesta (s. 14). 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. Ikäraja hoidon 

antamiselle Asiantuntijat: 
 
Hoitoa saavan ikään kiinnittävät lausunnossaan huomiota Lastensuojelun Keskusliitto, 
Lapsiasiavaltuutettuja Suomen Lääkäriliitto. Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että 
hedelmöityshoitoa saavan tulee olla henkilö, joka ikänsä puolesta muutoinkin voisi 
synnyttää lapsen. Hoidon antamisen edellytyksiä arvioitaessa olisi otettava huomioon 
molempien puolisoiden ikä ja terveydentila sekä heidän kykynsä huolehtia lapsen hoi-
dosta ja kasvatuksesta lapsen täysi-ikäisyyteen saakka. Lapsiasiavaltuutetun mukaan 
lakiin olisi perusteltua kirjata ikäraja tai luonnolliseen hedelmällisyysikään liittyvä 
määre. Lääkäriliiton mukaan hoidosta tulisi pidättäytyä, jos hedelmättömyys johtuu 
naisen ikääntymiseen liittyvästä munasarjojen toiminnan heikentymisestä, koska silloin 
ei ole kyse sairauden hoitamisesta. 
Edellistä hedelmöityshoitoja koskevaa lakiesitystä käsiteltäessä eduskunnan perustus-
lakivaliokunta katsoi (PeVL 59/2006), että ehdotetusta laista oli poistettava naiselle 
ehdotettu 46 vuoden ikäraja, koska lääketieteellisten hoitojen antamista ei ole sidottu 
ikärajoihin. Naisen ikä on kuitenkin otettava huomioon hoidon edellytyksiä arvioitaessa. 
Ehdotetun 8 §:n 3 kohdan mukaan hoitoa ei saa antaa, jos raskaus aiheuttaisi naisen iän 
tai terveydentilan vuoksi huomattavan vaaran naisen tai lapsen terveydelle. 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 

Syntyvän lapsen hyvän hoidon ja kehityksen turvaaminen 

Asiantuntijat: 

Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että hoitoon ryhtymistä edeltävä lapsen tasapainoisen ke-
hityksen turvaamisen arviointi on tarpeen tehdä kokonaisvaltaisesti myös psykososiaa-
liset seikat huomioiden. 
 
Suomen Lääkäriliitto esittää harkittavaksi adoptiomenettelyn kaltaista käytäntöä van-
hemmuuden soveltuvuuden arvioinnissa silloin, kun perimä on kokonaan vieras. 
 
Arviointia: 
 
Ehdotetun 8 §:n mukaan hoitoa ei saa antaa, jos on ilmeistä, ettei lapselle voida turvata 
tasapanoista kehitystä, ja 9 § :n mukaan palvelujen tuottajan on järjestettävä hoitoa 
saavalle mahdollisuus keskustella asiantuntijan kanssa muun muassa lapsen biologisen 
alkuperän mahdollisista vaikutuksista perheenjäsenten keskinäisiin suhteisiin. Hoitoa 
harkitseva lääkäri voi harkintansa pohjaksi myös pyytää hoitoa hakevalta suostumusta 
siihen, että asiantuntija, joka käy keskusteluja hoitoa hakevan kanssa, voi lääkärille 
kertoa keskustelussa esiin tulleita lääkärin harkintaan vaikuttavia seikkoja. Ks. myös 
jäljempänä neuvontaa koskeva kohtaa (s. 5). 
 
On totta, että silloin kun lapsen perimä on kokonaan vieras, hoidon tuloksena syntyvän 
lapsen ja hänen vanhempiensa suhde on biologisesti sama kuin adoptiossa. Adop-



 

 

tiomenettelyssä vanhemmuuden soveltumisen arvioinnilla pyritään kuitenkin erityisesti 
varmistamaan se, että jo olemassa oleva ja suuren menetyksen kokenut lapsi voidaan 
sijoittaa turvalliseen ja hänen tarpeistaan huolehtimaan kykenevään perheeseen. Tässä 
suhteessa hedelmöityshoito tilanne poikkeaa adoptiosta ja rinnastuu ennemminkin 
lapsen saamiseen normaalilla tavalla. Ne vaikeat kysymykset, jotka liittyvät siihen, että 
lapsi ei ole hedelmöityshoitoa saavien biologinen lapsi, on pyrittävä kartoittamaan ja 
selvittämään mahdollisimman hyvin hoitoa edeltävässä neuvonnassa. 
 
Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 

 

Sijaissynnytys 
 
 
 

Kysymystä käsitelleistä asiantuntijoista valtaosa suhtautuu sijaissynnytysten sallimiseen 
kielteisesti (Lastensuojelun Keskusliitto, professori Tamminen, Etene, Suomen 
lääkäriliitto, professori Hemminki). Sen sijaan Väestöliitto pitää kieltoa kohtuuttomana 
ja katsoo, että sijaissynnytykset tulisi sallia lähisukulaisten kesken kohdun puuttu-
misesta tai poistamisesta johtuvissa infertiliteettitapauksissa ilman korvausta ja tarkan 
harkinnan ja valvonnan alaisuudessa. 
 
Samoin kuin kysymykset siitä, keille hoitoa saadaan antaa ja onko lapsella oltava tie-
donsaantioikeus, kysymys sijaissynnytyksen sallittavuudesta on koko valmistelun ajan 
jakanut mielipiteet. Asiantuntijalausunnoissa ei ole tullut esille mitään, mikä antaisi 
syyn muuttaa hallituksen esityksessä valittua ratkaisua. 
 
Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 

 

3. Lapsen oikeus saada tietää alkuperästään (1. lakiehdotus 14,18,22 ja 23 §) 

Ehdoton tiedonsaantioikeus 

Asiantuntijat: 

Sen parinkymmenen vuoden ajan, kun esitystä on valmisteltu, mielipiteitä on jakanut 
kysymys hoidon tuloksena syntyneen lapsen oikeudesta saada tietää sukusolun luovut-
tajan henkilöllisyys. Asiantuntijoista useimmat pitävät ehdotonta tiedonsaantia oikeana 
ratkaisuna (professori Lahti, Lastensuojelun Keskusliitto, Lapsiasiavaltuutettu, pro-
fessori Tamminen, Kirkkohallitus, Suomen Lääkäriliitto, Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus). Näistä professori Lahti katsoo, että luovuttajan suostumuksella ikäraja 
voisi olla alhaisempi. Lapsiasiavaltuutetun mielestä ikäraja tiedonsaantiin voisi ylipää-
tään olla alhaisempi. Lisäksi hän katsoo, että lapsen tiedonsaantioikeutta pitäisi vah-
vistaa määrittelemällä viranomainen, joka voisi poikkeustilanteissa auttaa lasta tiedon 
hankkimisessa ja suhtautumisessa tämän saamaan tietoon. Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskus katsoo, että laissa pitäisi selventää sitä, että tieto luovuttajasta voidaan antaa 
ikärajan estämättä silloin, kun hoitoa on annettu naiselle, joka ei elä parisuhteessa 
miehen kanssa, ja luovuttaja on suostunut siihen, että hänet voidaan vahvistaa lapsen 
isäksi. 
 
Professori Launis katsoo, että geneettinen suhde luovuttajan ja lapsen välillä ei riitä 
perustelemaan tiedonsaantioikeutta. Myös Väestöliitto katsoo, että sukusolujen luo-
vuttamisen tulisi olla mahdollista myös nimettömänä, ja huomauttaa, että todennäköi-
sesti sukusolujen luovuttajien määrä vähenee, jos luovutus tuntemattomana ei enää ole 
mahdollista. 
 



 
 
 
 

Asiantuntijat: 
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Lastensuojelun Keskusliitto, Lapsiasiavaltuutettuja Suomen Lääkäriliitto korostavat 
myös sellaisen ohjauksen ja neuvonnan tarvetta, jossa rohkaistaan kertomaan lapselle 
hänen alkuperästään. 

Kysymystä, miksi lapsella tulisi olla oikeus tietää alkuperänsä, on käsitelty laajasti esityksen 
yleisperusteluissa. Asiaan liittyy myös perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 59/2992 vp. 
 
Ikärajan asettaminen 18 ikävuoteen on ollut pitkän harkinnan tulos tietoisena siitä, ettei mikään tietty 
ikäraja kaikissa yksittäisissä tilanteissa ole paras mahdollinen (ks. esityksen s. 20). 
Asiantuntijalausunnoissa ei ole tullut esille mitään sellaista, mikä antaisi syyn muuttaa valittua yleistä 
ikärajaa. 
 
Erityisen viranomaistahon määritteleminen tiedonsaannissa avustamiseen voi olla mahdollista 
myöhemmin, kun nähdään, syntyykö tällaiselle tarvetta. Tiedonsaantihan ajankohtaistuu yli 18 
vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 
 
Alhaisemman tiedonsaanti-iän sitominen luovuttajan suostumukseen edellyttäisi ratkaisua useisiin 
uusiin kysymyksiin: miten hoitoa hakevia tulisi informoida tästä mahdollisuudesta, millä tavoin 
heidän tulisi päättää kannastaan asiaan ennen sukusolujen valitsemista, miten luovuttajan suostumus 
käytännössä liitetään hänen luovuttamiinsa sukusoluihin, minkälainen oikeus luovuttajalla olisi 
peruuttaa aiemmin antamansa suostumus ja miten peruutus toteutetaan. Lisäksi erilaiset tiedonsaanti-
iät saattaisivat lisätä hedelmöityshoidon tuloksena syntyneiden lapsien perusteettomia odotuksia ja 
epävarmuutta tässä vaikeassa kysymyksessä. 
 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen esittämä lisäys tiedonsaantia koskevaan pykälään on omiaan 
selventämään säännöstä. 
 
Oikeusministeriön kanta: Esitykseen sisältyvää lapsen oikeutta ehdottomaan tiedonsaantiin ei ole 

syytä muuttaa. 
 
Yleistä 18 vuoden tiedonsaanti-ikärajaa ei ole syytä muuttaa. 
 
Tässä vaiheessa ei ole syytä määritellä lapsen tiedonsaantioikeutta 
turvaavaa erityistä viranomaista rekisterinpitäjän lisäksi. 
 
Periaatteellista estettä ei liene sille, että säädettäisiin lapsen oikeudesta 
saada jo alle 18-vuotiaana tietää luovuttajan henkilöllisyys tämän 
suostumuksella. Se edellyttäisi kuitenkin useiden uusien kysymysten 
ratkaisemista sen varmistamiseksi, ettei hoitojen antaminen vaikeudu, siitä 
synny kohtuuttomia ongelmia rekisterijärjestelmän toimivuudelle tai se 
lisää yleistä epävarmuutta tiedonsaantioikeudesta. Tämän vuoksi siitä ei 
ole tässä yhteydessä syytä säätää. 
 
Tiedonsaantia koskevaan 23 §:n 2 momenttiin voidaan lisätä täsmennys, 
jonka mukaan tieto luovuttajasta voidaan antaa ikärajasta riippumatta 
silloin, kun luovuttaja on suostunut siihen, että hänet voidaan vahvistaa 
syntyvän lapsen 

 

isäksi. Lisäys voisi kuulua "... lapsen äidillä ja lapsella on 1 
momentissa säädetyn ikärajan estämättä oikeus saada...". 

4. Neuvonta (1. lakiehdotus 9 §) 
 
Asiantuntijat: 
 
Lastensuojelun Keskusliitto katsoo, että oikeudellisen neuvonnan lisäksi kaikkien luo-
vutetuilla sukusoluilla hoitoa saavien parien tulee saada asiantuntevaa käyttäytymistie-
teellistä neuvontaa ja valmennusta uuteen perhetilanteeseen. Käsite "tiedonantovelvol-
lisuus" tulisi korvata esimerkiksi käsitteellä "palvelujentuottajan tiedonanto- ja val-
mennusvelvollisuus" tai "hedelmöityshoitoa saavien neuvonta ja valmennus". Liitto 
katsoo, että valmennuksen tulisi olla vuorovaikutteinen prosessi, joka auttaa hoidosta 
päättävää lääkäriä varmistumaan siitä, että hoidon antamisen edellytykset täyttyvät. 
Myös Suomen Lääkäriliitto korostaa neuvonnan tarvetta. 
 
Lapsiasiavaltuutetun mukaan hoitoon ryhtymistä edeltävä lapsen tasapainoisen kehi-
tyksen turvaamisen arviointi on tarpeen tehdä kokonaisvaltaisesti myös psykososiaaliset 
seikat huomioiden. Tämän vuoksi hän ehdottaa, että hoitoa antavien terveydenhuollon 
yksiköiden lupaehtoihin tulisi sisällyttää edellytykset myös parien tarvitseman 
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neuvonnan ja henkisen tuen antamiseen. Psykososiaalinen neuvonta ja henkinen tuki 
pitäisi varmistaa sekä hoitoa saaville että hoitoprosessin jo päättäneille pareille. 
 
Myös Väestöliitto korostaa tarvetta panostaa asiantuntevan psyykkisen tuen ja neu-
vonnan antamiseen lapsettomuudesta kärsiville. 
 
Arviointia: 
 
Lakiehdotuksen mukaan palvelujen tuottajan on silloin, kun hoidossa käytetään luovu-
tettuja sukusoluja tai alkioita, annettava hoitoa saavalle tietoa hoidon tuloksena syntyvän 
lapsen biologisen alkuperän mahdollisista vaikutuksista perheenjäsenten keskinäisiin 
suhteisiin ja siitä, miten mahdollisia ongelmia voidaan ehkäistä tai lievittää. Lisäksi 
hoitoa saavalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä 
asiantuntijan kanssa. Lain tasolla tätä hoitoa saavien vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja 
heidän itsemääräämisoikeuttaan korostavaa oikeutta saada hyvän hoitokäytännön mu-
kaista neuvontaa voidaan pitää riittävänä. 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 

5. Sanktiot 

Asiantuntijat: 

Professori Lahti asettaa kyseenalaiseksi tarpeen säätää ehdotetuissa 32-34 §:n sään-
nöksissä rangaistavaksi tahallisen menettelyn lisäksi törkeän huolimaton menettely. Hän 
pitää myös kyseenalaisena näissä säännöksissä ehdotettua vuoden enimmäisvan-
keusuhkaa. 
 

Ehdotettu 34 § on professori Lahden mukaan epätäsmällisyyskiellon kannalta ongel-
mallinen, koska kriminalisoinnin muotoilu ei ole riittävän täsmällinen. Lisäksi professori 
Lahti kiinnittää huomiota myös siihen, että säännöksissä ei ole rajattu kyseeseen tulevien 
henkilöiden piiriä, minkä vuoksi osallisuusvastuu näyttäisi voivan soveltua myös hoitoa 
saavaan naiseen. 

 
Professori  Lahti  pitää  tärkeänä  sitä,  että  hallitus  valmistelee  kiireellisesti  sellaisen  rikoslain  
muutosehdotuksen, jota laadittaessa hedelmöityshoitolain rangaistussäännösten vankeusuhkaiset 
säännökset sisällytetään rikoslakiin samalla kun sen 22 luku uudistetaan kokonaan. 
 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus kiinnittää huomiota siihen, että lääketieteellisestä tutkimuksesta 
annetun lain 26 §:ssä säädetty rangaistus laittomasta perimään puuttumisesta on ankarammillaan kaksi 
vuotta vankeutta, kun se ehdotetun 32 §:n mukaan olisi yksi vuosi vankeutta. Oikeusturvakeskus 
ehdottaa tältä osin säännöksen irrottamista erilliseksi säännökseksi. 
 
Arviointia: 
 
Kuten hallituksen esityksen säätämisjärjestystä koskevissa perusteluissa on todettu, hedelmöityshoidon 
antaminen ja sitä määrittävät säännökset koskettavat ihmisluonnon ja ihmisyyden peruskysymyksiä. 
Ehdotetun lain säännöksillä pyritään turvaamaan kaikkien toiminnan osapuolten eli sukusolujen 
luovuttajien, hoitoa saavien sekä hoidon tuloksena syntyvien lasten asema. Hedelmöityshoitoja 
antavilta voidaan edellyttää korostetun huolellisuusvelvoitteen noudattamista, koska säännösten 
rikkominen törkeästä huolimattomuudesta voi vaikuttaa peruuttamattomasti osapuolten oikeudelliseen 
asemaan. Tästä näkökulmasta on voitava katsoa, että sellainen palvelujen tuottaja, joka törkeästä 
huolimattomuudesta käyttää sukusoluja, joiden perimään on puututtu tai jotka on saatu aikaan 
toisintamalla tai joiden käyttöön ei ole luovuttajan lupaa, taikka yrittää vaikuttaa lapsen 
ominaisuuksiin tai harjoittaa hedelmöityshoitotoimintaa ilman lupaa syyllistyy vankeusuhkaiseen 
rikokseen (lakiehdotuksen 32 §). Vastaavasti tulee voida katsoa vankeusuhkaisen rikoksen 
tapahtuneen silloin, kun palvelujen tuottaja törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttaa sen, että 
hedelmöityshoidon tuloksena syntyneellä henkilöllä ei ole mahdollisuutta koskaan saada tietoja 
alkuperästään (lakiehdotuksen 33 §). Ottaen huomioon sijaissynnytykseen liittyvät oikeudelliset ja 
terveydelliset riskit, voidaan pitää perusteltuna, että palvelujen tuottaja joka törkeästä huoli-
mattomuudesta jättää selvittämättä hoitoa haluavien henkilöiden tarkoituksen hoidon saamiseksi ja 
tosiasiassa osallistuu sijaissynnyttäjäjärjestelyyn, syyllistyy vankeusuhkaiseen rikokseen. Samoin on 
suhtauduttava hoidon antamiseen törkeästä tuottamuksesta silloin, kun on ilmeistä, että hoidon 
tuloksena syntyvälle lapselle ei voida turvata tasapainoista kehitystä (lakiehdotuksen 34 §). 
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Näytön saaminen tahallisuudesta näissä tilanteissa olisi vaikeaa. Erityisen vaikeaa tämä on 
sijaissynnyttäjän käyttöä koskevan hedelmöityshoitorikoksen osalta. Säätämällä rangaistavaksi paitsi 
tahallinen myös törkeästä huolimattomuudesta tapahtuva menettely voitaneen myös vaikuttaa 
ennakkoestävyyteen ja korostaa huolellisuuden merkitystä hedelmöityshoitoja koskevassa 
toiminnassa. Se seikka, että toiminnan harjoittajaan voidaan kohdistaa myös hallinnollisia 
seuraamuksia, voidaan ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana rikoslain 6 luvun 7 §:n 1 
kohdan mukaan. 

Oikeusministeriön on tarkoitus viimeistään vuoden 2007 alussa asettaa työryhmä val-
mistelemaan rikoslain 22 luvun uudistamista, jossa on tarkoituksena sisällyttää muun 
muassa hedelmöityshoitolakiin nyt ehdotetut vankeusuhkaiset säännökset rikoslakiin. 
Tässä yhteydessä voidaan perusteellisesti harkita vankeusuhkaisten säännösten suhdetta 
lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain rangaistassäarmöksiin ja vuonna 2002 
uudistetun rikoslain 44 luvun terveysalaa koskeviin säännöksiin. Tällöin voidaan myös 
tarkemmin arvioida myös kysymystä osallisuusvastuusta. 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 6. 

Yksittäiset kysymykset 

Termi "palvelujen tarjoaja" (1. lakiehdotus 2, 6, 9, 10, 12, 14,16-19, 22,23, 25, 26,28, 31 ja 38 §) 

Asiantuntijat: 

Sosiaali-ja terveysministeriö ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus katsovat, että termi 
"palvelujen tuottaja" olisi syytä muuttaa muotoon "palvelujen antaja", jotta ei aiheutuisi 
sekaannusta yksityistä terveydenhuoltoa koskevan lain ja ehdotetun lain termien 
eroavaisuudesta. 
 
Arviointia: 
 
Sekaannuksen välttämiseksi käsitteet yksityistä terveydenhuoltoa koskevassa laissa ja 
laissa hedelmöityshoidoista on syytä yhtenäistää. 
 
Oikeusministeriön kanta:     Termi "palvelujen tuottaja" on syytä muuttaa termiksi 

"palvelujen antaja". 

Hoitomenetelmät 

Asiantuntijat: 

Professori Hemminki katsoo, että silloin kun hoitoja annetaan muille, kuin naisen ja 
miehen muodostamalle parille, hoitokeinona tulisi olla ainoastaan keinosiemennys eli 
niin sanottu inseminaatio. Suomen Lääkäriliitto puolestaan pitää kannatettavana, että 
esitys ei määrittele käytettävissä olevia hedelmöityshoidon menetelmiä. 
 
Arviointia: 
 
Myös naisparien kohdalla, vaikkakin ehkä vähälukuisissa tapauksissa, hedelmättö-
myyden syynä voi olla selkeästi lääketieteellinen peruste. Jos muille kuin miehen kanssa 
eläville naisille annettava hoito sallitaan, ei tämän vuoksi voitane rajoittaa heidän 
hoidossaan käytettäviä menetelmiä. 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 

Sukusolujen maahantuonti (1. lakiehdotus 3 §) 

Professori Hemminki katsoo, että laissa ei tulisi sallia sukusolujen maahantuontia he-
delmöityshoitoa varten. Väestöliiton mielestä taas Terveydenhuollon oikeusturvakes-
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kuksen tulisi voida myöntää poikkeuslupa ehdot täyttämättömien sukusolujen tuonnille 
edellyttäen, että luovuttajalle on tehty terveystarkastus, jotta voidaan turvata etnisten 
vähemmistöjen oikeus hedelmöityshoitoon 
 
Arviointia: 
 
Säännöksellä halutaan turvata se, että Suomessa asuvalle etniseen vähemmistöön kuu-
luvalle henkilölle voidaan tarjota hedelmöityshoitoa vastaavin ehdoin kuin valtaväestöön 
kuuluville. Lakiehdotuksen 5 §:n mukaan hoidossa olisi sallittua valita käytettäviksi 
sellaiset sukusolut, joiden luovuttaja muistuttaa syntyvän lapsen asianomaista 
vanhempaa. Sallimalla sellaisten maahantuotujen sukusolujen käyttö, joiden osalta laissa 
asetetut luovuttajaa, luovutusta sekä luovutettuja sukusoluja ja alkioita koskeva 
vaatimukset täyttyvät, voidaan varmistaa, että myös etnisiin vähemmistöihin kuuluvat 
voivat halutessaan edellyttää näiden luovuttajan ulkonäköä koskevien valintakriteerien 
soveltamista. 
 
Ottaen huomioon, että sukusolujen luovutusta koskevien ehtojen tarkoituksena on paitsi 
ehkäistä osapuolten terveyden vaarantuminen myös turvata lapsen tiedonsaantioikeus 
alkuperästään, on vaikea nähdä, minkälaisissa tilanteissa poikkeuslupa tuontiin voitaisiin 
myöntää poikkeamatta lain peruslähtökohdista. 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 

Sukusolujen valinta (1. lakiehdotus 5 ja 15 §) 

Asiantuntijat: 

Professori Lahti ihmettelee, miksi 5 §:ssä käytetään muotoilua "hoitavan lääkärin tulee 
valita sukusolut, joiden luovuttaja muistuttaa. .."ja 15 §:ssä muotoilua "[ljuovuttajasta 
saadaan terveystarkastuksen yhteydessä ... kerätä ja tallentaa ... tietoja, jotka kuvaavat". 
 
Arviointia: 
 
Luovuttajasta kerättäviä tietoja koskevassa 15 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta 
kerätä arkaluonteisia tietoja, joiden kerääminen ilman säännöstä ei olisi sallittua. Lapsen 
oikeuksiin vaikuttamista koskevassa 5 §:ssä puolestaan ehdotetaan säädettäväksi siitä, 
mikä on pääsääntö soluja valittaessa. Silloin, kun hoitoa saava ilmoittaa, että hän ei halua 
sukusoluja valittavan pääsäännön mukaisesti, voitaisiin periaatteessa käyttää soluja, 
joiden osalta arkaluonteisia tietoja ei ole lainkaan kerätty. Tavallisempaa lienee se, että 
hoitoa saava pari toivoo jonkin ominaisuuden, esimerkiksi silmien värin vastaavan heistä 
jommankumman silmien väriä. 
 
Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 

 
Sukusolujen luovuttajan kuolema (1. lakiehdotus 6 §) 

Väestöliiton mukaan sukusoluja ei tulisi hävittää luovuttajan kuoltua, koska tiedonkulku 
luovuttajan kuolemasta on sattumanvaraista eikä luovuttajan elossaololla ole käytännön 
merkitystä. 
 
Arviointia: 
 
Esityksen lähtökohtana on se, että myös hedelmöityshoidon tuloksena syntyvän lapsen 
on saatava alkunsa elossa olevista vanhemmista. Tämän vuoksi ei myöskään ole pidetty 
mahdollisena, että luovuttaja voisi testamentilla määrätä sukusolujensa käytöstä. 
Toisaalta luovuttajan itsemääräämisoikeuteen kuuluu se, ettei kukaan muukaan hänen 
kuoltuaan voisi määrätä siitä. 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. Sukusolujen käyttö 

muuhun luvalliseen tarkoitukseen (1. lakiehdotus 7 §) Asiantuntija 
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Professori Lahti ihmettelee, mitä tarkoitetaan "muulla luvallisella tarkoituksella". 

Arviointia: 

Muuta luvallinen tarkoitus voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta. Oikeusministeriön kanta: Ei syytä 

muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. Lääkärin oikeus vakaumuksensa perusteella kieltäytyä hoidon 

antamisesta (1. lakiehdotus 11 §) Asiantuntijat: 

Suomen Lääkäriliitto katsoo, että yksittäisellä lääkärillä tulee aina vakaumukseensa 
vedoten olla oikeus kieltäytyä antamasta laissa sallittua hoitoa naisille, joilla ei ole sai-
rauden aiheuttamaa estettä tulla luonnollisin keinoin raskaaksi. Asiaa on käsitelty myös 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen muistiossa. 
 
Arviointia: 
 
Lääkärin oikeus kieltäytyä vakaumuksensa perusteella hoidon antamisesta liittyy laa-
jempaan kysymykseen lääkärin toimimisvelvollisuudesta ja etiikasta. Muussa lainsää-
dännössä asiaa ei ole säännelty, vaan se jätetty hoidettavaksi työjärjestelyin potilaan 
oikeudet huomioon ottaen. Kysymys on vaikea ja edellyttää perusteellista selvittämistä 
ottaen huomioon, että kieltäytymisoikeutta ei voida sallia silloin, kun se johtaisi selkeään 
syrjintään. Mikäli asiasta halutaan säätää laissa, olisi se tehtävä yleisemmin läa-
kärintoimintaa koskevassa lainsäädännössä. Hedelmöityshoitoa koskevaan lakiin ei ole 
syytä ottaa tätä kysymystä koskevaa säännöstä. 
 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 
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Oikeus valittaa lääkärin hoitopäätöksestä (1. lakiehdotus 11 §) 

Asiantuntijat: 

Professori Lahden mukaan olisi harkittava muutoksenhakuoikeutta päätöksestä, jolla 
lääkäri on kieltäytynyt hedelmöityshoidon antamisesta. Eräät hoidon antamista koskevat 
edellytykset ovat harkinnanvaraisia eivätkä lääketieteellisiä. Vastaavasti kuin raskauden 
keskeyttämisestä annetun lain mukaan voidaan lääkärien kielteiseen päätökseen hakea 
muutosta terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta, pitäisi myös hedelmöityshoidon 
osalta voida turvautua oikeusturvakeskuksen muutoksenhakulautakunnan linja-
ratkaisuihin. 
 
Arviointia: 
 
Esityksessä hedelmöityshoitolaiksi säädetään siitä, mitä tällä terveydenhuollon piiriin 
kuuluvalla alalla on sallittua lain mukaan tehdä. Sääntelyn kohteena on siis toiminnan 
harjoittaminen eikä niinkään subjektiivisen hoito-oikeuden määrittäminen. Ottaen 
huomioon hoidon luonne, käytännössä oikeudellinen valitustie olisi tuskin hoitoa ha-
kevan kannalta asianmukaisin oikeussuojakeino. Silloin, kun kieltäytyminen perustuu 
siihen, että hoitoa on hakenut nainen, joka ei elä miehen kanssa parisuhteessa, hakijan 
käytettävissä olisivat tällaisia hoitoja säännönmukaisesti antavat palveluntarjoajat. Myös 
silloin, jos päätös olla antamatta hoitoa perustuu siihen, että hoitava lääkärin mukaan on 
ilmeistä, että lapselle ei voida turvata tasapainoista kehitystä, hakija voi saattaa 
tilanteensa toisen lääkärin arvioitavaksi. Esityksessä ei (toisin kuin HE 76/2002:ssa) 
ehdoteta millekään asiaryhmälle erityistä lautakuntakäsittelyä Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen lautakunnassa, vaan asiat käsitellään esityksen mukaan 
oikeusturvakeskuksen normaalissa käsittelyjärjestyksessä. Missään tapauksessa valitusta 
ei voitaisi ohjata pelkästään Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle viranomaisena. 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. Luovuttajan ikä (1. 

lakiehdotus 13 §) Asiantuntijat: 

Asiantuntijoista Lastensuojelun Keskusliittoja professori Hemminki ovat kiinnittäneet 
huomiota sukusolun luovuttajan ikään. Keskusliiton mukaan luovuttajan on oltava täysi-
ikäinen. Professori Hemminki katsoo, että ehdotettu 18 vuoden ikäraja on liian alhainen 
naisluovuttajiile. Hänen mukaansa yksinkertaisin tapa olisi edellyttää, että luovuttaja on 
itse jo synnyttänyt, jolloin poistuu luovuttajan mahdollisuus jäädä kokoaan 
lapsettomaksi komplikaatioiden vuoksi ja luovuttajan kypsyys riskien arvioimiseksi on 
suurempi. Toisena mahdollisuutena hänen mukaansa laissa voitaisiin säätää, että 
munasolujen luovuttajan omaa mahdollisuutta äidiksi tulemiseen ei saa vaarantaa ja 
lääkärin olisi annettava selvitys luovutuksesta aiheutuvista riskeistä ja tämän tiedon 
antamisen ja luovutuksen välillä olisi oltava harkinta-aika. 



 

Arviointia: 
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Saadun tiedon mukaan lääketieteellinen luovutukseen liittyvä riski ei muutu sen mu-
kaan, onko nainen 18- vai esimerkiksi 25-vuotias luovuttaessaan munasoluja. Koska 
kyseessä on kutienkin lääketieteellisesti riskialttiimpi toimenpide kuin siittiöiden luo-
vutuksessa, hyvään hoitokäytäntöön voi kuulua se, että munasolujen luovuttajiksi ei 
hyväksytä kovin nuoria naisia tai naisia, jotka eivät itse ole synnyttäneet. Lisäksi eh-
dotetun 13 §:n mukaan terveystarkastuksessa on varmistettava, että luovutuksesta ei ole 
terveydellistä vaaraa luovuttajalle. 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. Sukusolujen 

luovuttajan peruutusoikeus (1. lakiehdotus 16 §) Asiantuntijat: 

Väestöliitto katsoo, että sukusolun luovuttajan tulisi voida kieltää solujensa käyttö vain 
siihen asti, kunnes niitä on käsitelty. Hoidot edellyttävät yleensä useita yrityksiä ennen 
raskauden alkamista eikä luovuttajan peruutusoikeuden tulisi johtaa siihen, että 
joudutaan aloittamaan kallis ja pitkäaikainen hoito alusta. Erityisesti Väestöliiton mu-
kaan peruutusoikeus olisi kohtuuton silloin, kun luovutetuista alkioista haluttaisiin 
hoidon avulla täyssisaruksia hoitoa saaville. 
 
Arviointia: 
 
Esityksessä on katsottu, että peruutusoikeus liittyy luovuttajan itsemääräämisoikeuteen, 
jonka mukaan hänellä on oltava ehdoton oikeus määrätä siitä, käytetäänkö hänen 
sukusolujaan hedelmöityshoidossa. Tämä itsemääräämisoikeus on asetettava etusijalle 
verrattaessa sen suhdetta hoitoa hakevien mahdolliseen toiveeseen saada heille jo hoidon 
tuloksena syntyneelle lapselle täyssisarus. Ottaen huomioon, että ehdotuksen mukaan 
luovutettuja sukusoluja saadaan varastoida enimmillään 10 vuoden ajan, on vaikea 
nähdä, että peruutusoikeus voitaisiin kiinnittää pelkästään niiden käsittelemättö-
myyteen. Ainoa selkeä ajankohta lienee niiden käyttö hedelmöityshoitoon, joka on 
määritelty ehdotuksen 1 §:ssä. 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. Kirjausvelvollisuus 

luovutettujen sukusolujen siirtämisestä (1. lakiehdotus 19 §) Asiantuntijat: 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus esittää, että lakiin voitaisiin lisätä säännös, jonka 
mukaan luovutettuja sukusoluja ja alkioita toiselle siirtävä palvelujen tuottaja velvoi-
tettaisiin pitämään luetteloa siitä, mihin sukusoluja tai alkioita on siirretty sen tilanteen 
varalta, että luovuttaja peruuttaa luovutukseen antamansa suostumuksen. 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen esittämät perustelut huomioon ottaen voidaan 
pitää tarpeellisena sitä, että luovutusten siirroista pidetään kirjaa. Tätä koskeva säännös 
voitaisiin lisätä esimerkiksi 19 §:ään uudeksi 3 momentiksi. 
 
Oikeusministeriön kanta:    Lakiin voidaan lisätä säännös palvelujen tuottajan vel-

vollisuudesta pitää kirjaa siitä, mihin sukusoluja tai alki-
oita on siirretty. Säännös voisi kuulua seuraavasti: "Pal-
velujen [antajan] on pidettävä luetteloa siitä, mitä su-
kusoluja on luovutettu ja mille palvelujen [antajalle]. 
Selvyyden vuoksi on täydennettävä myös tarkempia 
säännöksiä koskevaa 31 §:ää lisäämällä sinne uusi kohta " 
19§:ssä tarkoitetusta luettelosta". 

 

Lupaehdot (1. lakiehdotus 24 §) 

Asiantuntijat: 

Lapsiasiavaltuutettu hän ehdottaa, että hoitoa antavien terveydenhuollon yksiköiden 
lupaehtoihin tulisi sisällyttää edellytykset myös parien tarvitseman neuvonnan ja hen-
kisen tuen antamiseen. 
 
Arviointia: 



 

Arviointia: 
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Esitys perustuu hoitoa saavien vapaaehtoisuuteen siltä osin kuin on kysymys neuvon-
nasta ja tietojen hankkimisesta siitä, miten hedelmöityshoidon tuloksena syntyvän lap-
sen biologinen alkuperä mahdollisesti vaikuttaa perheenjäsenten keskinäisiin suhteisiin. 
Esityksellä halutaan kuitenkin turvata heidän mahdollisuutensa neuvonnan saamiseen. 
Tässä tarkoituksessa riittävänä on pidetty, että tällaisia asiantuntijapalveluja voidaan 
tarjota eikä sitä, voiko palvelujen tarjoaja itse antaa tällaista neuvontaa. 

Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 

Siirtymäsäännökset (1. lakiehdotus 38 §) 

Asiantuntijat: 

Suomen Lääkäriliitto katsoo, että ennen lain voimaantuloa luovutettuja alkioita tulisi 
voida säilyttää vielä viisi vuotta lain voimaantulon jälkeen, koska lain voimaantulolle 
arvioitu noin puolen vuoden siirtymäaika on liian lyhyt ja voisi johtaa vääräksi osoit-
tautuvaan alkioiden hävittämiseen ja uudenhoidon tarpeeseen. Esillä on ollut myös 
kysymys mahdollisuudesta saada käyttää aiemmin luowtettuja sukusoluja täyssisarus-
ten saamiseksi jo ennen lain voimaantuloa annetun hoidon perusteella syntyneille lap-
sille. 
 
Kun perasmslakivaliokunta katsoi edellisen esityksen yhteydessä (HE 76/2006), että 
lapsella on oltava ehdoton tiedonsaantioikeus luovuttajan henkilöllisyydestä, lakiva-
liokunnan mietinnön (LaVM 29/2002)mukaan lakiesitystä oli myös muutettava niin, 
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että siitä oli poistettava tiedonsaantioikeutta koskeva kahden vuoden siirtymäaika ennen 
lain voimaantuloa luovutettujen sukusolujen ja alkioiden osalta. 
 
Perustuslakivaliokunta perusteli tiedonsaantioikeutta sillä, että on ongelmallista, jos 
viranomaisilla on henkilön identiteettiä koskevaa tietoa, jota ei voitaisi tälle antaa. Siltä 
osin kuin on kyseessä ennen lain voimaantuloa tehty anonyymi sukusolujen luovutus, 
viranomaisella ei tällaista tietoa ole. Tällä perusteella voitaisiin katsoa, että näiden 
luovutusten osalta, valiokunnan kanta tiedonsaantioikeudesta ei olisi aivan ehdoton. 
Toisaalta lakiehdotuksen tarkoituksena on nimenomaisesti turvata syntyvälle lapselle 
oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Tämän perustavoitteen saavuttaminen 
vaarantuisi vakavasti, jos sallittaisiin rajoitukseton ennen lain voimaantuloa tapahtu-
neiden anonyymien luovutusten käyttö. 
 
Kysymystä harkittaessa voidaan punnita tiedonsaantioikeuden suhdetta siihen, että 
syntyvällä lapsella olisi mahdollisuus syntyä perheeseen, jossa hänellä jo olisi täys-sisar. 
Sisarusten yhteenkuuluvuuden tunteen merkitys saattaisi olla peruste sallia anonyymien 
sukusolujen käyttö määräajan lain voimaantulon jälkeen 
 
Oikeusministeriön kanta:   Siirtymäsäännöstä voidaan muuttaa niin, että ennen lain 

voimaantuloa anonyymisti luovutettuja sukusoluja voidaan 
käyttää hedelmöityshoidossa kolmen vuoden ajan lain 
voimaantulosta täyssisaruksen saamiseksi lapselle, joka on 
syntynyt ennen lain voimaantuloa annetun hedelmöitys-
hoidon tuloksena. 
 
Lain 38 §:n 1 momentti voisi kuulua seuraavasti: 
 
Sukusoluja tai alkioita, jotka on luovutettu ennen tämän lain 
voimaantuloa hedelmöityshoitoa varten saadaan käyttää 
hedelmöityshoidossa vain, 
1) jos luovuttaja on suostunut siihen, että hänen henkilöl-

lisyydestään voidaan antaa tieto syntyvälle lapselle 23 § 
:n mukaisesti, taikka 

2) kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta siinä tarkoi-
tuksessa, että hoitoa saavalle aiemmin hedelmöitys-
hoidon tuloksena syntyneelle lapselle syntyisi biologinen 
täyssisarus ". 

 
Avomiehen isyyden vahvistaminen (2. lakiehdotus 3 a §) 

 
Asiantuntijat: 
 
Väestöliiton näkemyksen mukaan silloin, kun hedelmöityshoitoa annetaan miehen ja 
naisen muodostamalle ns. avoparille, avomiehen isyys olisi aina vahvistettava. 
 
Arviointia: 
 

Esityksen lähtökohta on se, että isyyden määrittäminen ja sen vahvistaminen seuraisi 
myös hedelmöityshoidon tuloksena syntyneiden lasten osalta mahdollisimman pitkälti 
lain yleisiä lähtökohtia. Ei ole erityisiä perusteita sille, että isyyden vahvistamisen juu 



102 

 

ri hedelmöityshoidon tuloksena syntyneiden lasten osalta tulisi olla jotenkin automaat-
tisempaa kuin normaalilla tavalla syntyneiden lasten osalta. Viranomainen ei myöskään 
voi tietää, onko lapsi syntynyt hedelmöityshoidon avulla voi muutoin. 
 
Oikeusministeriön kanta: Ei syytä muuttaa esityksessä valittua ratkaisua. 



 

 

Mikael Hiden 

LAKIVALIOKUNTA 6.6.2006 KELLO 10.15 

HE 3/06 vp laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain 

muuttamisesta 
 
 
 

Lakivaliokunnan sihteerin kirjeen mukaan valiokunta on päättänyt jatkaa 

hedelmöityshoitoja koskevan lakiehdotuksen valmistelua siltä pohjalta, että 

hedelmöityshoitoja saisi antaa vain terveydellisin perustein naiselle ja miehelle, jotka 

elävät keskenään parisuhteessa. Toisin kuin hallituksen esityksessä on ehdotettu, 

hedelmöityshoitoja eivät näin ollen olisi oikeutettuja saamaan sellaiset naiset, jotka eivät 

elä miehen kansa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa. Oikeusministeriö on 

lisäksi esittänyt valiokunnalle mahdollisuutta muuttaa lakiehdotuksen siirtymäsäännöstä 

(38 §) niin, että emien lain voimaantuloa anonyymisti luovutettujen sukusolujen käyttö 

hedelmöityshoidossa sallittaisiin kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta silloin kun 

tarkoituksena on biologisen täyssisaruksen saaminen lapselle, joka on ennen lain 

voimaantuloa syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena. Lakivaliokunta pyytää nyt 

valtiosääntöoikeudellista arviota lakiehdotukseen tämän mukaisesti mahdollisesti 

tehtävistä muutoksista. Lisäksi valiokunta pyytää kannanottoa siihen, tulisiko valiokunnan 

TJ 38,2 §:n nojalla pyytää mainituista kysymyksistä perustuslakivaliokunnan lausunto. - 

Tarkastelen seuraavassa erikseen kumpaakin muutosmahdollisuutta ja siihen mahdollisesti 

liittyvää tarvetta hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 
 
 

1. kysymys : Hoitojen rajaaminen koskemaan vain naisen ja miehen muodostamia 

parisuhteita 
 

Kuten valiokunnan kirjeestäkin ilmenee, on asian valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa 

ensi sijassa kysymys yhdenvertaisuusnormin merkityksestä. Koska yhdenvertaisuutta 

koskevan perustuslain 6 §:n merkitystä on tarkasteltu kummassakin 

perustuslakivaliokunnan hedelmöityshoitolakiehdotuksista antamassa lausunnossa (pevl 

59/02 vp ja pevl 16/06 vp), en tarkastele ko. normin sisältöä tässä enemmälti, vaan 

tyydyn esittämään joitakin mainintoja em. lausunnoista.   Viime kuussa annetussa 

lausunnossaan      (pevl       16/06      vp)      perustuslakivaliokunta luonnehti 

yhdenvertaisuussäännöksen sisältöä yleisellä tasolla seuraavasti: 

"Perustuslain 6 §:n nojalla ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei 
ilman hyväksyttävää perustetta saa asettaa eri asemaan muun muassa henkilöön 
liittyvän      syyn      vuoksi. Perustuslain      esitöiden mukaan 
yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä myönnettäessä lailla etuja ja oikeuksia 
kansalaisille. Toisaalta lainsäädännölle on ominaista, että se kohtelee hyväksyttävän 
yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin (HE 309/1993 vp, s. 43/1) edistääkseen 
esimerkiksi lapsen oikeuksien toteutumista. Yhdenvertaisuusperiaatteesta ei kuitenkaan voi 
johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen 
vaatimaan sääntelyyn. Keskeistä on, voidaanko erottelu perusteella perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttävällä tavalla (PeVL 1/2006 vp, s.2/I, PeVL 8/2003 vp, s. 3/1, PeVL 
65/2002 vp, s. 4/1, PeVL 58/2001 vp, s. 2)." 

Oleellisesti samalla tavalla normin yleistä sisältöä kuvattiin myös lausunnossa pevl 59/02 vp 

HE 3/2006 vp 
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Tässä yhteydessä ehkä merkittävämpiä ovat kuitenkin ne konkreettiset kannanotot, joita 

perustuslakivaliokunta lausunnoissaan esitti tuolloin käsiteltävinä olleista lakiehdotuksista. Vuoden 

2002 lausunnossa käsiteltävänä olleen lakiehdotuksen (HE 76/02 vp) mukaan hedelmöityshoitoa 

voitiin antaa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän naisen ja miehen 

muodostamalle parille, joka kärsi tahattomasta lapsettomuudesta tai jos parin omista sukusoluista 

syntyvällä lapsella olisi huomattava vaara saada vakava sairaus (7 §). Yksinäiselle tai 

rekisteröidyssä parisuhteessa elävälle naiselle hedelmöityshoitoa voitiin antaa ainoastaan, jos se 

mies, jonka luovuttamia siittiöitä hedelmöityshoidossa käytetään, oli antanut suostumuksensa 

hoidon antamiseen tietoisena siitä, että hänet voitiin vahvistaa lapsen isäksi (12 §). Kuvattuaan 

lakiehdotuksen tämän sisällön valiokunta totesi sen suhteesta yhdenvertaisuusnormiin seuraavasti: 

"Lakiehdotuksessa asetetaan henkilöitä eri asemaan sosiaalisen statuksen ja osaksi myös 
sukupuolisen suuntautumisen kannalta. Kun otetaan huomioon hedelmöityshoidon 
lääketieteellinen tarkoitus auttaa lapsettomuudesta vastoin tahtoaan kärsiviä henkilöitä, ei 
lakiehdotusta voida tältä osin pitää perustuslainvastaisena. Valiokunta katsoo, että ehdotetut 
erot, jotka liittyvät kiinteästi yhteiskunnan arvovalintoihin, valiokunnan pitkäaikaiseen 
ralkintakäytäntöönkin    verrattuna    mahtuvat     lainsäätäjälle kuuluvien harkintarajojen 
sisälle." 

 

Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on niiden piiriä, joille hedelmöityshoitoa voidaan 

antaa, laajennettu aikaisemmasta esityksestä niin, että hoitoa voidaan antaa avioliitossa tai 

avioliiton omaisissa olosuhteissa keskenään elävien naisen ja miehen muodostamalle parille ja 

naiselle, joka ei elä avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa (8 §). Sukusoluja voidaan 

ehdotuksen mukaan kuitenkin käyttää hedelmöityshoitoon muille kuin em. pareille (= yksinäisille 

naisille ja naispareille) vain, jos sukusolujen luovuttaja on antanut siihen suostumuksensa (16,2 §). 

Kuvattuaan lakiehdotuksen tämän sisällön perustuslakivaliokunta katsoi - sanasta sanaan samalla 

perustelulla kuin lausunnossa pevl 59/02 vp (ja siihen viitaten) - , ettei PL 6 §:n säännös asettanut 

estettä ehdotuksen mukaiselle sääntelylle. 
 

Lakivaliokunnan lausuntopyynnössä nyt tarkoitettu muutosehdotus ei ole tässä relevantilta 

sisällöltään sama kuin ehdotus, josta perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa vuoden 2002 

valtiopäivillä. Tuolloisen ehdotuksen mukaan hedelmöityshoitoja voitiin antaa yksinäisille naisille, 

mutta vain jos mies, jonka luovuttamia siittiöitä hedelmöityshoidossa käytetään, antaa siihen 

suostumuksensa tietoisena siitä, että hänet voitiin vahvistaa lapsen isäksi. Nyt esillä olevan 

muutosehdotuksen mukaan - jos olen ymmärtänyt tarkoituksen oikein - kielto hoidon antamiseen 

yksinäisille naisille olisi ehdoton. Ainakin muodollisesti on nyt tarkasteltavaan muutosehdotukseen 

sisältyvä kielto siten jyrkempi kuin vuoden 2002 esityksessä ja vastaavasti voidaan tämän 

ehdotuksen mukaista erottelua avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävien naisten ja 

toisaalta yksinään tai kahden naisen parisuhteessa elävien naisten välillä pitää jyrkempänä kuin 

vuoden 2002 esityksessä. 
 

Vaikka erottelun jyrkkyydessä voidaankin nähdä tällainen ero ko. säätelyvaihtoehtojen välillä, on 

erolla ilmeisesti enemmän muodollista kuin käytännöllistä merkitystä. Vaatimus, jonka mukaan 

siittiösolujen luovuttajan täytyy suostua sekä luovuttamiseen yksinäiselle naiselle (tai naisparille) 

että mahdollisuuteen tulla vahvistetuksi lapsen isäksi, voi ts. tulla vaikuttamaan 

luovutushalukkuuteen miltei yhtä tehokkaasti kuin nyt tarkoitettu hedelmöityshoitojen kokonaan 

Meltäminen. Todennäköisiä käytännön vaikutuksia ei voida ehdotusten vertailussa sivuuttaa. 



 

 

Voidaan kuitenkin todeta, että perustuslakivaliokunta ei vuoden 2002 lausunnossaan (eikä tietysti 

viimekuisessa lausunnossaan) lausunut aivan nyt esillä olevan sisältöisestä ehdotuksesta. 
 

Perustuslakivaliokunnan esittämät perustuslain tulkintakannanotot eivät ole perustuslain tekstiä 

eikä niitä pidä ryhtyä tulkitsemaan kuin lakitekstiä. Minusta ajatus nyt esille nostetun hoitokiellon 

katsomisesta PL 6 §:n vuoksi perustuslainvastaiseksi istuisi kuitenkin hyvin huonosti siihen 

ajatteluun yhdenvertaisuusnormin merkityksestä, joka näkyy yhtäältä perustuslakivaliokunnan 

esittämistä yleisistä näkökohdista ja toisaalta valiokunnaan esittämistä konkreettisista 

kannanotoista ja erityisesti nojaamisesta yhteiskunnan arvovalintoihin ja lainsäätäjälle kuuluvaan 

harkintavaltaan. En ts. pitäisi vakuuttavana enkä sen vuoksi perustuslakivaliokunnan tulevia 

linjanvetoja ajatellen oikein uskottavana sellaista perustuslainmukaisuuden rajanvetoa, jossa 

vuonna 2002 esillä ollut tosiasiallista kieltoa lähelle tuleva järjestely katsotaan 

perustuslainmukaiseksi ja nyt ajateltu nimenomainen kielto perustuslain vastaiseksi. 
 

Jos seurataan perustuslakivaliokunnan tuoreista tulkintakannanotoista ilmenevää 

yhdenvertaisuusnormin tulkintaa ei mielestäni hevin voida katsoa nyt ehdotettua kieltoa 

perustuslainvastaiseksi. Tähän toteamukseen on kuitenkin syytä liittää pari täydentävää 

kommenttia. Vaikka perustuslainmukaisuutta koskevaa arviota ei mielestäni tässä voida 

perustellusti viedä niin pitkälle, että ko. ehdotus katsottaisiin perustuslainvastaiseksi, voi silti olla 

perusteita lievempiin, yhdenvertaisuusperiaatteen merkitystä koskeviin arvioihin. Siten voidaan 

yhdenvertaisuusnormin merkitykseen keskittyvässä tarkastelussa hyvinkin sanoa, että hallituksen 

esitykseen sisältyvä ehdotus paremmin vastaa PL 6 §:n säännökseen liittyviä tavoitteita kuin nyt 

käsiteltävänä oleva muutosehdotus. 
 

Toinen kommentti liittyy arvostuksiin ja niiden muuttumiseen. Vaikka hedelmöityshoitoja 

koskevissa lausunnoissa ei ole käytetty samoja lausumia kuin parisuhdelain käsittelyssä vuoden 

2001 valtiopäivillä, on silloin esitetyllä näkemyksellä nähdäkseni kantavuutta myös tässä 

yhteydessä. Perustuslakivaliokunta totesi tuolloin, että lakiehdotuksessa tarkoitetut erot adoptio-

oikeudessa ja nimenottamisoikeudessa avioparien ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävien välillä 

mahtuvat lainsäätäjälle kuuluvien harkintarajojen sisälle ja viittasi tehtyjen ratkaisujen 

arvosidonnaisuuteen (pevl 15/01 vp) Tämän jälkeen valiokunta totesi lopuksi (pevl 15/01 vp): 

"Lakien tulkinta toisaalta saattaa ajan kuluessa muuttua ja perustuslain tulkinta aktiivisesti muuttaa 

arvokäsityksiä." 
 

Ehkä kolmaskin täydentävä kommentti voidaan tässä sallia. Lakien säätäminen kuuluu viime 

kädessä poliittisille päättäjille, ei juristeille. Perustuslaki ei välttämättä sisällä kannanottoa siihen, 

onko jokin laki hyvä vai huono. Paljon jää ja pitääkin jäädä poliittisen päätöksenteon, eikä juristien 

vastuulle. 
 

Olen edellä lähtenyt siitä, että ehdotettu lainmuutos ei perustuslakivaliokunnan käytännön valossa 

tarkasteltuna ole perustuslainvastainen. Minusta tämä on perustuslakivaliokunnan tuoreiden 

lausumien valossa sillä tavoin selvää, että en tältä osin pidä välttämättömänä vielä uuden lausunnon 

hankkimista perustuslakivaliokunnalta. Mitään estettä sen hankkimiselle ei toisaalta tietysti ole. 
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2.  Siirtymäsäännöksen täydentäminen. 
 

Valiokunnan kirjeessä on pyydetty arviomaan valtiosäännön kannalta oikeusministeriön 

esitykseen pohjautuvaa lisäystä siirtymäsäännökset sisältävään 38 §:ään.    Pykälän 1 

momentissa todetaan nyt, että ennen tämän lain voimaantuloa hedelmöityshoitoa varten 

luovutettuja sukusoluja tai alkioita saadaan käyttää hedelmöityshoidossa vain, jos 

luovuttaja on suostunut siihen, että hänen henkilöllisyydestään voidaan antaa tietoa 

syntyvälle lapselle 23 §:n mukaisesti (viittaa säännökseen, jonka mukaan luovutetusta 

sukusolusta tai alkiosta syntyneellä on 18 vuotta täytettyään oikeus saada tieto 

biologisesta alkuperästään). Tähän momenttiin ehdotetaan nyt lisäystä, jonka mukaan 

ennen lain voimaantuloa luovutettuja sukusoluja tai alkioita voitaisiin käyttää 

hedelmöityshoidossa äsken todetun lisäksi 

"kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta siinä tarkoituksessa, että hoitoa saavalle aiemmin 
hedelmöityshoidon tuloksena syntyneelle lapselle syntyisi biologinen täyssisarus." 

 
 

Minun tehtäväni ei tässä ole ottaa kantaa siihen, onko lisäysehdotuksen muotoilu lakiteknisesti 

onnistunut, jättääkö muotoilu tulkinnanvaraisuuksia ja tuleeko ilmeisesti tarkoituksena oleva 

luovuttajan jääminen anonyymiksi turvatuksi pelkästään jonkinlaisella edelliseen kohtaan liittyvällä 

vastakohtaispäätelmällä ilman, että lisätyssä lausumassa on mitään viittausta anonyyminä 

säilymiseen. Lähden kuitenkin siitä, että pyrkimyksenä on luovuttajan anonyymisyyden säilyminen 

vastoin lain pääsääntöä - siis sitä, että lain voimaantulon jälkeen annetun hoidon tuloksena 

syntyneellä lapsella on oikeus 18 vuotta täytettyään saada tietää biologinen alkuperänsä. 

Anonyymisyys voisi muutosehdotuksen mukaan säilyä vain tilanteissa, joissa saman luovuttajan 

luovuttamasta sukusolusta tai alkiosta on jo syntynyt samalle luovutuksen saajalle lapsi (ennen lain 

voimaantuloa vai niin, että hoito on annettu ennen lain voimaantuloa, vaikka lapsi olisikin syntynyt 

lain voimaatulon jälkeen?), luovuttajan ennen lain voimaantuloa luovuttamia sukusoluja tai alkioita 

käytettäisiin saman luovutuksensaajan hedelmöityshoidossa, käyttö tapahtuisi kolmen vuoden 

kuluessa lain voimaantulosta ja käytön tarkoituksena olisi biologisen täyssisaruksen syntyminen 

em. aikaisemmin syntyneelle lapselle. 
 

Valtiosääntöoikeudellinen ongelma tässä liittyy edellä tarkoitettuun tiedonsaantioikeuteen ja sen 

yhteydessä mahdollisesti yhdenvertaisuuteen ja ehkä myös yleisesti siirtymäsäännösten 

käyttömahdollisuuksiin. Hedelmöityshoidon pohjalta syntyneen lapsen oikeudesta saada tietää 

biologinen alkuperänsä todettiin perustuslakivaliokunnan vuoden 2002 valtiopäivillä antamassa 

lausunnossa (pevl 59/02 vp) seuraavasti: 

"Oikeus henkilökohtaiseen identiteettiin liittyy perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän 
suojan piiriin. On tältä kannalta ongelmallista, jos henkilön alkuperästä on viranomaisella 
tietoa, johon hänellä itsellään ei ole tiedonsaantioikeutta. Lakiehdotuksen 24 §:n 3 kohtaa on 
siksi muutettava niin, että hedelmöityshoidosta syntyneellä henkilöllä on oikeus 18 vuotta 
täytettyään saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Tiedon saaminen tästä ei siten voi jäädä 
riippumaan luovuttajan suostumuksesta. Luovuttaja tulee toisaalta tietoiseksi tällaisesta 
henkilöllisyytensä palj asumismahdollisuudesta suostuessaan sukusolujensa käyttöön 
hedelmöityshoidossa. Lakiehdotuksen muuttaminen tällä tavoin on edellytys tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen käyttämiselle" 

 
 

Kannanottoon on lyhyesi viitattu myös viimekuisessa perustuslakivaliokunnan lausunnossa (pevl 

16/06 vp). Kannanottoa voidaan pitää varsin ehdottomana. Ehdotusta oli "muutettava" niin, että ko. 

henkilöllä oli oikeus saada tietää ja ehdotuksen näin muuttaminen oli säätämisjärjestyskysymys. 



 

 

Toisaalta samassa yhteydessä todettiin luovuttajan tietoisuus henkilöllisyyden 

paljastumismahdollisuudesta. Ilmeisenä lähtökohtana ts. oli se, että tiedonsaantioikeus tulee 

koskemaan vain tilanteita, joissa luovutus on tapahtunut tästä oikeudesta tietoisena, ts. lain 

voimaantulon jälkeen. Tämän lähtökohdan mukainen on myös esityksen lakiehdotuksen 38 §:n 1 

momentti, jonka mukaan aiemmin luovutettuja sukusoluja saa lain voimaantulon jälkeen käyttää 

hedelmöityshoidossa vain, jos luovuttaja on suostunut henkilöllisyyttään koskevan tiedon 

antamiseen. Samaan lähtökohtaan liittyy myös lakiehdotuksen voimaantulosäännös ja sen 

perustelut. Perusteluissa viitataan tiedonsaantioikeuden merkittävyyteen ja luovuttajan asemaan ja 

ehdotetaan lain tulemista voimaan vasta noin puolen vuoden kuluttua sen vahvistamisesta, "jotta 

mahdollisesti pitkäänkin jatkuneet hoidot erityisesti luovutetuilla alkioilla voitaisiin saattaa 

loppuun". 
 

Mahdollisuus, että kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta annetaan vielä hedelmöityshoitoja, 

joihin ei liity tässä tarkoitettua tiedonsaamisoikeutta, poikkeaa selvästi perustuslakivaliokunnan 

edellä viitatusta melko vahvasti esitetystä kannasta. Poikkeamisen perusteluksi ei voi 

automaattisesti riittää se, että kysymys on siirtymäjärjestelystä. Perustuslakivaliokunnan kannassa 

ei ole kyse ylipäätään perustuslain vaatimaksi katsotusta esim. menettelyllisestä järjestelystä, vaan 

yksilön oikeudesta, jonka katsotaan nauttivan perustuslain turvaa. Yksilön oikeutta koskevan 

tärkeän järjestelyn sivuuttaminen joidenkin yksilöiden kohdalla ilman merkittävien syiden 

osoittamista on ongelmallista. Syistä, rajanvedoista, erilaisten tilanteiden vertailuista, 

vaihtoehdoista ei kuitenkaan juuri voida tehdä päätelmiä valiokunnan lausuntopyynnön perusteella. 

Siinäkin tapauksessa, että tämän kaltaista siirtymäjärjestelyä ehkä pidetään joissakin rajoissa 

mahdollisena, täytyisi voida asiallisin perustein arvioida, kuinka pitkä tällainen siirtymäkausi on 

perusteltu. 
 

Minusta nyt ehdotettu siirtymäsäännös merkitsee huomattavaa poikkeamista 

perustuslakivaliokunnan selvin sanoin asettamasta laissa luotavaa järjestelmää koskevasta 

vaatimuksesta. Jos tämänkaltaista siirtymäsäännöstä lakiin halutaan, on mielestäni tarpeen, että 

perustuslakivaliokunta lausuu siitä, onko tällaiselle poikkeamiselle riittävät perusteet ja jos on, 

minkälaisin rajauksin järjestely on laissa toteutettava. 


