
 

EDUSKUNTA 

VALIOKUNNAT 

 

ASIAKIRJAVIHKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
s. 

 
VK-FAKTA 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

DIAARIOTE 
19.05.2006 

 
 
 
DIAARIOTE 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 

3/2006 vp 

laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta 

Saapunut: Lausuntoa varten 

Mietintövk:        LaV 
Lähettäjä: Täysistunto Lähetyspvm: 28.02.2006 
Saapumispvm:      01.03.2006 

Tilakoodi:    Käsittely päättynyt 
Lopputoimi:        PeVL 16/2006 
vp Lopputoim.pvm:  16.05.2006 

16.05.2006 

16.05.2006 
16.05.2006 
 

11.05.2006 

10.05.2006 

04.05.2006 

02.05.2006 
02.05.2006 

23.03.2006 

21.03.2006 

16.03.2006 
 
 
 
 
 

02.03.2006 

01.03.2006 
 
 

Käsittely 
 

Käsittely 

Käsittely 

Käsittely 

Käsittely 

Käsittely 

Käsittely 

Käsittely 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjaus 

Lausunto lähetetty LaV 
Valmistunut 
Jatkettu 
yksityiskohtainen 
käsittely 
Yks i tyi skohtainen 
käsittely 
Jatkettu 
yleiskeskustelu 
Jatkettu 
yleiskeskustelu 
Yleiskeskustelu 
Asiantuntijakuulemisen 
päättäminen 
Kirjallinen lausunto 
merk.  saapuneeksi 

PeVL 16/2006 vp 

PeVL 16/2006 vp 
11.5. esitelty 
tarkistettu 
lausuntoluonnos 

tarkistettu 
lausuntoluonnos 

tarkistettu 
lausuntoluonnos 
 
 

lausuntoluonnos 
 

oikeustieteen tohtori, dosentti 
Liisa Niemisen kirjallinen 
lausunto professori Martin 
Scheininin kirjallinen lausunto 

Kirjallinen lausunto merk. saapuneeks i 
Asiantuntijoiden kuuleminen -
lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola 
oikeusministeriö  (K} -lainsäädäntöneuvos 
Tuula Majuri oikeusministeriö (K) -
professori Olli Mäenpää  (K) 
-oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin (K) -
professori Veli-Pekka Viljanen (K) -professori 
Mikael Hiden (K) Ilm. vkaan saapuneeksi (lausunto) 
Saap.  lausuntoa varten 



 
 
 

OIKEUSMINISTERIÖ 
Lainvalmisteluosasto Tiina 
Astola 

 
 

Muistio 
11.3.2006 

 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

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 muuttamisesta. 
 
Suomessa ei ole hedelmöityshoitoa koskevaa erillistä lainsäädäntöä, vaan hedelmöityshoitoa 
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. avoparille hoidon tuloksena syntyneen lapsen 
isyyden vahvistamisessa on epäselvä, koska isyyslain mukaan avioliiton ulkopuolella syntyneen 
lapsen isyys edellyttää sekä sukupuoliyhdyntää 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 turvaaminen. 

 
2. Keskeiset ehdotukset 

 
Hedelmöityshoito. Hedelmöityshoidolla tarkoitetaan ehdotuksessa toimenpidettä, jossa sukusolu 
tai alkio viedään naiseen raskauden aikaansaamiseksi. Ehdotetun lain tarkoittamaa 
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 antamisen 
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. 
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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 hedel-
möityshoidossa 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. 
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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 varastointiin. Oikeusturvakeskus pitäisi myös sukusolujen luovutusten 
rekisteriä. 
 
Taloudelliset. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen arvioidaan tarvitsevan 
vuosittain ylilääkärin ja toimistosihteerin palkkaamiseen, sukusolujen 
luovutusrekisterin ylläpitoon, 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 esityksestä 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. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 

HE LAEIKSI HEDELMÖITYSHOIDOISTA JA ISYYSLAIN MUUTTAMISESTA (HE 3/2006 VP) 
 
 

1. Taustaa 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut vuoden 2002 valtiopäivillä lausunnon hallituksen esityksestä 
laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta (PeVL 59/2002 
vp). Nyt käsillä oleva esitys vastaa eräitä kohtia lukuun ottamatta mainittua esitystä, joten tässä lausunnossa 
ei esitetä kattavaa valtiosääntöoikeudellista arviota esityksestä, vaan käsitellään ainoastaan sellaisia kohtia, 
jotka poikkeavat edellisestä esityksestä tai joihin perustuslakivaliokunta edellytti aikaisemmassa 
lausunnossaan tarkistusta. 
 
 

2. Yhdenvertaisuus hoidon saamisessa 
 
Hedelmöityshoito lain 8 §:ssä säädettäisiin hoidon antamisen esteistä. Tämä säännös sekä lain 
soveltamisalaa ja määritelmiä koskevat 1 ja 2 § muodostavat säännösperustan hoidon antamisen 
edellytyksistä. Laki ei tee tältä osin eroa parien, yksinäisten naisten tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien 
naisten välillä. Lakiehdotuksen 11 §:n mukaan lääkäri päättäisi hedelmöityshoidon antamisesta 
varmistettuaan, että edellytykset hoidon antamiseen täyttyvät. Yksinäiselle ja rekisteröidyssä parisuhteessa 
elävälle naiselle annettavaa hoitoa määrittäisi lisäksi lakiehdotuksen 16 §:n 2 momentti, jossa säädetään 
luovuttajan suostumuksesta sukusolujen käyttöön hedelmöityshoitoon muulle kuin parille. Laki edellyttää 
nimenomaista luovuttajan suostumusta tällaiseen hoitoon, minkä lisäksi siittiöiden luovuttaja voi suostua 
siihen, että hänet voidaan vahvistaa tällaisen hoidon tuloksena syntyneen lapsen isäksi. Alkioiden 
luovuttaminen yksinäiselle tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävälle naiselle olisi lakiehdotuksen 20 §:n 
mukaan mahdollista. 
 
Lakiehdotuksessa asetetaan henkilöitä joiltain osin eri asemaan sosiaalisen statuksen ja osaksi myös 
sukupuolisen suuntautumisen kannalta. Erot ovat kuitenkin vähäisemmät kuin aikaisemmassa hallituksen 
esityksessä, jossa ehdotettujen erojen perustuslakivaliokunta katsoi mahtuvan lainsäätäjälle kuuluvien 
harkintarajojen sisällä (PeVL 59/2002 vp, s. 3). Tämän perusteella nyt käsillä oleva lakiehdotus ei ole 
ongelmallinen perustuslain 6 §:n sisältämän yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon kannalta. 
 
Lakiehdotus ei sisällä ikärajaa hoidon saamiselle, jonka perustuslakivaliokunta edellytti aikaisemmassa 
lausunnossaan poistettavaksi. 

3. Lapsen oikeus saada tieto sukusolun luovuttajan henkilöllisyydestä 
 
Perustuslakivaliokunta edellytti aikaisemmassa lausunnossaan, että hedelmöityshoidosta syntyneellä henkilöllä 
on oltava ehdoton oikeus saada tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys 18 vuotta täytettyään (PeVL 
59/2002 vp, s. 3). Valiokunta piti tiedonsaantioikeutta edellytyksenä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
käyttämiselle. Nyt käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 23 §:n säännökset tiedonsaannista vastaavat valiokunnan 
vaatimusta eivätkä ne siten ole ongelmallisia perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan kannalta, 
johon oikeus henkilökohtaiseen identiteettiin liittyy. 
 
Nykyiseen anonyymiin sukusolujen luovutukseen verrattuna esitys merkitsee suurta muutosta, minkä vuoksi 
voidaan pitää luovuttajan yksityiselämän suojan kannalta välttämättömänä sitä, että lakiehdotuksen 
siirtymäsäännöksissä (38 §) rajataan ennen lain voimaantuloa luovutettujen sukusolujen käyttö lain 
voimaantulon jälkeen vain sellaisiin sukusoluihin, joiden luovuttaja on suostunut tiedon antamiseen 
henkilöllisyydestään lapselle. 
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4. Isyyden vahvistaminen 
 
Lakiehdotuksen mukaan hedelmöityshoitoa voidaan antaa myös naiselle, joka ei elä parisuhteessa. 
Lakiehdotuksen 16 §:n 2 momentin mukaan siittiöiden luovuttaja voi tällöin antaa suostumuksensa siihen, että 
hänet voidaan vahvistaa syntyvän lapsen isäksi. Isyyden vahvistamista koskeva suostumus ei kuitenkaan ole 
edellytys hoidon antamiselle, ja siittiöitä voidaan luovuttaa myös ilman suostumusta isyyden vahvistamiseen. 
On siten mahdollista jo suoraan lainsäädännön perusteella, ettei syntyvän lapsen isyyttä voida kaikissa 
tapauksissa vahvistaa. Lapsen sukuasema poikkeaisi tällöin muiden lasten asemasta, joiden osalta lainsäädännön 
peruslähtökohtana on mahdollisuus isyyden vahvistamiseen. Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on esitetty 
useita perusteita tällaiselle yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiselle (s. 44). Näiden lisäksi voidaan viitata 
perustuslakivaliokunnan aikaisemmassa lausunnossa esitettyyn kantaan, jonka mukaan isyyden vahvistaminen 
koskettaa vahvasti luovuttajan yksityisyyttä (PeVL 59/2002 vp, s.4). Valiokunta piti sangen ongelmallisena sitä, 
että luovuttaja sitoutuu sukusoluja luovuttaessaan jo useita vuosia etukäteen mahdolliseen isyytensä 
vahvistamiseen. Nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä lähtökohtana on, että isyyden vahvistaminen edellyttäisi 
luovuttajan nimenomaista suostumusta siihen, vaikkakin suostumus annettaisiin jo useita vuosia etukäteen. 
 
Perustuslakivaliokunta piti aikaisemmassa lausunnossaan yhteiskunnassa vallitsevien arvojen valossa 
ongelmallisena sitä, että tietty osa lapsista lähtökohtaisesti lainsäädännön seurauksena syntyy isättömiksi. 
Valiokunta ei kuitenkaan pitänyt esitystä tältä osin valtiosääntöoikeudelli-sesti ongelmallisena. Nyt käsiteltävänä 
oleva esitys pyrkii toteuttamaan eri osapuolten perusoikeuksia samanaikaisesti täysimääräisellä tavalla niin 
pitkälle kuin mahdollista turvaamalla hoidon saannin edellytykset yhdenvertaisesti, huolehtimalla luovuttajan 
yksityisyydestä sekä lieventämällä lapsen sukuasemaan liittyvää eroavuutta lapsen ehdottomalla oikeudella 
saada tieto luovuttajan henkilöllisyydestä. Näiden syiden ja perustuslakivaliokunnan aikaisemman lausunnon 
perusteella esitystä ei voida tältä osin pitää ongelmallisena perustuslain kannalta. 
 
 

5. Hedelmöityshoitoa saavan yksinäisen naisen henkilöllisyys 
 
Lakiehdotuksen 16 §:n 2 momentin mukaan siittiöiden luovuttajaan sovelletaan 12 §:n 1 momentin säännöksiä 
tietojen antamisesta silloin, kun on kyse muulle kuin parille annetusta hoidosta ja luovuttaja on antanut 
suostumuksensa siihen, että hänet voidaan vahvistaa syntyneen lapsen isäksi. Lakiehdotuksen 12 §:n 1 
momentin soveltaminen siittiöiden luovuttajaan tarkoittaisi käytännössä sitä, että luovuttaja saisi tiedon 
hoidettavan naisen henkilöllisyydestä hoitojen aikana jo ennen lapsen syntymää. Luovuttajalla olisi 12 §:n 3 
momentin mukaan lisäksi oikeus tiedonsaantiin lapsen syntymästä ja sen jälkeen oikeus tiedonsaantiin lapsen 
henkilöllisyydestä. Momentin viimeinen virke näyttäisi tosin jättävän jossain avoimeksi sen, miten tieto 
luovuttajan tunnuksesta ja hoitoa antaneesta palvelun tuottajasta johtaa lopulta tietoon lapsen henkilöllisyydestä. 
Jos säännös jättää asian avoimeksi, tulisi sitä vielä tarkentaa. 
 
Ehdotuksen lähtökohtana näyttäisi olevan käytännön tilanne, jossa siittiöiden luovuttaja on hoitoa saavalle 
naiselle tuttu henkilö ja jossa hoidosta on päätetty yhdessä. Lainsäädännön mukaan olisi kuitenkin mahdollista, 
että kyse olisi toisilleen vieraista henkilöistä. Perustelujen mukaan laki ei estäisi sitä, että hoitoa saava nainen 
itse valitsisi sen, käytetäänkö hoitoon sellaisen luovuttajan siittiöitä, joka on antanut suostumuksensa isyyden 
vahvistamiseen. Tästäkin huolimatta ehdotettu luovuttajan tiedonsaanti hoidettavan naisen henkilöllisyydestä 
raskauden alettua vaikuttaa ongelmalliselta perustuslakivaliokunnan aikaisemmassa lausunnossa esitetyn kannan 
valossa ottaen erityisesti huomioon sen, että käynnistynyt raskaus ei välttämättä johda lapsen syntymään. 
Perustuslakivaliokunta katsoi, ettei perustuslain 10 §:n kanssa olisi sopusoinnussa sellainen sääntely, joka 
mahdollistaisi hoitoa saavan naisen ja siittiöiden luovuttajan tiedonsaannin toistensa henkilöllisyydestä (PeVL 
59/2002 vp, s. 4). Valiokunnan kannan huomioon ottaen olisi perusteltua, että lakiehdotuksen 16 §:n 2 
momentista poistettaisiin viittaus 12 §:n 1 momenttiin, jolloin luovuttajan tiedonsaanti jäisi 12 §:n 3 momentin 
varaan. 
 
 

6. Muita seikkoja 
 



 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Perustuslakivaliokunta edellytti aikaisemmassa lausunnossaan, että 
hedelmöityshoitoihin liittyviä lupa-asioita käsittelevä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen yhteydessä 
toimivasta lautakunnasta säädettäisiin laissa ehdotettua tarkemmin (PeVL 59/2002 vp, 4). Nyt käsillä olevassa 
esityksessä mainitut lupa-asiat käsittelisi terveydenhuollon oikeusturvakeskus, ei siis erillinen lautakunta. 
Lisäksi esityksessä on tarkistettu luvan peruuttamisen edellytyksiä suhteellisuusperiaatetta tarkoittavalla 
maininnalla kuten valiokunta edellytti aikaisemmassa lausunnossaan. 
 
Asetuksenantovaltuudet. Luovuttajan terveystarkastuksesta ehdotetaan esityksessä säädettäväksi 
perussäännökset lain 13 §:ssä, jolloin lain 31 §:ssä ehdotetut asetuksenantovaltuudet eivät ole enää ongelmallisia 
perustuslain 80 §:n kannalta kuten aikaisemmassa esityksessä perustuslakivaliokunnan kannan mukaan (PeVL 
59/2002 vp, s. 5). 
 
Siirtymäsäännökset. Lakiehdotuksen siirtymäsäännöksissä ei ole säädetty mitään ennen lain voimaantuloa 
aloitettujen hoitojen jatkamisesta lain voimaantulon jälkeen. Lakiehdotuksen 38 §:ssä säädetään vain 
luovutettujen sukusolujen käytöstä lain voimaantulon jälkeen. Käytännössä on mahdollista, että jo aloitettu hoito 
jouduttaisiin lain voimaantulon jälkeen keskeyttämään sen vuoksi, etteivät uuden lain asettamat edellytykset 
täyty. Lain voimaantulolla voi siten olla suuri merkitys jo hoidon aloittaneiden oikeusasemaan, ja tämän vuoksi 
olisikin vielä pohdittava siirtymävaiheen järjestelyjä. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

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

Perustuslakivaliokunnan aikaisempi arvio hedelmöityshoidon oikeudellisesta sääntelystä 
 
Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 59/2002 vp arvioinut valtiosääntöoikeudelliselta 
kannalta hallituksen esitykseen 76/2002 vp sisältynyttä hedelmöityshoidon lakitasoista 
sääntelyä, johon myös tämä hallituksen esitys pitkälti perustuu. Valiokunnan lausunnossa 
esittämien huomautusten mukaisesti lakiesitystä on eräiltä osin täsmennetty. 
Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta periaatteellisesti keskeisiä uusia ehdotuksia ovat 
hedelmöityshoidon laajentaminen myös naiselle, joka ei elä parisuhteessa miehen kanssa 
(8 §) ja hedelmöityshoidon tuloksena syntyneen lapsen oikeus aina saada 18 vuotta 
täytettyään tieto iuovuttajan henkilöllisyydestä (23 §). 

 
Ihmisarvon suoja 

 



 

Perustuslain 1 §:n 2 momentissa turvatun ihmisarvon loukkaamattomuuden suojaamiseksi 
ehdotettavat säännökset pyrkivät muun muassa estämään taloudellisen hyödyn tavoittelun 
sukusolujen ja alkioiden luovuttamisessa (21 ja 25 §). Sääntelyllä pyritään myös estämään 
hedelmöityshoidon epäasialliset ja eettisesti ongelmalliset käyttötavat (4-8 §). Sääntelyä 
voidaan pitää asianmukaisena ja tasapainoisena. 

 
Yksityiselämän suoja ja itsemääräämisoikeus 

 
Hedelmöityshoitolaki määrittelee yksityiselämän suojan ja itsemääräämisoikeuden puitteita 
yksilön kannalta erittäin delikaateissa monitahoisissa dimensioissa. Lakiesityksen 
valmistelussa on monipuolisesti, realistisesti ja tasapainoisesti arvioitu sääntelyn vaikutusta 
näiden perusoikeuksien toteutumiseen varsin erilaisten oikeussuhteiden kannalta. 
Ehdotettuun sääntelyyn ei tässä suhteessa ole huomauttamista. 
 
Yksityiselämän suojaan liittyy myös oikeus henkilökohtaiseen identiteettiin. Perustusla-
kivaliokunta on tällä perusteella aikaisemmassa lausunnossaan pitänyt tavallisen lain-
säätämisjärjestyksen edellytyksenä, että hedelmöityshoidosta syntyneellä henkilöllä on 
oikeus 18 vuotta täytettyään saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Lakiesityksen 23 §:ssä 
18 vuotta täyttäneelle henkilölle taataan nyt tämän kriteerin mukainen oikeus saada tieto 
luovuttajan henkilöllisyydestä sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään tietojen 
salassapidosta. 
Yksityiselämän suojaan kuuluu myös henkilötietojen suoja. Lakiesitykseen sisältyy useita 
henkilötietojen suojaan vaikuttavia säännöksiä, jotka koskevat muun muassa 
arkaluontoisten tietojen käsittelyä (15 §) ja luovuttajaa koskevien tietojen käsittelyä (18-19 
§, 28 §) ja luovutusrekisteriä (22 ja 30 §). Säännösten muotoilua voidaan pitää 
asianmukaisena henkilötietojen suojan kannalta. 

 
Yhdenvertaisuus 

 
Lakiesityksen 2 §:n 2 kohdan ja 8 §:n mukaan parisuhdevaatimuksen täyttäminen ei ole 
hoidon saamisen edellytys, vaan hedelmöityshoitoa voidaan antaa myös naiselle, joka ei 
elä parisuhteessa miehen kanssa. Tämä merkitsee laajennusta verrattuna edellisen 
lakiesityksen soveltamisalaan. Lakiesitystä ei tältä osin voida pitää perustus-lainvastaisena, 
ja sen taustalla olevat arvovalinnat mahtuvat lainsäätäjälle kuuluvien harkintarajojen sisälle. 
 
Hedelmöityshoidosta syntyneiden lasten sukuasemat voivat tämän laajennuksen johdosta 
poiketa toisistaan. Lapsen isyyttä ei nimittäin 1. lakiesityksen 16 §:n 2 momentin ja 2. 
lakiesityksen 3 a §:n 1 momentin mukaan voida vahvistaa ilman luovuttajan suostumusta, 
mikäli hedelmöityshoitoa annetaan naiselle, joka ei elä parisuhteessa miehen kanssa. 
Säätämisjärjestysperusteluissa esitetyt näkökohdat perustelevat perustuslain kannalta 
hyväksyttävästi näin muodostuvaa eroavuutta. 

 
Muutoksenhakuoikeus 

 
Hedelmöityshoidon antamisesta päättää lakiesityksen 11 §:n mukaan hoitava lääkäri. 
Hedelmöityshoidon saamista ei ole laissa määritelty subjektiiviseksi oikeudeksi eikä 
myöskään muuten lakisääteiseksi oikeudeksi. Oikeutta saada hedelmöityshoitoa ei 
myöskään ole johdettavissa perusoikeussäännöksistä. Se ei esimerkiksi kuulu perustuslain 
19 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin riittäviin terveyspalveluihin. 
 
Säädettävän lain tarkoitus on ainoastaan säätää niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä 
palvelujen tuottaja saa antaa hedelmöityshoitoa. Jos edellytykset ovat olemassa, he-
delmöityshoitoa saadaan antaa, mutta palvelujen tuottajalla ei ole velvollisuutta hoidon 
antamiseen. Näin ollen laki säätää lähinnä siitä, milloin ja missä puitteissa hedelmöi-
tyshoidon antaminen on laillista. Näistä syistä lääkärin päätöksenteko lakiesityksen 11 §:n 



10 

nojalla ei ole sellaista yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevaa päätöksentekoa, johon 
olisi perustuslain 21 §:n 1 momentin vuoksi nimenomaisesti taattava oikeus hakea 
muutosta. Muilta osin lakiin perustuva päätöksenteko, joka koskee muun muassa 
toimilupaa (24 §) ja sen peruuttamista (27 §), on normaalien oikeusturvamekanis-mien 
kohteena. 

 
Perustuslain 124 § 

 
Hoitavana lääkärinä toimiva yksityislääkäri ei toteuta julkista hallintotehtävää päättäessään 
hedelmöityshoidon antamisesta 11 §:n nojalla. Sama koskee yksityistä palvelun tuottajaa, 
kun se antaa hedelmöityshoitoa. Perustuslain 124 §:n tarkoittamat vaatimukset eivät siten 
tule sovellettaviksi hedelmöityshoidon antamiseen. 

 
Asetuksenantovaltuudet 

 
Lakiesityksen 31 § sisältää kattavan 9-kohtaisen asetuksenantovaltuuden. Säännöstä 
voidaan pitää yleisesti arvioiden hyväksyttävänä perustuslain 80 §:n kriteerien kannalta. 
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Pe, i/P   6>äjk066 ^fM 6j 
Maija Saksiin 

17.3.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 3/2006 vp laeiksi hedelmöityshoidoista ja 

isyyslain muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 

Perustuslakivaliokunta kuuli minua samaa asiaa koskevasta hallituksen esityksestä HE 76/2002 vp, joka sittemmin 

peruutettiin. Vaikka useat tuolloin esittämistäni huomautuksistani kokee ongelmia, joita ilokseni ei enää ole nyt 

käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä, olen liittänyt perustuslakivaliokunnalle antamani 25.10.2002 päivätyn 

lausunnon tähän lausuntoon. Pidän tätä menettelyä perusteltuna sen vuoksi, että lausunnossa käsittelemäni kysymykset 

esiintyvät edelleen nyt käsiteltävän lakiehdotuksen ympärillä käytävässä keskustelussa. Tässä lausunnossani käsittelen 

lähinnä vain niitä nyt käsiteltävänä olevien lakiehdotusten sisältämiä valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä, joita en ole 

tuossa aikaisemmassa lausunnossani käsitellyt. 
 
 
Yhdenvertainen oikeus saada hoitoa 
 

Ensimmäisen lakiehdotuksen lähtökohta on, että hedelmöityshoidon antaminen on osa yhteiskunnan 

terveydenhoitopalveluja. Terveydenhoitopalvelujen saatavuutta säänneltäessä keskeinen ja kantava periaate on 

lapsettomien henkilöiden yhdenvertainen kohtelu. Toisaalta hoitopäätöksen tulee perustua lääketieteelliseen harkintaan ja 

asiantuntemukseen. 
 

Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta on merkittävää, että lakiehdotuksessa ei aseteta naisia keskenään 

eri asemaan siviilisäädyn perustella. Hedelmöityshoidon saamisen edellytyksenä on lakiehdotuksen mukaan, että nainen 

kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Tämä voi johtua hänen omasta terveydentilastaan tai, mikäli hän on parisuhteessa, 

avo/aviopuolison terveydentilasta. Hoidon saamista koskevat säännösehdotukset toteuttavat tältä osin perustuslain 6 §:n 

turvaaman yhdenvertaisen kohtelun ja syrjinnän kiellon vaatimuksia. Lapsettomuuden tahattomuuden arviointi on 



 
lääketieteellinen kysymys, vaikkakaan lapsettomuuden syitä ei aina pystytä lääketieteellisesti selvittämään. Laki-

ehdotuksessa on myös vältetty se hoidon saatavuuteen liittyvä periaatteellinen ongelma, joka syntyisi, jos naisen oikeus 

hoitoon tehtäisiin riippuvaksi toisen henkilön, miehen suostumuksesta. 
 

Yhdenvertaisuuden kannalta on myös perusteltua, että lakiin ei aseteta ikärajaa hoidon saamisen edellytykseksi, vaan 

potilaan ikä on osa lääkärin lääketieteellistä harkintaa. Nuorenkin naisen terveydentila saattaa olla sellainen, että 

raskauteen sisältyy riskejä sekä äidin että lapsen kannalta. Toisaalta synnytysikä on noussut ja iäkkäampikin nainen voi 

tulla äidiksi. Lääkärin hoitopäätöksiä edeltävässä harkinnassa on aina yhtenä tekijänä arvio siitä, onko suunniteltu hoito 

tuloksellista tai liittyykö siihen riskejä, ja potilaan ikä voi vaikuttaa tässä arvioinnissa. Ikä on lähtökohtaisesti perus-

tuslaissa mainittu kielletty erotteluperuste. Sen käyttäminen perusteena erilaiselle kohtelulle tai esimerkiksi priorisoinnille 

terveydenhoidossa edellyttää aina erityisiä, perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä perusteluja. Myös 

sukupuolten tasa-arvon kannalta olisi arveluttavaa, jos ikäraja asetettaisiin vain naiselle, mutta ei miehelle, erityisesti jos 

ainoana perusteluna käytettäisiin lapsen etua.1 Hallituksen esitys on tältä osin perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 

PeVL 59/2002 vp ilmaiseman kannan mukainen. 
 

Yhdenvertaisuudella ei sitä vastoin voi perustella vaatimusta saada käyttää sijaissynnyttäjää. Kuten hallituksen esityksen 

perusteluissa todetaan (s. 22) naiset ja miehet ovat juuri lapsen saamisen osalta biologisesti erilaisia. Lainsäädännöllä ei 

voi poistaa tätä biologista eroa. Yhdenvertainen oikeus saada hoitoa ei ulotu kolmannen henkilön - sijaissynnyttäjän - 

hoitamiseen. Lakiehdotusta ei siten voi pitää syrjivänä. Voidaan kuitenkin pitää kyseenalaisena sitä, onko välttämätöntä ja 

suhteellisuusperiaatteen mukaista, että lakiehdotuksessa kielletään sijaissynnyttäjän käyttäminen kaikissa tilanteissa sen 

vuoksi, että järjestelyyn saattaa liittyä ongelmia. 
 
 
Alkioiden valitseminen 
 

Lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen sallitaan lakiehdotuksen 5 §:ssä vain erikseen mainituissa poikkeustilanteissa. 

Tämä perustuu perustuslain 1 §:n ihmisarvon kunnioittamiseen. Lakiehdotuksen mukaan sallittaisiin kuitenkin 

ominaisuuksiin vaikuttaminen sukusoluja valitsemalla, jotta syntyvä lapsi ulkonäöltään muistuttaisi vanhempiaan. 

Säännöksen mukaan alkioita voidaan valita syntyvän lapsen terveyden turvaamiseksi eräiden perinnöllisten sairauksien 

ehkäisemiseksi. Sitä vastoin sallittua ei olisi alkion valitseminen sitä silmällä pitäen, että syntyvän lapsen kantasoluja 

voitaisiin käyttää perheeseen aikaisemmin syntyneen lapsen hoitamisessa. Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

näkökulmasta kysymys on yhtäältä ihmisarvon ja toisaalta hengen tai terveyden turvaamisen välisestä punninnasta. 

Perusteltu vakava hengen tai terveyden vaara voi nähdäkseni olla perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä peruste 

vaikuttaa lapsen ominaisuuksiin perustuslain 1 §:n suojaaman ihmisarvon estämättä. Sitä vastoin pitäisin perus- ja 

ihmisoikeuksien kannalta hyvinkin ongelmallisena sitä, jos lakiehdotuksessa sallittaisiin alkioiden valinta muilla, 

esimerkiksi lapsen ulkonäköön tai sukupuoleen liittyvillä perusteilla. 
                                            
1 Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 30) ongelmallisesti pohditaan vain äidin ikää verrattuna luonnonmukaisesti syntyneiden lasten 
äitien ikään. 
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Oikeus saada tieto alkuperästään 
 

Syntyneen lapsen oikeudesta saada tieto alkuperästään säädetään lähinnä ensimmäisen lakiehdotuksen 4 luvussa. 
 

YK:n lapsen oikeuksia koskevan sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan lapsella on, mikäli mahdollista, oikeus tuntea 

vanhempansa. Sopimusta laadittaessa monen maan näkemyksen mukaan oikeus tietää vanhempansa ei voinut olla 

ehdoton. Eräät EU:n jäsenvaltiot ovatkin tehneet sopimuksen tähän kohtaan varaumia keinohedelmöityksen, adoption ja 

nimettömään synnyttämiseen liittyvien poikkeuksien mahdollistamiseksi. Ilmaisu "mikäli mahdollista" onkin vaikeasti 

tulkittavissa biologisen ja lääketieteellisen tiedon ja tutkimuksen nopean kehittymisen vuoksi. Myöskään Euroopan 

ihmisoikeussopimus ei ole pitänyt ihmisoikeussopimuksen vastaisena Ranskan lainsäädäntöä, joka turvaa mahdollisuuden 

synnyttää nimettömänä. Eri maiden lainsäädännöt eroavat siinä, voiko solujen luovuttaja pysyä tuntemattomana. 
 

Perustuslain 10 § turvaa yksityiselämän ja perhe-elämän suojan. Tämän perusoikeuden kannalta hallituksen esityksessä 

omaksuttu lähtökohta, jonka mukaan perhe päättää siitä, kerrotaanko lapselle hänen alkuperänsä, on perusteltu. 
 
 
 
 
 
 
2 Detrick Sharon: A Commentary on the United Nations Convention on the Right of the Child. Hague 1999, s. 88-89. 

Perustuslakivaliokunta totesi edellistä hedelmöityshoitoja koskevaa hallituksen esitystä arvioidessaan, että perustuslain 10 

§:n yksityiselämän suoja turvaa oikeuden identiteettiin. Perustuslakivaliokunnan mukaan on ongelmallista, jos henkilön 

alkuperästä on viranomaisella tietoja, joita hän itse ei voi saada. Sen vuoksi valiokunta edellytti, että 18 vuotta 

täyttäneelle tulee turvata oikeus saada tietää sukusolun luovuttajan henkilöllisyys eikä tiedon saaminen voi jäädä 

riippumaan luovuttajan suostumuksesta (PeVL 59/2002 vp). Perustuslain 10 § ei kuitenkaan turvaa vain yksilön oikeutta 

saada tietää alkuperänsä, vaan myös oikeuden pitää henkilöllisyyttään koskevan tiedon salassa. Lapsen edulla voidaan 

perustella vaatimusta siitä, että solun luovuttaja suostuu siihen, että hänen henkilöllisyyttään koskeva tieto voidaan 

luovuttaa syntyvälle lapselle. Sitä vastoin lapsen täytettyä 18 vuotta tilanne on toinen: kysymyksessä onkin kahden täysi-

ikäisen henkilön perustuslain 10 §:n turvaaman perusoikeuden välisestä ristiriidasta. Tämä kahden henkilön 

perusoikeuksien välinen jännite olisi ratkaistava yksittäistapauksellisella punninnalla. Luovuttajan elämässä on saattanut 

tapahtua muutoksia tai hänellä saattaa muutoin olla syy, jonka vuoksi on perusteltua, että hän saa pitää henkilöllisyytensä 

salassa. Perustuslain 10 §:stä ei välttämättä seuraa, että luovuttajan oikeus aina automaattisesti syrjäytyisi. Kummankin 

henkilön, syntyneen lapsen ja solun luovuttajan perusoikeuksia mahdollisimman pitkälle turvaava ratkaisu voisi olla 

esimerkiksi menettely, jossa terveydenhuollon oikeusturvakeskus voisi luovuttajan pyynnöstä harkita, onko olemassa 

sellaisia luovutuksen jälkeen ilmenneitä perusteltuja syitä, jotka oikeuttaisivat luovuttajan pitämään henkilöllisyytensä 

salassa. Tällainen seikka voisi olla esimerkiksi syy, joka olisi ehdottomasti estänyt henkilöä luovuttamasta soluja, jos hän 

olisi tiennyt siitä solujen luovutushetkellä. Ehdottamani malli olisi myös lasten yhdenvertaisen kohtelun kannalta 



 
mahdollinen, sillä voimassa oleva lainsäädäntömme ei muiltakaan osin turvaa kaikille lapsille ehdotonta oikeutta saada 

tietää alkuperänsä. 
 
 
Rangaistussäännökset 
 

Ehdotuksen rangaistussäännökset on muotoiltu siten, että niitä tulee lukea yhdessä lakiehdotuksen soveltamisalaa 

koskevan l§:n 2 momentin kanssa, jossa määritellään, mikä ei ole hedelmöityshoitoa. Lain perusteluista (s. 26) käy ilmi, 

että tarkoituksena on, ettei osapuolten yksityisesti ja omatoimisesti suorittamat toimenpiteet raskauden aikaansaamiseksi 

kuulu lain soveltamisalaan. Jos toimenpiteeseen osallistuu lääkäri tai muu ulkopuolinen henkilö korvausta vastaan, 

kysymys voi olla hedelmöityshoidosta. Sääntelytavan vuoksi jää kuitenkin jossain määrin tulkinnanvaraiseksi, milloin 

kysymys on lakiehdotuksen 32 §:n 3 ja 4 kohdan tarkoittamasta rangaistavasta toiminnasta. Avoimeksi jää, milloin on 

kysymys sellaisesta ulkopuolisen, muun kuin lääkärin toiminnasta, joka 

 

on rangaistavaa. Nähdäkseni olisi vielä harkittava, voisiko lakiehdotuksen rangaistussäännöksiä täsmentää. 
 

Lakiehdotuksen 33 §:ssä on kriminalisoitu lapsen identiteetin loukkaaminen. Säännös koskee tilannetta, jossa 

lapsen mahdollisuus saada tietää alkuperänsä vaarantuu. Sitä vastoin itselleni jäi epäselväksi, turvaavatko 

lakiehdotuksen salassapitosäännökset ja rangaistussäännökset riittävän tehokkaasti myös sen, ettei tieto lapsen 

alkuperästä joudu ulkopuolisten tietoon ilman lapsen tai tämän vanhempien suostumusta. Perusoikeutena 

suojatun yksityiselämän tehokas suojeleminen edellyttää, että myöskään tätä ulottuvuutta lapsen identiteetin 

suojasta ei loukata. 
 
 
Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006 

Maija Saksiin 
/ 



 

Maija 
Saksiin 
25.10.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä 
hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta HE 76/2002 vp esitän kohteliaimmin seuraavaa. 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja laki 
isyyslain muuttamisesta. Ehdotuksilla on liittymiä perustuslain 1 §:ssä turvattuun ihmisarvon 
loukkaamattomuuteen, yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa koskevaan perustuslain 6 §:äan, oikeutta hoitoon 
koskeviin perusoikeuksiin, erityisesti 19 §:ssä jokaiselle turvattuihin riittäviin terveyspalveluihin sekä 
perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan, johon kuuluu oikeus määrätä itsestään ja kehostaan. 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta hedelmöityshoitoon, mutta siinä ei erotella, milloin kysymys on 
sairauden hoidosta ja milloin oikeudesta saada tarjolla olevia lisääntymiseen liittyviä hoitopalveluja. Lisäksi 
esityksessä otetaan vain välillisesti kantaa siihen, miltä osin hoidot olisivat julkisin varoin korvattavia hoitoja. 
 
Perustuslain 1 §ja sukusolun luovuttajan oikeus päättää solujen käytöstä 
 
Esityksen 22 §:ssä ehdotetaan, että jotta jos parilla on varastossa alkioita, se voi päättää alkion luovuttamisesta 
toiselle parille. Vaille perusteluja jää, miksi alkioita ei voisi luovuttaa yksinäiselle naiselle. Alkion käyttäminen 
sen tuhoamisen sijasta olisi paremmin perustuslain 1 §:n ihmisarvon kunnioittamista koskevan säännöksen 
hengen mukaista. 
 

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



 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytännössä on vakiintunut kanta, jonka mukaan sopimuksen 2 
artiklan (oikeus elämään) soveltamiseksi ei ole tarpeen määritellä milloin elämä alkaa ja milloin alkio tai sikiö 
on sopimuksen suojaama. 
 
Perustuslain 6 § ja yhdenvertainen oikeus hoitoon 
 
On epäselvää, missä määrin perustuslaki turvaa oikeuden hedelmöityshoitoon. Vaikka perusoikeuksista ei 
voitaisikaan suoraan johtaa tällaista oikeutta, niin tosiasiallisesti Suomessa on sekä julkisen terveydenhoidon 
piirissä katsottu hedelmöityshoitojen kuuluvan kuntien järjestämisvastuuseen kuuluvaan palveluvalikoimaan. 
Potilaslain mukaan terveyden ja sairaanhoito on määritelty (2 §:n 2 kohta) terveydentilan määrittelemiseksi 
taikka terveyden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi tehtäviksi toimenpiteiksi, joita suorittavat terveydenhuollon 
ammattihenkilöt tai joita suoritetaan terveydenhuollon toimintayksiköissä. Tahattomaan lapsettomuuteen 
perustuvat hedelmöityshoidot kuuluvat myös sairausvakuutuslain soveltamisalaan. Kun hoitoa on tarjolla, 
kuuluu toimintaan soveltaa perustuslain 6 §:n yhdenvertaista kohtelua ja syrjinnän kieltoa. 
 
Lakiehdotuksessa asetetaan naiset keskenään eriarvoiseen asemaan siviilisäädyn perusteella. Tahattomuuden 
osoitukseksi pidetään riittävänä, ettei raskaus ole alkanut puolesta vuodesta vuoteen kestäneen yhteiselämän 
aikana. Naiselle, joka ei elä parisuhteessa ei tällaista edellytystä lapsettomuuden tahattomuudesta aseteta. 
Toisaalta naisen mahdollisuudelle saada luovutettuja soluja asetetaan erilaiset ehdot sen mukaan onko kyseessä 
parisuhteessa elävä nainen vai ilman parisuhdetta elävä nainen. Ehdon on pelätty merkitsevän tosiasiallista 
hoidon saamisen kieltämistä luovuttajien puutteen vuoksi. 
 
Ikäraja 
 
Esityksessä ehdotetussa 7 §:ssä asetetaan naiselle 46 vuoden ikäraja. Ehdotuksessa perustellaan (s. 16) naisille 
asetettavaa ikärajaa sillä, että raskaus alkaa harvoin yli 45-vuotiailla. Lisäksi viitataan äidin ja sikiön 
terveysriskeihin. Sitä vastoin miehelle ei ehdoteta ikärajaa sillä perusteella, että miehen suvunjatkamiskyky voi 
säilyä. 
 
Ikäraja olisi ensimmäinen laissa asetettu sairauden ja terveydenhoitoon sovellettava ikäraja. Siksi siihen on 
suhtauduttava hyvin varovaisesti. Perustuslakivaliokunnan kannanotto voi muodostua hyvin merkittäväksi 
mahdollisessa myöhemmässä oikeutta hoitoon ja priorisointia koskevassa keskustelussa. Tähän asti kaikessa 
sairaanhoidossa hoitava lääkäri on lääketieteellisin perustein arvioinut hoidon tarpeen ja eri vaihtoehtoihin 
liittyvät riskit ja valinnut hoitomuodon tämän lääketieteellisen arvion perusteella. Esityksessä ei perustella, 
miksi hedelmöityshoitoa koskevaa ratkaisua ei voida jättää lääkärin harkintaan. 
 
Jotta ikään perustuva erilainen kohtelu ei olisi perustuslain kieltämää syrjintää, olisi myös esitettävä perustelut 
sille, miksi ikä on juuri 46 vuotta, miksei se ole esimerkiksi 48 vuotta tai 44 vuotta. Outo on perusteluissa (s. 30) 
oleva toteamus, ettei sillä ole merkitystä, onko nainen hedelmöityskykyinen. Perhebarometrin 2002 mukaan 41-
45 vuotiaista naisista n. 95 % vastasi, ettei aio hankkia lasta. Ikäraja tulisikin todennäköisesti kohdistumaan 
arviolta vain muutamaan kymmeneen naiseen. Ryhmän pienuus tekee rajoituksen hyväksyttävyydestä 
entisestäkin arveluttavamman. On huomattavaa, että yli 35-vuotiaiden ensisynnyttäjien määrä on kasvanut ja 
alle 35-vuotiaiden vähentynyt viime vuosina. Oikeus saada hoitoa pitää myös pitää erillään oikeudesta saada 
hoitoa julkisin varoin. Se, seikka, ettei ole tarkoituksenmukaista korvata hoitoa ikääntyneelle naiselle ei ole 
riittävä peruste kieltää mahdollisuutta saada hoitoa kokonaan. 
 
Hedelmöityshoidon avulla syntyneiden lasten yhdenvertaisuus 
 
Muissa Pohjoismaissa luovuttajaa ei voida vahvistaa isäksi (s. 15). Euroopan neuvoston raportti ja suositukset 
hedelmöityshoidoista lähtee siitä, että lapsella ei olisi oikeutta saada tietoja luovuttajan henkilöllisyydestä. 
Tiedon saanti voidaan kuitenkin suositusten mukaan sallia. 
 



 

Hallituksen esityksen sivulla 16 todetaan, että isättömäksi jääminen merkitsisi poikkeusta lapsen asemaa 
koskevan lainsäädännön keskeisistä periaatteista. Kuitenkin tosiasiallisesti voimassaoleva lainsäädäntö lähtee 
äidin oikeudesta päättää isyyden selvittämisestä. Äidillä ei ole velvollisuutta antaa tietoja isyyden 
vahvistamiseksi. Isyyden vahvistamisen tärkeyden korostaminen lapsen edun vaatimana ei siten vastaa 
aikaisemmin omaksuttua ajattelutapaa. Myöskään yksinäisen naisen oikeudelle adoptoida lapsi ei ole asetettu 
ehdoksi, että lapselle voidaan vahvistaa isä. Vertailuryhmäksi tulee ottaa muut ilman parisuhdetta elävän naisen 
ja lapsen muodostamat perheet eikä parisuhteeseen perustuvia perheitä. Esitys asettaa lapset alkuperänsä 
mukaan erilaiseen asemaan. Tähän sisältyy elementtejä perustuslain 6 §:n vastaisesta erilaisesta kohtelusta, sillä 
lapsen etuun vetoaminen ei mielestäni riittävästi perustele kohtelun erilaisuutta. Lapsen edun turvaamiseksi 
valittu keino on lisäksi suhteellisuusperiaatteen vastainen. Sen seurauksena lasta, jonka edun turvaamiseksi 
ehdotetaan isyyden vahvistamista koskevia järjestelyjä tosiasiallisesti johtaa siihen, että lasta, jonka etua 
pyritään turvaamaan ei lainkaan synny. Hoitoa antavien tahojen arvio on, että luovuttajia ei enää lain 
voimaantulon jälkeen ole saatavissa. Myös äidin henkilöllisyyden paljastaminen luovuttajalle helposti johtaa 
myös siihen, ettei hoitoja haluta. 
 
Lain hyväksymisen jälkeen lapsen äitiys määräytyy yksinomaan biologisin perustein, lapsen isyys määräytyisi 
parisuhteessa sosiaalisin perustein ja ilman parisuhdetta geneettisin perustein. 
 
Esityksessä perustellaan lapsen edulla lähtökohtaa, jonka mukaan lapsella tulee olla isä. Se, että parisuhde 
automaattisesti turvaisi lapsen edun on ideologinen lähtökohta. Se ei osoita sitä, etteikö myös toisenlaisissa 
perheissä lapselle voitaisi tarjota vähintään yhtä hyvä ja rakastava kasvuympäristö. Avioeron jälkeen lapsista on 
arvioitu asuvan 85 % äitinsä luona. 
 
Perustuslain 10 § ja hoitoa saaneen naisen henkilöllisyyttä koskevan tiedon luovuttaminen 
 
Vaikka isyyttä ei lakiehdotuksen mukaan vödda vahvistaa siittiöitä luovuttaneen miehen aloitteesta, 
saa mies tietoonsa hoitoa saaneen naisen henkilöllisyyden. Naiselle täysin tuntemattoman sukusolun 
luovuttajan oikeus saada tietää hoitoa saaneen naisen henkilöllisyys loukkaa perustuslain 10§:ssä turvattua 
yksityiselämän suojaa. Kysymys on naisen hoitoon, lisääntymiskykyyn ja seksuaalisuuteen niin keskeisesti 
liittyvistä asioista, että tietojen luovuttaminen vieraalle henkilölle merkitsee olennaista puuttuminen 10 §:ssä 
turvatun perusoikeuden suojaan. Sen tavoitteen, jota tällä pyritään toteuttamaan tulisi olla 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti oikeassa suhteessa loukattuun perusoikeuteen. Hallituksen esityksen 
perusteluista (s. 32) jäi minulle epäselväksi, mihin hoitoa saavan naisen henkilöllisyyden paljastamiseen 
perustuu. 
 
Tietojen luovuttaminen vaarantaa myös äidin mahdollisuuden päättää kerrotaanko lapselle ja milloin lapselle 
kerrotaan hänen alkuperästään. Muualla hallituksen esityksessä kuitenkin korostetaan sitä, että asia jää äidin 
ratkaistavaksi. Henkilöllisyyttä koskevan tiedon luovuttamisesta saattaa seurata jännitteitä, jotka saattavat olla 
myös syntyvän lapsen edun kannalta kyseenalaisia. 
 

Itsemääräämisoikeus ja sijaissynnytys 
 
Naisten aseman kannalta erityisen ongelmallinen asetelma liittyy siihen, että esityksessä ehdotetaan 
sijaissynnyttäjän käytön kieltämistä. Sijaissynnyttäjän käyttö on nimenomaisesti sallittu Belgiassa, Englannissa 
ja Tsekin tasavallassa. USA:ssa sijaissynnytysjärjestely perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen. 
Käytännössä sijaissynnyttäjän käyttöä rajoittaa se, jos lapsi pitää adoptoida normaalin adoptiomenettelyn 
mukaisesti. 
 
Sijaissynnytyksessä on kysymys erityisestä naisten välisestä suhteesta siitä, että nainen auttaa toista naista 
uuden elämän luomisessa. Naista loukkaavana ja naisen itsemääräämisoikeuteen puuttuvana pidän sitä, että 
lainsäätäjä kieltäisi mahdollisuuden auttaa esimerkiksi sisartani tai läheistä ystävätärtäni lapsen saamisessa, kun 
samaan aikaan näyttää epätodennäköiseltä, että prostituutioon puututtaisiin millään tavoin. Kuten tutkija Sari 

 



 

Näre on todennut, prostituutiossa asetelma on selvä: nainen tyydyttää miehen eikä vaadi seksuaalista 
vastapalvelua. 
Hannele Varsan tutkimat miesasiakkaat käyttivät elämän lisämausteena, suhteen korvikkeena tai 
käytännöllisenä vaihtoehtona sitoutumiselle, heille palvelun käytön perustelu oli vaivattomuus, vaihtelu ja 
jännitys. Tällaisen palvelun myyminen on Suomessa sallittua, mutta lapsen tekeminen sijaissynnytystä käyttäen 
kiellettyä. Prostituutioon liittyy huomattavasti enemmän hyväksikäyttöä ym. riippuvuussuhteita, joihin 
hallituksen esityksessä viitataan perusteena kieltää sijaissynnyttäjän käyttö. 
 
Sijaissynnyttäjäjärjestely ehdotetaan kiellettäväksi siksi, että jos lapsi sattuisi olemaan vammainen, saattaisi 
käydä niin, ettei lasta halunnut tai sen synnyttänyt haluaisi pitää lasta, vaan se hylättäisiin. Myös spontaanisti 
alkaneista raskauksista saattaa syntyä vammaisia lapsia, joita uhkaa hylkäämisen riski. Kun 
normaalitapauksessa lapsella on vain yksi äiti, sijaissynnyttämisjärjestelyllä syntyneellä lapsella on kaksi äitiä. 
Oletus siitä, että henkilö, joka haluaa lasta niin paljon, että on valmis turvautumaan sijaissynnyttäjään, olisi 
jotenkin erityisen herkkä hylkäämään lapsen sen vammaisuuden vuoksi on vailla perusteita. Lisäksi alkioita 
valikoimalla seulotaan pois osa vammaisuuden riskeistä. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan yli puolet 
asian valmistelun aikana lausunnon antaneista tahoista kannatti sijaissynnytysjärjestelyä (s. 24). Suomessa on 
syntynyt näin 11 lasta. Näissä kaikissa on ollut taustalla hyvin raskaat lääketieteelliset perusteet. Yhdessä 
tapauksessa lapsen synnyttänyt nainen ei halunnut luopua lapsesta. 
 
Perusoikeuksia koskevien yleisten oppien mukaan henkilön suojelemista ei ole pidetty hyväksyttävänä 
perusteena rajoittaa hänen perusoikeuksiaan. 
 
 

EY:n perustamissopimuksen merkitys 
 
EY:n tuomioistuin on viimeaikaisessa oikeuskäytännössään todennut, että perustamissopimuksen palvelujen 
vapaa liikkuvuus kattaa myös sairaanhoitopalvelut. Se turvaa oikeuden tarjota ja vastaanottaa palveluja EU:n 
alueella. Tämä oikeus kattaa tietyin edellytyksin myös oikeuden saada korvausta hoitopalveluiden 
vastaanottamisesta aiheutuneista kustannuksista. Tämä merkitsee, että Suomen lainsäädännön rajoituksen on 
mahdollista kiertää hakeutumalla hoitoon toiseen jäsenvaltioon, jossa hoito annetaan hoitoa antavan maan 
lainsäädännön mukaisena. Jo tällä hetkellä hedel-möityshoitomarkkinat ovat hyvin kansainväliset. Koska 
tosiasiallisesti lapsen hankkimisen estäminen ei ole lainsäätäjälle mahdollista, olisi pitäydyttävä vain 
välttämättömissä rajoituksissa, jolloin hoidon vastaanotto ja tarjoaminen pysyisi Suomessa ja suomalaisten 
varanomaisten valvonnassa. 
 
Säätämistaso 
 
Esityksessä ehdotetaan, että sukusolun luovuttajalle maksettavista korvauksista säädettäisiin asetuksella. 
Perustuslain 80 §:n 1 momentin nojalla säätämistason tulisi olla laki. Yleensä hoitoon liittyvistä korvauksista ja 
päivärahoista säädetään sairausvakuutuslaissa. 
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1. Taustaa 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hedelmöityshoidoista ja laki isyyslain 

muuttamisesta. Ensin mainitussa laissa säädettäisiin hedelmöityshoidon antamisesta sekä 

sukusolujen ja alkioiden luovuttamisesta ja varastoimisesta hedelmöityshoitoa varten. Koska kyse 

on hyvin vahvasti ihmisten perusoikeuksiin liittyvästä asiakokonaisuudesta, on lainsäädännön 

aikaansaamista pidettävä myös valtiosäännön näkökulmasta erittäin tärkeänä. Vastaava 

lainsäädäntöhanke oli eduskunnan käsiteltävänä viime vaalikaudelle hallituksen esityksen 76/2002 

vp pohjalta, jolloin eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausuntonsa PeVL 59/2002 vp. 

Nyt käsiteltävänä olevan esityksen sisältämät lakiehdotukset vastaavat sisältöratkaisuiltaan 

suhteellisen vähäisin modifikaatioin tuolloin käsiteltyjä lakiehdotuksia, joten 

perustuslakivaliokunnan asianomainen lausunto voidaan ottaa tämänkin esityksen 

perustuslakiarvioinnin lähtökohdaksi. 
 
 
2. Ihmisarvon loukkaamattomuus 
 

Hallituksen esitys liittyy ihmisarvoa koskeviin valtiosäännön perusteisiin (PL 1 § 2 mom.). Kuten 

perustuslakivaliokunta jo aikaisemmassa asiaa koskeneessa lausunnossaan totesi, esityksessä on 

yleisesti ottaen varsin onnistuneesti luotu pidäkkeitä hedelmöityshoidon käyttämiselle ihmisarvoa 

loukkaavalla tavalla (PeVL 59/2002 vp, s 2). Hedelmöityshoidossa ei saa käyttää sukusoluja ja 

alkioita, joiden perimään on puututtu, eikä alkioita, joita on saatu toisintamalla (4 §). 

Hedelmöityshoidon tuloksena syntyvän lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen esimerkiksi 

valikoimalla sukusoluja tai alkioita on 
2 

 

pääsäännön mukaan kielletty (5 §). Sukusolujen luovuttamisesta ei saa luvata eikä suorittaa 

palkkiota (21 §). 



 

Sukusolujen ja alkioiden valikoimiskieltoon ehdotetaan 5 §:ssä erinäisiä 

poikkeuksia. Syntyvän lapsen terveyteen voidaan vaikuttaa valikoimalla tutkitun vakavan sairauden 

kannalta terveiksi todettuja sukusoluja tai alkioita. Lisäksi lapsen sukupuolen määräytymiseen 

saadaan vaikuttaa, jos hedelmöityshoidossa käytetään parin omia sukusoluja ja näistä syntyvällä 

toista sukupuolta olevalla lapsella olisi huomattava vaara saada vakava sairaus. 

Perustuslakivaliokunta on aiemmassa lausunnossaan katsonut, että säännöksellä 

pyritään turvaamaan lapsen syntyminen ilman vakavia sairauksia. Valiokunnan mukaan tavoite 

muodostaa perustuslain näkökulmasta hyväksyttävän perusteen valikoimiselle, olkoonkin että myös 

lapsen normaaliin synnytykseen liittyy riski lapsen vakavasta sairaudesta tai vammaisuudesta. 

Myös sallitussa vaikuttamisessa sukupuolen määräytymiseen on samalla tavalla terveysperusteinen 

hyväksyttävä syy, vaikka valiokunnan mielestä tällaiset sääntelyt eivät ole ongelmattomia. 

Valiokunnan tuolloiseen arvioon voidaan lisätä, että Suomen allekirjoittamassa, mutta toistaiseksi 

vielä ratifioimatta olevassa Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja biolääketieteen yleissopimuk-

sessa {Convention on Human Rights and Biomedicine, 4.4.1997; ETS 164) kielletään nimenomaan 

vaikuttamasta keinoalkuisin lisääntymismenetelmin lapsen sukupuolen määräytymiseen, jollei 

kysymys ole vakavan jompaankumpaan sukupuoleen liittyvän perinnöllisen sairauden välttämisestä 

(14 artikla). 1. lakiehdotuksen 5 §:n 2 momentti täyttää nähdäkseni tämän sopimuksen 

vähimmäisvaatimukset. 

Valikoimiskiellosta voitaisiin poiketa luovutettujen sukusolujen osalta siten, että 

valitaan sellaiset sukusolut, joiden luovuttaja muistuttaa ulkonäöltään syntyvän lapsen asianomaista 

vanhempaa. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tätäkin valikoin-tiperustetta tässä yhteydessä 

hyväksyttävänä, kun otettiin huomioon hedelmöityshoidon antamisen edellytykset. Huolimatta 

valiokunnan tuolloisesta kannanotosta on syytä korostaa, että erityisesti etnisen alkuperän (vrt. 1. 

lakiehdotuksen 15 §, jonka mukaan etninen alkuperä kuuluu luovuttajasta kerättäviin tietoihin) 

käyttämiseen valikointiperustee-na on syytä suhtautua erittäin kriittisesti. Ehdotetun 5 §:n 3 

momentin lavea soveltaminen saattaa johtaa siihen, että se ongelmallisella tavalla horjuttaa 

pääsääntöä, jonka mukaan lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen valikoimalla sukusoluja tai alkioita 

taikka muulla tavalla on kielletty. Perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkieltokin huomioon ottaen 

voidaan vakavasti kysyä, kuinka perusteltuja sukusolujen valintakriteerejä 1. lakiehdotuksen 15 

§:ssä luetellut ihon, silmien ja hiusten väri, pituus ja etninen alkuperä todella ovat. 

Huomionarvoista on myös, että momentin sanamuodon mukaan lääkärin "tulee valita" 

asianomaisen vanhemman ulkonäköä vastaavat sukusolut, jollei hoitoa saavan lähdöstä muuta 

johdu. Lähtökohtana on siis valikointi, josta voidaan poiketa vain hoitoa saavan tahdosta. 

Vaikka esityksen perusteluissa viitataan 5 §:n tarkoittavan kieltoa käyttää 

hedelmöityshoitoa rodunjalostuksellisiin tarkoituksiin (ks. HE, s. 43), on oikeuskirjallisuudessa 



 

katsottu jo tämäntapaisen sääntelyn merkitsevän tässä suhteessa astumista "kaltevalle pinnalle" (ks. 

Martin Scheinin, Ihmisarvon loukkaamattomuus valtiosääntö-periaatteena, Juhlakirja Kaarlo Tuori 

50 vuotta, 1998, s. 64-66). Pidän kritiikkiä koko perusoikeusjärjestelmän kannalta niin 

perustavanlaatuisena, että siihen on syytä kiinnittää erityistä huomiota lain eduskuntakäsittelyn 

aikana. 
 
 
 
 
2. Yhdenvertaisuus 
 

Viime vaalikaudella käsiteltävänä olleessa hallituksen esityksessä yksinäiselle tai rekisteröidyssä 

parisuhteessa oleville naisille ei olisi annettu hedelmöityshoitoa samoin edellytyksin kuin avio- tai 

avoliitossa oleville naisille. Perustuslakivaliokunta totesi tuolloin, että lakiehdotuksessa asetetaan 

henkilöitä eri asemaan sosiaalisen statuksen ja osaksi myös seksuaalisen suuntautumisen kannalta. 

Kun kuitenkin otettiin huomioon hedelmöityshoidon lääketieteellinen tarkoitus auttaa 

lapsettomuudesta vastoin tahtoa kärsiviä henkilöitä, ei lakiehdotus tältä osin ollut 

perustuslainvastainen, vaan mahtui lainsäätäjälle kuuluvien harkintarajojen sisälle (PeVL 59/2002 

vp, s. 3). 

Nyt esillä olevaa hallituksen esitystä on tältä osin jonkin verran modifioitu. Hoidon 

antamiselle ei asetettaisi parisuhdevaatimusta, vaan myös yksinäiset tai rekisteröidyssä 

parisuhteessa elävät naiset voisivat saada hedelmöityshoitoa (ks. 8 §). Kuitenkin luovuttajan 

sukusoluja voidaan käyttää hedelmöityshoitoon muulle kuin parille vain, jos hän on antanut 

suostumuksensa siihen (1. lakiehdotus 16 § 2 mom.). 

Huolimatta siitä, että parien ja yksinäisten naisten/rekisteröidyssä parisuhteessa 

elävien naisten asema ei siten vieläkään muodostu täysin identtiseksi, ehdotus vastaa kuitenkin tältä 

osin aikaisempaa hallituksen esitystä paremmin yhdenvertaisuus-vaatimusta, koska se ei enää tee 

yhtä vahvaa eroa parisuhteessa olevien ja muiden hedelmöityshoitoa haluavien välillä. 

Toisaalta sellaisessa asetelmassa, jossa parisuhdevaatimus ei täyty, sukusolujan 

luovuttaja voidaan vahvistaa hoidon tuloksena syntyneen lapsen isäksi vain, jos hän on erikseen 

suostunut siihen (1. lakiehdotus 16 § 2 mom., 2. lakiehdotus 3 §). Kuten hallituksen esityksessä 

todetaan, lapsen sukuasema poikkeaa tällöin muiden lasten asemasta, joiden osalta lainsäädännön 

peruslähtökohta on mahdollisuus isyyden vahvistamiseen (ks. HE, s. 44). Luovuttajan 

vahvistaminen lapsen isäksi on hyvin keinotekoinen ratkaisu: vanhemmuus ei ole ensisijaisesti 

biologinen* vaan pikemminkin sosiaalinen suhde lapsen ja vanhempien välillä. Nykyaikaisessa 

yhteiskunnassa on hyväksyttävä erilaisia perhemuotoja. Lainsäädännöllä ei voida varmistaa 

jokaiselle lapselle kahta eri sukupuolta olevaa vanhempaa. Kun vielä otetaan huomioon, että lapsen 



 

erilainen sukuasema johtuu tässä tapauksessa lapsen äidin tietoisesta valinnasta, ei sitä mielestäni 

voida pitää valtiosääntöoikeudellisessa merkityksessä yhdenvertaisuuson-gelmana. 
 
 
 
 
3. Lapsen oikeus tietoon 
 

Vuoden 2002 valtiopäivillä perustuslakivaliokunta edellytti lakiehdotusta muutettavaksi siten, että 

hedelmöityshoidosta syntyneellä henkilöllä oli oikeus 18 vuotta täytettyään saada tietää luovuttajan 

henkilöllisyys. Valiokunnan mielestä tiedon saaminen ei voinut jäädä riippumaan luovuttajan 

suostumuksesta. Valiokunta perusti kantansa siihen, että oikeus henkilökohtaiseen identiteettiin 

liittyy perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan piiriin. Tältä kannalta oli valiokunnan 

mielestä ongelmallista, jos henkilön alkuperästä on viranomaisella tietoa, johon hänellä itsellään ei 

ole tiedonsaantioikeutta. Valiokunta vei tämän huomautuksensa säätämisjärjestysponteen asti 

katsoen lakiehdotuksen muuttamisen tältä osin edellytykseksi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

käyttämiselle (PeVL 59/2002 vp, s. 3). 

Pidän valiokunnan kannanottoa - erityisesti asian tarkastelemista säätä-

misjärjestykseen vaikuttavana kysymyksenä - varsin pitkälle menevänä perustuslain 10 §:n 

tulkintana. Oikeus henkilökohtaiseen identiteettiin kuuluu sinänsä perustuslain turvaamaan 

yksityiselämän suojaan. Toisaalta luovuttaja ei kuitenkaan ole oikeudellisesti eikä sosiaalisesti 

lapsen vanhempi, vaikka lapsi olisi syntynyt hänen sukusoluistaan. Kun otetaan huomioon 

hedelmöityshoito-instituution luonne ja tarkoitus sekä luovuttajan oikeus yksityiselämän suojaan, 

olisi mielestäni lievempikin tulkinta ollut mahdollinen. Koska kuitenkin kyse on 

perustuslakivaliokunnan nimenomaisesta ja suhteellisen tuoreesta tulkintakannanotosta, en näe 

syytä sen pidemmälle menevään riitauttamiseen. 

Hallituksen esityksessä on tältä osin omaksuttu perustuslakivaliokunnan 

lausunnossa edellytetty linja. 1. lakiehdotuksen 23 §:n mukaan henkilöllä, joka on voinut syntyä 

luovutetusta sukusolusta tai alkiosta, on oikeus 18 vuotta täytettyään saada tietää luovuttajan 

henkilöllisyys. Jos on kyse muulle kuin parille annetusta hedelmöityshoidosta ja siittiöiden 

luovuttaja on suostunut isyytensä vahvistamiseen, lapsen äidillä ja lapsella on oikeus saada tieto 

luovuttajan henkilöllisyydestä. Ehdotus täyttää tältä osin perustuslakivaliokunnan aikaisemmassa 

lausunnossa asetetut vaatimukset. Kun luovuttaja on sukusoluja luovuttaessaan tietoinen siitä, että 

hänen henkilöllisyytensä voi tulla lapsen tietoon ja voi näin ollen ottaa tämän huomioon 

päättäessään sukusolujen luovuttamisesta, ei ehdotus muodostu valtiosääntöoikeudellisesti 

ongelmalliseksi myöskään luovuttajan yksityiselämän suojan näkökulmasta. 



 

Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 16.3.2006 KELLO 10 
HE 3/06 vp laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta 

 
 
 
 
 

Esitys koskee suureksi osaksi samoja asioita kuin vuoden 2002 valtiopäivillä eduskunnalle annettu 

esitys laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta (HE 

76/02 vp). Perustuslakivaliokunta antoi tuosta esityksestä lausunnon joulukuussa 2002 (pevl 59/02 

vp). Hallitus kuitenkin peruutti esityksen, lähinnä kai lakivaliokunnan mietinnössään (lavm 29/02 vp) 

lakiehdotukseen tekemien muutosten johdosta. Kun useita ehdotukseen liittyviä kysymyksiä on jo 

käsitelty perustuslakivaliokunnan tuoreessa lausunnossa, pidän tässä riittävänä yleisesti viitata tuohon 

lausuntoon ja esittää nyt vain joitakin täydentäviä huomioita. Tyydyn myös vain yleisesti viittaamaan 

niihin näkökohtiin, joita esitin ollessani valiokunnassa 11.10.2002 kuultavana tuosta aikaisemmasta 

esityksestä. 
 

Nyt käsiteltävänä olevan esityksen perusteluihin sisältyy jakso ehdotuksen suhteesta perustuslakiin ja 

säätämisjärjestyksestä. Jakso ei nähdäkseni anna tässä aihetta kummempiin sisältökommentteihin. 

Yleisellä tasolla on kuitenkin syytä ihmetellä sitä, että juuri tällaisessa jaksossa ei millään tavalla 

viitata perustuslakivaliokunnan oleellisesti samoja asioita koskevaan tuoreeseen lausuntoon (pevl 

59/02 vp). Tällainen sivuuttaminen ei vaikuta asianmukaiselta ja poikkeaa selkeästi siitä, miten 

oikeusministeriöstä valmistelluissa esityksissä yleensä on säätämisjärjestys-jaksossa hyödynnetty 

perustuslakivaliokunnan kannanottoja. 

Seuraan      kommenteissani em.   jakson   etenemisjärjestystä.       Ihmisarvon 

loukkaamattomuutta ja itsemääräämisoikeutta ja oikeutta yksityiselämään koskevien kysymysten 

osalta ei nähdäkseni ole tarvetta erikseen pohtia valiokunnan lausunnossa ja nyi esityksen 

perusteluissa esitettyä. Luovutetusta sukusolusta syntyneen henkilön oikeus saada tietää luovuttajan 

henkilöllisyys on ehdotuksessa nähdäkseni säännelty perustuslain mukaisella tavalla. Asia vaatii tässä 

kuitenkin joitakin lisätoteamuksia. 
 

Esityksen     perustelujen     säätämisjärjestysjaksossa on     tätä     kysymystä 

tiedonsaamisoikeudesta tarkasteltu ikään kuin avoimena kysymyksenä, jossa sitten on "punnitsemalla 

syntyvän lapsen ja luovuttajan asemaa" päädytty ratkaisuun, jonka mukaan ko. lapsella on aina oikeus 

18 vuotta täytettyään saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Käsittelytapa on asiallisesti riittämätön 
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ellei suorastaan harhaanjohtava sikäli, että kysymys ei ole tällä tavalla avoin, koska juuri tästä 

kysymyksestä on perustuslakivaliokunnan tuore kannanotto lausunnossa pevl 59/02 vp. Kannanotto 

on lisäksi sikäli painava, että valiokunta on esittänyt sen ponteen otettuna nimenomaisesti 

säätämisjärjestystä koskevana kannanottona. (Valiokunta oli lisäksi tässä kohdassa yksimielinen). Kun 

perustuslain tulkintaan tässä kohdassa vaikuttavat tekijät eivät ole kuluneen kolmen vuoden aikana 

merkitsevästi muuttuneet, voi vain ihmetellä, miksi tämä valiokunnan linjaus on kokonaan häivytetty 

juuri perustuslainmukaisuuteen keskittyvässä esityksen jaksossa. 
 

Kysymys ei tässä ole vain siitä, miten hallitus perusteluissaan argumentoi. Myös 

perustuslakivaliokunta on nähdäkseni nyt tosiasiassa sidottu äsken mainittuun kannanottoonsa. 

Valiokunta ei ymmärrettävästi ole millään juridisella säännöllä muodollisesti sidotti aikaisempiin 

tulkintakannanottoihinsa. Valiokunta voi, ainakin "loivasti kaartaen", muuttaa tulkintalinjaansa, kun 

tulkinnan kannalta relevantit tekijät (perustuslain muut tulkinnat, ihmisoikeussopimuksen tulkinnat, 

tulkintaan välillisesti vaikuttavat muut perustuslain säännökset, asiassa relevantit yhteiskunnalliset 

arvostukset...) muuttuvat. Tässä tilanteessa - tuore nimenomainen yksimielinen kannanotto, 

muuttumaton "tulkintaympäristö" - ei valiokunta kuitenkaan voi muuttaa merkittävästi tulkintaansa 

ilman huomattavaa vahinkoa valiokunnan tarvitsemalle luottamukselle. (Eri asemassa voi olla 

tulkintaan liittyvä hienosäätö, esim. se, missä iässä ko. lapsilla pitää olla oikeus tiedon saamiseen.) 

 

Perustelujen säätämisjärjestys -jaksossa tarkastellaan seuraavaksi kysymystä oikeudesta 

hedelmöityshoitoon. Minusta on selvää, että esityksessä ehdotettu järjestely - jossa keskeisin ero 

aikaisempaan ehdotukseen on se, että hedelmöityshoitoa ei sidota lääketieteellisiin perusteisiin ja 

hoitoa voidaan antaa myös naiselle, joka ei elä parisuhteessa miehen kanssa - ei loukkaa perustuslaissa 

säädettyä yhdenvertaisuutta ja on säädettävissä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Tässäkin 

kohden on kuitenkin hiukan erikoista, että perusteluissa kyllä lainataan perustuslakivaliokunnan 

vuonna 2001 antamaa lausuntoa, joka koski virallistettuja parisuhteita (pevl 15/01 vp), mutta 

sivuutetaan kokonaan juuri hedelmöityshoitoja koskenut lausunto (pevl 59/02 vp), jossa kuitenkin 

myös käsiteltiin kysymystä henkilöiden asettamisesta erilaiseen asemaan sukupuolisen suuntautumisen 

perusteella. Valiokunta katsoi ko. kohdassa, että silloin ehdotetut erot, jotka liittyivät kiinteästi 

yhteiskunnan arvovalintoihin, mahtuivat lainsäätäjälle kuuluvien harkintarajojen sisälle. Valiokunnan 

kannanoton merkitys tässä yhteydessä on lähinnä siinä, että perus- tai ihmisoikeuksien ei katsottu 

määräävän valintaa esim. silloin ehdotetun tai nyt ehdotetun sääntelyvaihtoehdon välillä, vaan tämän 

katsottiin jäävän poliittisen ratkaisun vastuulle. 



 
 

Viimeisenä kohtana säätämisjärjestys-jaksossa on terveyspalvelujen ja toiminnan luvanvaraisuus ja 

luvanvaraisuuden suhde elinkeinovapauden suojaan (PL 18 §). Minusta ehdotukseen ei tässä kohden - 

ko. toiminnan luonteen ja siitä aiheutuvan valvontatarpeen huomioon ottaen - sisälly valtiosäännön 

kannalta ongelmia. 
 
 
 
 
 
 
 

Lakiehdotusten yksityiskohdista pidän aiheellisena tässä mainita vain 1. lakiehdotuksen 31 §:n 9) 

kohdan. Sen mukaan ministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin säännöksessä edellä lueteltujen 

konkreettisten asioiden lisäksi "lain täytäntöönpanosta" . Säännöksen muotoilu jättää avoimeksi, mitä 

kaikkea tällä on mahdettu tarkoittaa eikä asiaa selvitetä mitenkään myöskään perusteluissa. Minusta 

tällainen ehkä vain varmuuden vuoksi kirjoitettu, aivan yleiseksi jätetty valtuutus ei ole oikein 

sopusoinnussa PL 80 §:ssä olevan, lainsäädäntövallan siirtämistä koskevan säännöksen ja siinä 

edellytetyn laissa (riittävän täsmällisesti) valtuuttamisen kanssa. 
Perustuslakivaliokunnalle 

 
Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain 
muuttamisesta (HE 3/2006 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 
 

Lapsen oikeus saada tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys 
 
Esityksessä on omaksuttu aiempiin kaavailuihin nähden uusi ratkaisumalli kiistanalaisessa 
kysymyksessä hedelmöityshoidon tuloksena syntyneen lapsen oikeudesta saada tietää luovuttajan 
henkilöllisyys. Ehdotetun hedelmöityshoitokin 23 §:n mukaan henkilöllä, joka on voinut saada alkunsa 
hedelmöityshoidon tuloksena on oikeus 18 vuotta täytettyään saada tieto luovuttajan tunnuksesta ja 
tämän avulla myös luovuttajan henkilöllisyydestä. Pidän ratkaisua ihmisoikeussopimusten ja 
perustuslain kannalta hyväksyttävänä, etenkin kun lapsen oikeuksien yleissopimuksen 7 artiklan 
tulkinta on viime vuosina kehittynyt tällaista tiedonsaantioikeutta puoltavaan suuntaan. Viittaan YK:n 
lapsen oikeuksien komitean maakohtaisiin johtopäätökseiin Sveitsin (CRC/C/15/Add. 182, kohta 28-
29) 
ja Yhdistyneen Kuningaskunnan (CRC/C/15/Add.l88, kohta 31-32) määräaikaiskertomusten 
käsittelyssä. Viittaan myös valiokunnan omaan lausuntoon aiemmasta lainsäädäntöhankkeesta (PeVL 
59/2002 vp). 
 
Naisen oikeus hedelmöityshoitoon 
 
Pidän perustuslain ja ihmisoikeussopimusten kannalta onnistuneena myös hallituksen esityksen 
ratkaisua koskien sellaisten naisten oikeutta hedelmöityshoitoon, jotka eivät elä avioliitossa tai 
parisuhteessa miehen kanssa. Hedelmöityshoitoa saavalle naiselle ei myöskään ehdoteta mitään 
nimenomaista yläikärajaa. Syrjintäkieltojen kannalta on 

2 
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tärkeää, ettei hedelmöityshoitoa tällaisissa tilanteissa suljeta pois, vaan oikeus hoitoon jää riippumaan 
sen yleisistä edellytyksistä ja esteistä, mukaan lukien 8 §:n 5 kohdan säännös. Miehen kanssa 
parisuhteessa elämättömän naisen oikeutta hedelmöityshoitoon täydentäisi kuitenkin vaatimus 
sukusolujen luovuttajan suostumuksesta luovutettujen sukusolujen tällaiseen käyttöön käyttöön sekä 
sukusoluja luovuttavan miehen vapaassa harkinnassa oleva mahdollisuus lisäksi tällaisessa 
tapauksessa nimenomaisella tahdonilmaisulla hyväksyä myös mahdollisuus isyyden vahvistaminen 
(16 §). Vaikka sääntelystä muodostuu monimutkainen, se kuitenkin vastaa elävän elämän rikkautta ja 
edustaa suvaitsevaa suhtautumista ihmisten oikeuteen itse päättää tekemisistään ja niiden seurauksista, 
lapsen etua loukkaamatta. 
 
Koti-inseminaatio 
 
Hedelmöityshoitolain soveltamisalan selkeyttämiseksi on tärkeää, että 1 §:n 3 momenttiin tulisi ns. 
koti-inseminaation määritelmä ja säännös siitä, ettei koti-inseminaatiota pidetä hedelmöityshoitona. 
Tällä ratkaisulla vältettäisiin eräissä aiemmissa luonnoksissa mukana ollut vahvasti yksityisyyden 
piiriin kuuluvan koti-inseminaation kriminalisointi. 
 
Koti-inseminaatioon on kuitenkin liitetty toinen seurausvaikutus, nimittäin siemennesteen tuottajan 
kohtelu syntyvän lapsen isänä (ehdotettu isyyslain 3 §:n 2 momentin 2 kohta). Kysymys on varsin 
radikaalista muutoksesta tähänastiseen lainsäädäntöön, jossa oikeudellisen isyyden ja sen seurauksena 
elatusvelvollisuuden edellytyksenä on biologinen isyys ja makaamisnäyttö. Ehdotuksen mukaan 
miestä pidettäisiin oikeudellisessa mielessä koti-inseminaation tuloksena syntyneen lapsen isänä. 
Ratkaisu mahdollistaisi isyyden ja elatusvelvollisuuden vahvistamisen myös tilanteissa, joissa 
sukupuoliyhteyttä ei ole tapahtunut. 
 
En näe asiassa ongelmaa perustuslain ja ihmisoikeussopimusten kannalta. Lapsen edun pohjalta 
argumentoiden voidaan puoltaa ratkaisua, jossa lapsen biologinen isä voidaan vahvistaa 
elatusvelvolliseksi silloinkin, kun raskaus on saanut alkunsa ilman sukupuoliyhteyttä ja ilman miehen 
moraalisesti moitittavaa käyttäytymistä. Saattaisi olla kuitenkin paikallaan sisällyttää ehdotettuun 
isyyslain 3 §:n 2 momentin 2 kohtaan vaatimus siitä, että siittiöt on viety naiseen miehen 
suostumuksella. 
 
Negatiivinen eugeniikka ja etnisyyden rekisteröinti 
 
Pitkästä valmisteluprosessista huolimatta esitykseen on näkemykseni mukaan jäänyt ongelmia 
ihmisarvon loukkaamattomuuden (PL 1 §) ja yksityisyyden suojan (PL 10 §) alueella. Tältä osin pidän 
välttämättömänä korjata eräitä esityksen ongelmallisia kohtia.. 
 
(a) Syntyvän lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen. Hedelmöityshoitolakiehdotuksen 5 §:n 2 
momentin mukaan hedelmöityshoidossa voitaisiin vaikuttaa hoidon tuloksena syntyvän lapsen 
ominaisuuksiin valikoimalla "vakavan sairauden" suhteen "terveiksi" todettuja sukusoluja tai alkioita 
ja lisäksi valitsemalla syntyvän lapsen sukupuoli, milloin toista sukupuolta olevalla lapsella olisi 
"huomattava vaara" saada "vakava sairaus". Tällaiset niin sanottua negatiivista eugeniikkaa edustavat 
ratkaisut ovat ongelmallisia 
ihmisarvon loukkaamattomuuden kannalta. Lapsen hankkimiseen ns. luonnonmenetelmällä liittyy aina 
riski sairaan tai vammaisen lapsen saamisesta, ja tämän riskin hyväksymisestä osaltaan kasvaa 
vastuullinen vanhemmuus. Hedelmöityshoidon kautta ei tulisi tavoitella näiden riskien välttämistä, ei 
liioin "yli-ihmisten" tai edes "täydellisten ihmisten" tuottamista. Tavoitteena tulisi olla riskien 
neutraalisuus verrattuna ns. luonnonmenetelmällä tapahtuvaan lisääntymiseen, ei niiden poistaminen 
lisääntymisteknologian keinoin. Jos sukusolujen tai alkioiden valikointia ei haluta kokonaan kieltää, 
sille tulisi ihmisarvon loukkaamattomuuden vuoksi asettaa selkeämmät rajat kuin mitä esityksessä 
ehdotetaan. Sekä "huomattavan vaaran" että "vakavan sairauden" käsitteitä tulisi pyrkiä täsmentämään. 
 
Pidän 5 §:n 2 momentin alkuosaa ("tutkitun vakavan sairauden kannalta terveiksi todettuja 
sukusoluja") ja 4 §:n 2 momentin 2 kohtaa ("tutkitun vakavan sairauden osalta perimältään terveeksi") 



 

liian väljinä. Ilmauksiin liittyy niin sanotun kaltevan pinnan argumentti: ilman selkeitä rajoja tällaiset 
joustavat ilmaisut voivat johtaa ihmisarvoa loukkaaviin eugeenisiin käytäntöihin. Kun teknologia 
kehittyy, tuollaiset ilmaukset voivat johtaa laajenevaan lapsen ominaisuuksien valikointiin. Niiden 
ominaisuuksien luettelosta, joiden suhteen tehdään geenitesti, voisi tulla jopa markkinointikeino 
hedelmöityshoidon tarjoamisessa. 
 
Erikseen on syytä kiinnittää huomiota 5 §:n 2 momentin loppuosaan, joka antaa suojaa parin 
pyrkimykselle saada (sukusolujen luovutuksen sijasta) biologisesti "oma" lapsi tilanteessa, jossa 
lapsen hankkimiseen liittyy riski sukupuoleen sidotusta perinnöllisestä sairaudesta. Ilmaisu 
"huomattava vaara saada vakava sairaus" on varsin epämääräinen. Mielestäni säännöksen 
soveltamisalaa tulisi rajoittaa. Tällä ohjattaisiin perinnöllisen riskin kantajia vastuulliseen 
vanhemmuuteen ja kaikkien vaihtoehtojen punnintaan mukaan lukien luovutettujen sukusolujen 
käyttö, sen sijaan että suojataan pahimmilaan narsistista pyrkimystä saada biologisesti "oma" lapsi 
vaikka samalla ajaudutaan ihmisarvon loukkaamattomuuden kannalta kaltevalle pinnalle. 
 
Ehdotettua säännöstä lapsen sukupuolen valinnasta tulisi arvioida myös sitä kansainvälistä taustaa 
vasten, että monissa maissa (esimerkiksi Intia ja Kiina) abortoidaan naispuolisia sikiöitä pelkästään 
näiden sukupuolen vuoksi. Voiko Suomi vastaisuudessa tuomita tällaiset käytännöt, jos se itse 
lainsäädännössään sallii syntyvän lapsen sukupuolen valinnan sairauden riskin välttämiseksi? Eräissä 
yhteiskunnissa ja yhteiskuntaluokissa syntyminen tytöksi merkitsee yksilölle elinikäistä kärsimystä, 
joka ei välttämättä ole vähempi kuin se kärsimys mikä Suomessa liittyy taipumukseen saada vakava 
sairaus 
 
(b) Toinen negatiivisen eugeniikan mahdollistava säännös on hedelmöityshoitolain 13 §, jossa 
sukusolujen luovuttamisen ehdoksi asetetaan että henkilö "on hyväksytty terveystarkastuksessa". 
Perusoikeuksien kannalta arveluttavasti terveystarkastuksen sisältö säänneltäisiin ministeriön 
asetuksella (31 §:n 2 kohta). Perustelujen mukaan luovuttajan terveystarkastuksessa "varmistutaan 
siitä, ettei hän ole tarttuvan eikä perinnöllisen taudin kantaja". Perustelujen sanamuoto viittaa siihen, 
että lakitekstissä maimttujen luovuttajan sairauksien lisäksi tutkittaisiin myös tämän geneettinen 
taipumus 
myöhemmin sairastua perinnölliseen tautiin tai siirtää tällainen ominaisuus eteenpäin. Perustelut siis 
menevät huomattavasti pitemmälle kuin lakiteksti. Jo tämän epäselvyyden vuoksi ehdotettu delegointi 
ministeriön asetuksen tasolle ei ole hyväksyttävä ihmisarvon loukkaamattomuuden (PL 1 §) ja 
yksityisyyden suojan (PL 10 §) kannalta. Edellä puolletun riskien neutraalisuuden periaatteen 
mukaisesti 13 §:ssä tulisi nimenomaisesti kieltää geenitestien käyttö luovuttajien valinnassa. Jos 
perinnöllisten sairauksien välttäminen katsotaan ylipäätään tavoiteltavaksi hedelmöityshoidossa, 
terveystarkastukseen voitaisiin sisällyttää pyrkimys luovuttajan haastattelun avulla selvittää vakavan 
perinnöllisen sairauden riski. 
 
(c) Yksityisyyden (PL 10 §) suojaan liittyy lisäksi hedelmöityshoitolain 15 §, jonka mukaan 
luovuttajasta rekisteröitäisiin mm. ihon väri ja etninen alkuperä. Kyse on arkaluontoisista tiedoista, 
joita koskevaa henkilörekisteriä ei tulisi luoda ilman vakavaa harkintaa. Mikä olisi rekisterissä käytetty 
ihonvärin ja etnisen alkuperän luokitus? Ainakin jälkimmäisen osalta tulisi sallia korkeintaan henkilön 
itse ilmoittaman etnisen alkuperän kirjaaminen (itseidentifikaatio). 
 
 

Tromssassa 16.3.2006 
 
 
 

Martin Scheinin, professori 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyydettyä minulta asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä 3/2006 vp. laeiksi 

hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavaa.2 

 

Samaa asiaa koskeva hallituksen esitys (uuden lain nimeä on tosin nyt vähän yksinkertaistettu) oli 

perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä vuonna 2002. Silloin perustuslakivaliokunnan lausunnossa (59/2002 

vp) kiinnitettiin huomiota moniin kohtiin, jotka valiokunnan mielestä olivat ongelmallisia Suomen 

perustuslain perusoikeussäännösten kannalta. Mm. lakiehdotuksessa hedelmöityshoitojen saamiselle 

asetettua 46 vuoden yläikärajaa ei pidetty perusoikeusjärjestelmän kannalta asianmukaisena. Valiokunta ei 

kuitenkaan viitannut tuolloin suoraan perustuslain 6 §:n syrj intäkieltosäännökseen. 
 

Lisäksi valiokunta totesi vuonna 2002, että oikeus henkilökohtaiseen identiteettiin liittyy PeL 10 §:ssä 

turvatun yksityiselämän suojaan piiriin. Valiokunnan mielestä "on ongelmallista, jos henkilön alkuperästä 

on viranomaisella tietoa, johon hänellä itsellään ei ole tiedonsaantioikeutta." Sen takia valiokunta ehdotti 

lakiehdotusta muutettavaksi siten, että hedelmöityshoidosta syntyneellä henkilöllä on oikeus 18 vuotta 

täytettyään saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. 
 

Nämä huomautukset on sisällöllisesti otettu huomioon uudessa lakiehdotuksessa. Siinä ei ole enää asetettu 

edellä kuvatunlaisia yläikärajoja hedelmöityshoidon saamiselle. Samoin lakiehdotuksessa lähdetään siitä, 

että luovutetusta sukusolusta syntyneellä lapsella olisi oikeus 18 vuotta täytettyään saada tietää sukusolun 

luovuttajan henkilöllisyys. 

Sen sijaan hallituksen esityksen säätämisjäijestysperusteluissa ei ole kaikilta osin otettu huomioon 

perustuslakivaliokunnan vuonna 2002 omaksumia näkemyksiä. Missään ei myöskään perustella, miksi 

niitä ei hyväksytä. Hallituksen esityksen eri kohtien välillä on sitä paitsi selviä epäjohdonmukaisuuksia. 
 

                                            
2 Kirjoitan asiasta tiivistetysti, koska olen ottanut kantaa asiaan jo monessa tieteellisessä artikkelissa. Viittaan niihin 
lausunnossa. 
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Hallituksen esityksessä oikeutta saada tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys perustellaan (s. 43-44) 

aika omaperäisellä tavalla, mikä ei saa myöskään minkäänlaista tukea tutkimuskirjallisuudesta. Oman 

biologisen alkuperän katsotaan hallituksen mielestä olevan osa ihmisen identiteettiä, ja tiedon saamisen 

siitä katsotaan hallituksen mukaan kuuluvan PeL 1 §:ssä turvatun ihmisarvon loukkaamattomuuden piiriin. 

Lisäksi katsotaan, että PeL 6 §:ssä säädetty yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto myös puoltavat sellaista 

lainsäädännöllistä ratkaisua, jossa luovutetusta sukusolusta syntyneelle turvataan tiedonsaantioikeus. 
 

Suomessa on kuitenkin lähdetty siitä, että ihmisarvolla ei juurikaan ole itsenäistä sisältöä, vaan PeL 1.2 

§;ssä mainittu ihmisarvon loukkaamattomuus saa konkreettisen sisältönsä vasta perustuslain 2 luvun 

perusoikeussäännöksistä. Sen takia ihmettelen suuresti, miksi PeL 10 § ei ole enää kelvannut tässä 

yhteydessä (kuitenkin s. 19 viitataan aiempaan PeVL:oon juuri tässä yhteydessä). Jos sille tielle lähdetään, 

että PeL 1.2 §:ää käytetään konkreettisena perusteluna jollekin oikeudelle, ihmisarvosta voidaan sen 

jälkeen johtaa mitä tahansa "hyvinä pidettyjä asioita". Se ei kuitenkaan ollut perustuslainsäätäjän tahto, 

eikä perustuslakivaliokuntakaan ole noin tilannetta tulkinnut.3 Sen takia mielestäni 

perustuslakivaliokunnan tulee tässä yhteydessä noudattaa aiempaa kantaansa ja ottaa lähtökohdaksi tältä 

osin PeVL:ssa 59/2002 vp. ilmaistu kantaja viitata PeL 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän suojaan 

tiedonsaantioikeuden osalta (Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan puitteisiin se ei kuitenkaan 

ilmeisesti mahdu, ja ainakin sen jäsenvaltioille turvaama harkintamarginaali on suuri tältä osin, kuten 

tuomioistuin Ranskaa koskeneessa Odievre-tapauksessa vuonna 2004 totesi). 
 

Valiokunta ei sen sijaan viitannut tiedonsaantioikeuden osalta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 7 

artiklaan, jonka mukaan lapsella on oikeus, mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa. Siihen ei 

jostain syystä viitata myöskään uudessa hallituksen esityksessä. Mielestäni siihen olisi 

perusteltua viitata tässä yhteydessä, koska se on ainoa ihmisoikeussopimus, jossa asiaan otetaan suoraan 

kantaa. Myös muualla tuo artikla on ollut esillä tässä yhteydessä.4 

 

Hallituksen esityksessä (s. 13-14) kiinnitetään huomiota myös Euroopan neuvoston 

biolääketiedesopimukseen, joka ei tosin ole vielä Suomea oikeudellisesti sitova. Vasta nyt esillä olevan 

lainsäädännön hyväksymisen jälkeen ratifiointi on mahdollista. Sopimus on kuitenkin Suomessa voimassa 

jo ns. soft law'na. Säätämisjärjestysjaksossa ei kuitenkaan enää viitata ko. sopimukseen. Niin olisi 

kuitenkin mielestäni pitänyt tehdä. Vastaavasti Suomen lainsäädäntöä saatettaessa vastaamaan Euroopan 

ihmisoikeussopimusta 1980-luvun lopussa ratifiointiin valmistauduttaessa perustuslakivaliokunta viittasi 

jo lausunnoissaan tuohon sopimukseen vaikkei se Suomea vielä sitonutkaan (ks. esim. PeVL 14/1989 vp.). 
 

Biolääkettedesopimuksen 14 artiklassa esim. kielletään vaikuttamassa lapsen sukupuoleen, mutta se sallii 

kuitenkin lapsen sukupuolen valinnan silloin kun näin pystytään välttämään vakava sukupuoleen sidottu 
                                            
Tarkemmin kirjallisuudesta ja oikeuskäytännöstä ks. Liisa Nieminen, Ihmisarvon loukkaamattomuus perus- ja 
ihmisoikeussuojan lähtökohtana, Lakimies 1/2005, s. 49-78. 
J Tarkemmin ks. Liisa Nieminen, Oikeus synnyttää anonyymisti - lapsen oikeus saada tietää geneettinen alkuperänsä. 
Näkökohtia puolesta ja vastaan. Naistutkimus 3/2005, s. 4-18. 



 
perinnöllinen sairaus. Viime kerralla perustuslakivaliokunta käsitteli täti kohtaa ja piti valikoimiskieltoon 

ehdotettuja poikkeuksia hyväksyttävinä, koska näin pyritään turvaamaan lapsen syntyminen ilman vakavia 

sairauksia. Se ei kuitenkaan viitannut biolääketiedesopimuksen 14 artiklaan. Se on kuitenkin ihan "oikea" 

ihmisoikeussopimus, johon myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin viittaa toisinaan sellaisiakin maita 

koskevissa tapauksissa, jotka eivät ole sopimusta vielä edes allekirjoittaneet. Suomi on sopimuksen 

allekirjoittanut jo vuosia sitten. 
 

Toki PeL 1.2 §:n ihmisarvon loukkaamattomuus pitää sisällään sen, että sikiöön ja alkioon kohdistuvat 

ihmisarvoa loukkaavat lääketieteelliset kokeilut ovat PeL 1 §:n vastaisia (tämä todettiin myös 

perusoikeusuudistuksen yhteydessä), mutta miten pitkälle tahansa meneviä kieltoja ja 

rajoituksia ei PeL 1.2 §:stä tule johtaa, koska on olemassa myös konkreettinen biolääketiedesopimus 

asiasta. Siinä asetetaan aika yksityiskohtaisia rajoja erilaisille toimenpiteille.5 

 

Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että hoitoa voidaan antaa muillekin kuin miehen kanssa 

parisuhteessa eläville naisille. Näitä naisia ei aseteta eri asemaan perinteisessä parisuhteessa eläviin naisin 

verrattuna. Ehdotettu laki ei myöskään merkitsisi muutosta nykytilaan, sillä 

hedelmöityshoitoja on käytännössä jo joidenkin vuosien ajan annettu muille kuin parisuhteessa eläville 

naisille ilman että isyyttä on voitu vahvistaa. Hallituksen esityksessä korostetaan myös, että perhemuodot 

ovat viime vuosikymmenien aikana moninaistuneet, mikä ilmentää paitsi elämän ulkoisissa puitteissa, 

myös arvostuksissa tapahtuneita muutoksia. 
 

Onkin syytä tuoda esiin, että Suomessa perustuslaissa ei turvata avioliittoa instituutiona samaan tapaan 

kuin esim. Saksassa, joten avioliiton asettamista muita perhemuotoja parempaan asemaan tuossa suhteessa 

ei voitaisikaan pitää perusteltuna. 
 

Viimeksi perustuslakivaliokunta pikemminkin lähti siitä, kuin tuollainen avioliiton turvaa koskeva säännös 

Suomen perustuslaissakin olisi. Sen mielestä ehdotetut erot, "jotka liittyvät kiinteästi yhteiskunnan 

arvovalintoihin", mahtuivat lainsäätäjälle kuuluvien harkintarajojen sisälle. Ehdotuksessa lähdettiin silloin 

siitä, että yksinäiselle naiselle tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävälle naiselle saadaan antaa 

hedelmöityshoitoa vain jos mies, jonka luovuttamia siittiöitä käytetään, on antanut suostumuksensa 

tietoisena siitä, että hänet voidaan vahvistaa isäksi. 
 

Valiokunnan kannanotto aikaansai kuitenkin voimakkaan arvosteluryöpyn/ Perustuslakivaliokunnan 

katsottiin tulkinnallaan venyttäneen perusoikeuksien eettistä, arvovalintoja vahvistavaa ulottuvuutta. 

Mielestäni nyt esitetty näkemys vastaa paremmin Suomen perustuslain asettamia vaatimuksia. 

Lähtökohdaksi on siten tältä osin otettu PeVL:oon 59/2002 jätetyssä vastalauseessa omaksuttu 

perustuslain tulkinta. 

                                            
5 Tarkemmin ks. alav. 2 mainittu artikkeli. 
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Yhteenveto 
 

Mielestäni hallituksen esityksessä ei ole säätämisjärjestyksen puolesta huomautettavaa, ja se voidaan 

säätää tavallista lainsäätämisjärjestystä käyttämällä ilman, että siihen tarvitsisi tehdä sisällöllisiä 

muutoksia. Perustelut eivät kuitenkaan missään tapauksessa kelpaa sellaisenaan. Lakiehdotuksen 4. jakso 

(suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys) ei ole kaikilta osin sopusoinnussa sen kanssa mitä tekstissä 

aiemmin on todettu. Suurin ongelma säätämisjärjestysjaksossa on ihmisarvon loukkaamattomuudelle siinä 

annettu sisältöjä merkitys. Perustuslain 1.2 §:n sisällölle ei voida antaa noin laajaa tulkintasisältöä, vaan on 

monelta osin nojauduttava ehdotettua enemmän sitä konkretisoiviin perustuslain 2 luvun 

perusoikeussäännöksiin. 
 
 
5 Ks. Liisa Nieminen, Lasten perus- ja ihmisoikeussuojan ajankohtaisia ongelmia, Lakimies 4/2004, s. 610-618. 

 

Lain hyväksymistä pidän tärkeänä senkin takia, että sen jälkeen Suomi voisi vihdoin ratifioida 

Euroopan neuvoston biolääketiedesopimuksen. 
 
 
 

Helsingissä maaliskuun 21 päivänä 2006. 

Liisa Nieminen 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hedelmöityshoidosta ja laki isyyslain muuttamisesta. 

Hedelmöityshoidon antamiselle ei laissa asetettaisi parisuhdevaatimusta. Hoitoa ei 

kuitenkaan saisi antaa, jos on ilmeistä, että syntyvälle lapselle ei voida turvata tasapainoista 

kehitystä. Lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen sukusoluja tai alkiota valikoimalla on 

lakiehdotuksen mukaan mahdollista vain, jos siten pystytään turvaamaan syntyvän lapsen terveys 

tai se, että lapsi muistuttaa ulkonäöltään vanhempiaan. Luovutetuista sukusoluista syntyneellä 

lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys. 

Isyyslakiin ehdotetaan asianomaiset säännökset siitä, miten hedelmöityshoidon yhteydessä lapsen 

isyys voidaan vahvistaa. 

Ehdotetut lait on tarkoitetut tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua niiden 

hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 

Lakiesityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan lakiehdotusten suhdetta ihmisarvon 

loukkaamattomuuteen, itsemääräämisoikeuteen ja oikeuteen yksityiselämään, yhdenvertaisuuteen 

ja elinkeinon suojaan. Hallitus katsoo, että ehdotetut lait voidaan kaikilta osiltaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Asiaan liittyvien perusoikeusnäkökohtien vuoksi hallitus 

pitää kuitenkin asianmukaisena, että esityksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto. 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Yleistä 

Lakiesitys vastaa pääosiltaan vuoden 2002 hallituksen esitystä laiksi sukusolujen ja alkioiden 

käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta (HE 76/2002 vp), josta 

perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa (PeVL 59/2002 vp). Valiokunnan kannanotot on pääosin 

otettu huomioon nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä laiksi hedelmöityshoidosta ja isyyslain 

muuttamisesta. Uusi lakiesitys laajentaa hedelmöityshoidon saajien piiriä siten, että nyt hoitoa 

voivat saada parien ohella myös naiset, jotka eivät elä avioliitossa tai avioliitonomaisissa 

olosuhteissa. Perustuslakivaliokunta pitää hedelmöi-tyshoitolain säätämistä sinänsä tarpeellisena, 
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koska se mahdollistaa lapsettomuuden hoidon oikeudellisesti ja lääketieteellisesti hyväksyttävällä 

tavalla. Lain säätämiselle on siten hyväksyttävät perusteet. 
 

Yhdenvertaisuus 

Lakiesityksen mukaan lähes kaikki naiset voivat saada hedelmöityshoitoa, ellei ole osoitettavissa 8 

§:ssä mainittuja esteitä hoidon saamiselle. Hoitoa saavalla tarkoitetaan 1. lakiehdotuksen 2 §:n 

mukaan paria tai naista, joka ei elä avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa. Sukusoluja 

voidaan lakiehdotuksen 16 §:n 2 momentin mukaan käyttää hedelmöityshoitoon yksinäisille 

naisille ja naispareille vain, jos sukusolujen luovuttaja on antanut siihen suostumuksensa. 

Perustuslain 6 §:n nojalla ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja että 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 tietyn 

hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin (HE 309/1993 vp, s. 43/1). 

Yhdenvertaisuusperiaatteesta ei kuitenkaan voi johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle 

pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn. Keskeistä on, voidaanko 

erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla (PeVL 1/2006 vp, s. 

2/1, PeVL 8/2003 vp, s. 3/1, PeVL 65/2002 vp, s. 4/1, PeVL 58/2001 vp, s. 2). 

Perustuslain mukaan kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta lapseen, vaikka se 

lääketieteen keinovalikoiman puitteissa olisi mahdollista. Lähtökohtana kuitenkin on, että jos 

yhteiskunta antaa tiettyjä hoitopalveluja naisille, tulee niitä antaa yhdenvertaisesti kaikille naisille. 

Hedelmöityshoidon ulkopuolelle jäävät 1. lakiehdotuksen 16 §:n 2 momentin perusteella kuitenkin 

sellaiset muut kuin parisuhteessa elävät naiset, joiden hoitoa varten ei ole saatu sukusolujen 

luovuttajan suostumusta. 

Lakiehdotus asettaa henkilöt eri asemaan sosiaalisen statuksensa ja osaksi myös 

sukupuolisen suuntautumisensa kannalta. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan 

sukusolujen luovuttajan suostumusedellytystä on kuitenkin pidettävä sellaisena hyväksyttävänä 

perusteena, jonka puuttuminen oikeuttaa kohtelemaan muita kuin parisuhteessa eläviä naisia 

eriarvoisesti. Kun otetaan huomioon hedelmöityshoidon lääketieteellinen tarkoitus auttaa 

tahattomasta lapsettomuudesta kärsiviä henkilöitä, ei lakiehdotusta voida pitää 
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perustuslainvastaisena. Ehdotetut erot liittyvät kiinteästi yhteiskunnan arvovalintoihin ja 

valiokunnan pitkäaikaiseen tulkintakäytäntöönkin verrattuna mahtuvat lainsäätäjälle kuuluvien 

harkintarajojen sisälle (PeVL 59/2002 vp, s. 3/1). Perustuslaki ja erityisesti sen 6 §:n 

yhdenvertaisuussäännös eivät aseta estettä nyt ehdotetun mukaiselle sääntelylle, vaikka ei olekaan 

varmaa, onko yhteiskunnassa vaikuttavien vallitsevien arvojen mukaista antaa hedelmöityshoitoa 

kaikille lakiesityksessä luetelluille tahoille. Ratkaisun tekeminen tältä osin on pääasiassa eettis-

poliittinen arvovalin-takysymys. 
Hedelmöityshoidon edellytykset 

Hoitava lääkäri päättää 1. lakiehdotuksen 11 §:n nojalla hedelmöityshoidon antamisesta 

valmistuttuaan, että edellytykset hoidon antamiseen täyttyvät. Hedelmöityshoitoa ei saa 8 §:n 

mukaan antaa, jos kyseisen lainkohdan edellytykset eivät täyty. Siten 5 kohdan nojalla 

hedelmöityshoito estyy, jos on ilmeistä, ettei lapselle voida turvata tasapainoista kehitystä. Hoitoa 

antavalta lääkäriltä ei tältä osin edellytetä erityisen tutkimuksen tekemistä. Esityksen perustelujen 

mukaan lainkohta tulee sovellettavaksi lähinnä silloin, kun lääkäri parin tai, kun hoitoa 

suunnitellaan muutoin kuin miehen kanssa parisuhteessa elävälle naiselle, tämän kanssa 

käymissään keskusteluissa tulee vakuuttuneeksi siitä, ettei heillä selvästikään ole mahdollisuutta 

turvata lapsen tasapainoista kehitystä.   \ 

Lääkärin mahdollisuudet arvioida lapsen tasapainoisen kehityksen edellytykset asiakkaan 

kanssa käymiensä keskustelujen perusteella ovat varsin rajoitetut ilmeisyys-vaatimuksesta 

huolimatta. Esimerkiksi lapseksiottamislain 1 luvun edellytyksiä arvioi-taessa tuomioistuimen 

tulee lain 30 §:n mukaan omasta aloitteestaan määrätä hankittavaksi kaikki se selvitys, joka on 

tarpeen lapseksiottamisen vahvistamista koskevan asian ratkaisemiseksi. Tuomioistuimen on 

kuultava kaikkia niitä henkilöitä, jotka voivat antaa tietoja lapseksiottamista koskevasta asiasta. 

Perustuslakivaliokunta jättää lakivaliokunnan harkittavaksi, tulisiko sääntelyä täsmentää 

vielä siten, että lapsen tasapainoisen kehityksen turvaamisen arviointiin osallistuisi hoitoa antavan 

lääkärin lisäksi esimerkiksi lapsipsykiatrian tai muiden sosiaali-ja terveysviranomaisten edustajia. 
 

Lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen 

Syntyvän lapsen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa 1. lakiehdotuksen 5 §:n mukaan vain 

poikkeustapauksissa. Ensinnäkin 2 momentin perusteella syntyvän lapsen terveyteen voidaan 

vaikuttaa valikoimalla tutkitun vakavan sairauden kannalta terveiksi todettuja sukusoluja tai 
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alkioita. Lapsen sukupuolen määräytymiseen saadaan vaikuttaa, jos hedelmöityshoidossa käytetään 

parin omia sukusoluja ja näistä syntyvällä toista sukupuolta olevalla lapsella olisi huomattava 

vaara saada vakava sairaus. Toiseksi 3 momentin nojalla, jos hedelmöityshoidossa käytetään 

luovutettuja sukusoluja, hoitavan lääkärin tulee valita sukusolut, joiden luovuttaja muistuttaa 

ulkonäöltään lapsen asianomaista vanhempaa, jollei hoitoa saavan tahdosta muuta johdu. 

Perustuslakivaliokuta on katsonut, että ehdotetunlainen terveysperusteinen syy on 

hyväksyttävä peruste vaikuttaa lapsen sukupuoleen, joskaan tällaiset sääntelyt eivät ole 

ongelmattomia (PeVL 59/2002 vp, s. 2/II). Myös Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja 

biolääketieteen sopimuksen 14 artikla kieltää vaikuttamasta syntyvän lapsen sukupuolen 

määräytymiseen, paitsi jos parin sukusoluista syntyvä toista sukupuolta oleva lapsi voi saada 

vakavan periytyvän sairauden. Suomi on sopimuksen allekirjoittanut, mutta ei vielä ratifioinut. 

Sääntely on perustuslakivaliokunnan mielestä tältä osin sopusoinnussa valiokunnan linjan 

ja keskeisiltä osin myös mainitun kansainvälisen sopimuksen kanssa. Luovuttajasta "saadaan" 1. 

lakiehdotuksen 15 §:n perusteella kerätä ja tallentaa 5 §:n3 momentissa mainittua tarkoitusta varten 

tietoja, jotka kuvaavat luovuttajan ihon, silmien ja hiusten väriä, pituutta ja etnistä alkuperää. Sen 

sijaan 5 §:n 3 momentin mukaan lääkärin "tulee" valita sukusolut, joiden luovuttaja muistuttaa 

ulkonäöltään lapsen asianomaista vanhempaa, jollei hoitoa saavan tahdosta muuta johdu. 

Velvoittavuuden osalta 1. lakiehdotuksen 15 § ja 5 §:n 3 momentti eivät siten täsmää. Ehdotuksen 

perusteella sukusolujen valikoinnista tulee pääsääntö, joka eettiseltä kannalta katsottuna voi olla 

ar-velluttavaa. Valiokunta pitää asianmukaisena, että hoitavan lääkäri aina neuvotee sukusolujen 

valikoinnista ainakin syntyvän lapsen tulevan äidin kanssa ja että 3 momentin 1. virkkeen 2. 

lauseen sana "tulee" muutetaan sanaksi "voi". 
Tiedonsaantioikeus 

Lakiehdotuksen 23 §:n mukaan sukusolusta tai alkiosta syntyneellä henkilöllä on oikeus 18 vuotta 

täytettyään saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Jos on annettu hedelmöityshoitoa naiselle, joka 

ei elä parisuhteessa miehen kanssa ja siittiöiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen, 

viimeksi mainittu voidaan vahvistaa hoidon tuloksena syntyneen lapsen isäksi. Jos suostumusta ei 

ole saatu, isyyttä ei voida vahvistaa. Esityksen perustelujen mukaan suostumuksen antajalle on 

kerrottava, että hänen ja lapsen välille ei synny oikeudellista sukulaisuussuhdetta, ellei hän 

nimenomaisesti suostu siihen, että hänen isyytensä vahvistetaan. 
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Aiemmin perustuslakivaliokunta on korostanut tiedonsaannin merkitystä henkilökohtaiseen 

identiteettiin liittyvän perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan kannalta. Samalla 

valiokunta on katsonut yhteiskunnassa vallitsevien arvojen valossa ongelmalliseksi, että tietty osa 

lapsista lähtökohtaisesti lainsäädännön seurauksena syntyy isättömiksi (PeVL 59/2002 vp, s.3—4). 

Nyt käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen keskeisenä tavoitteena on lakiesityksen perustelujen 

mukaan hoidon avulla syntyvien lasten edun turvaaminen. Lausuma on sopusoinnussa YK:n lapsen 

oikeuksien 3 artiklan kanssa, jonka mukaan lainsäädäntöelimien toiminnassa, jotka koskevat 

lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Saman sopimuksen 7 artiilan mukaan 

lapsella, mikäli mahdollista, on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. Tämän 

voidaan katsoa korostavan biologisen isyyden tiedonsaannin rinnalla sosiaalisen isyyden 

merkitystä lapsen identiteetin kehittymisessä. Valiokunnan mielestä lakiehdotus kuitenkin täyttää 

henkilön identiteettiin liittyvän perustuslain 10 §:n mukaisen yksityiselämän suojan 

perusvaatimukset, eikä se säätämisjärjestyksen kannalta siten ole ongelmallinen. Vaikka 

perustuslaista ei suoraan voida johtaa lapsen oikeutta isään, valiokunta kuitenkin korostaa, ettei 

lapsen mahdollisuutta aitoon isyyssuhteeseen voida pitää merkitykseltään vähäisenä hänen 

identiteettinsä kehityksensä kannalta. 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiesitys voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä päivänä toukokuuta 2006 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho /sd 
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk 

Roger Jansson /r 
Johannes Koskinen /sd 
Irina Krohn /vihr 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
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Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors k 
Jan Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2006 vp 
 
Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja 
isyyslain muuttamisesta 

 

Lakivaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 28 päivänä helmikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi 

hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta (HE 3/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

lakivaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

lakivaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola ja lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- professori Olli Mäenpää 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen 

- professori Martin Scheinin. 

HE 3/2006 vp Versio 0.2 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hedelmöityshoidosta ja laki isyyslain muuttamisesta. 

Hedelmöityshoidon antamiselle ei laissa asetettaisi parisuhdevaatimusta. Hoitoa ei 

kuitenkaan saisi antaa, jos on ilmeistä, että syntyvälle lapselle ei voida turvata tasapainoista 

kehitystä. Lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen sukusoluja tai alkiota valikoimalla on 

lakiehdotuksen mukaan mahdollista vain, jos siten pystytään turvaamaan syntyvän lapsen terveys 

tai se, että lapsi muistuttaa ulkonäöltään vanhempiaan. Luovutetuista sukusoluista syntyneellä 

lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys. 

Isyyslakiin ehdotetaan asianomaiset säännökset siitä, miten hedelmöityshoidon yhteydessä lapsen 

isyys voidaan vahvistaa. 

Ehdotetut lait on tarkoitetut tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua niiden 

hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 

Lakiesityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan lakiehdotusten suhdetta ihmisarvon 

loukkaamattomuuteen, itsemääräämisoikeuteen ja oikeuteen yksityiselämään, yhdenvertaisuuteen 

ja elinkeinon suojaan. Hallitus katsoo, että ehdotetut lait voidaan kaikilta osiltaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Asiaan liittyvien perusoikeusnäkökohtien vuoksi hallitus 

pitää kuitenkin asianmukaisena, että esityksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto. 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 
 
Yleistä 

Lakiesitys vastaa pääosiltaan vuoden 2002 hallituksen esitystä laiksi sukusolujen ja alkioiden 

käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta (HE 76/2002 vp), josta 

perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa (PeVL 59/2002 vp). Valiokunnan kannanotot on pääosin 

otettu huomioon nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä laiksi hedelmöityshoidosta ja isyyslain 

muuttamisesta. Uuden lakiesityksen mukaan hoitoa voivat saada parien ohella myös naiset, jotka 

eivät elä avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa. Perustuslakivaliokunta pitää 

hedelmöityshoitokin säätämistä sinänsä tarpeellisena, koska se mahdollistaa lapsettomuuden 

hoidon oikeudellisesti ja lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Lain säätämiselle on siten 

hyväksyttävät perusteet. 



 
 

Yhdenvertaisuus 

Lakiesityksen mukaan lähes kaikki naiset voivat saada hedelmöityshoitoa, ellei ole osoitettavissa 8 

§:ssä mainittuja esteitä hoidon saamiselle. Hoitoa saavalla tarkoitetaan 1. lakiehdotuksen 2 §:n 

mukaan paria tai naista, joka ei elä avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa. Sukusoluja 

voidaan lakiehdotuksen 16 §:n 2 momentin mukaan käyttää hedelmöityshoitoon yksinäisille 

naisille ja naispareille vain, jos sukusolujen luovuttaja on antanut siihen suostumuksensa. 

Perustuslain 6 §:n nojalla ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.(poist) 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 tietyn 

hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin (HE 309/1993 vp, s. 43/1) 

edistääkseen esimerkiksi lapsen edun toteutumista. Yhdenvertaisuusperiaatteesta ei kuitenkaan voi 

johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen 

vaatimaan sääntelyyn. Keskeistä on, voidaanko erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän 

kannalta hyväksyttävällä tavalla (PeVL 1/2006 vp, s. 2/1, PeVL 8/2003 vp, s. 3/1, PeVL 65/2002 

vp, s. 4/1, PeVL 58/2001 vp, s. 2). 

Perustuslaista ei saa tukea sille, että jollakulla olisi subjektiivinen oikeus lapseen, vaikka 

lapsen saanti lääketieteen keinovalikoiman puitteissa olisikin mahdollista. Lakiehdotuksen mukaan 

hedelmöityshoitoa voidaan antaa myös naiselle, joka ei elä parisuhteessa miehen kanssa. Jotta 

luovutettuja siittiöitä voitaisiin käyttää tällaiseen hoi-toon. luovuttajan on 1. lakiehdotuksen 16 §:n 

2 momentin mukaan annettava siihen nimenomainen suostumuksensa 

Lakiehdotuksessa asetetaan henkilöitä eri asemaan siviilisäätynsä ja osaksi myös 

sukupuolisen suuntautumisensa kannalta. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan 

sukusolujen luovuttajan suostumusedellytystä on kuitenkin pidettävä sellaisena hyväksyttävänä 

perusteena, jonka puuttuminen oikeuttaa kohtelemaan muita kuin miehen kanssa eläviä naisia 

eriarvoisesti. 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 tulkintakäytäntöönkin verrattuna mahtuvat 
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lainsäätäjälle kuuluvien harkintara-jojen sisälle (PeVL 59/2002 vp, s. 3/1). Perustuslaki ja 

erityisesti sen 6 §:n yhdenvertai-suussäännös eivät aseta estettä nyt ehdotetun mukaiselle 

sääntelylle. 
 

Hedelmöityshoidon edellytykset 

Hoitava lääkäri päättää 1. lakiehdotuksen 11 §:n nojalla hedelmöityshoidon antamisesta 

varmistuttuaan, että edellytykset hoidon antamiseen täyttyvät. Hedelmöityshoitoa ei saa 

8 §:n mukaan antaa, jos kyseisen lainkohdan edellytykset eivät täyty. Pykälän 5 kohdan nojalla 

hedelmöityshoito estyy, jos on ilmeistä, ettei lapselle voida turvata tasapainoista kehitystä. Hoitoa 

antavalta lääkäriltä ei tältä osin edellytetä erityisen tutkimuksen tekemistä. Esityksen perustelujen 

mukaan lainkohta tulee sovellettavaksi lähinnä silloin, kun lääkäri parin tai, kun hoitoa 

suunnitellaan muutoin kuin miehen kanssa parisuhteessa elävälle naiselle, tämän kanssa 

käymissään keskusteluissa tulee vakuuttuneeksi siitä, ettei heillä selvästikään ole mahdollisuutta 

turvata lapsen tasapainoista kehitystä. 

Lääkärin mahdollisuudet arvioida lapsen tasapainoisen kehityksen edellytykset asiakkaan 

kanssa käymiensä keskustelujen perusteella ovat varsin rajoitetut ilmeisyys-vaatimuksesta 

huolimatta. Vertailun vuoksi esimerkiksi lapseksiottamislain 1 luvun edellytyksiä arvioitaessa 

tuomioistuimen tulee lain 30 §:n mukaan omasta aloitteestaan määrätä hankittavaksi kaikki se 

selvitys, joka on tarpeen lapseksiottamisen vahvistamista koskevan asian ratkaisemiseksi. 

Tuomioistuimen on kuultava kaikkia niitä henkilöitä, jotka voivat antaa tietoja lapseksiottamista 

koskevasta asiasta. 

Perustuslakivaliokunta jättää lakivaliokunnan harkittavaksi, tulisiko hoitoa antavalle 

lääkärille varata mahdollisuus tarvittaessa pyytää asiantuntija-apua muilta viranomaisilta lapsen 

tasapainoisen kehityksen turvaamisen arvioimiseksi. 
 

Lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen 

Syntyvän lapsen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa 1. lakiehdotuksen 5 §:n mukaan vain 

poikkeustapauksissa. Ensinnäkin 2 momentin perusteella syntyvän lapsen terveyteen voidaan 

vaikuttaa valikoimalla tutkitun vakavan sairauden kannalta terveiksi todettuja sukusoluja tai 

alkioita. Lapsen sukupuolen määräytymiseen saadaan vaikuttaa, jos hedelmöityshoidossa käytetään 

parin omia sukusoluja ja näistä syntyvällä toista sukupuolta olevalla lapsella olisi huomattava vaara 



 

saada vakava sairaus. Toiseksi 3 momentin nojalla, jos hedelmöityshoidossa käytetään luovutettuja 

sukusoluja, hoitavan lääkärin tulee valita sukusolut, joiden luovuttaja muistuttaa ulkonäöltään 

lapsen asianomaista vanhempaa, jollei hoitoa saavan tahdosta muuta johdu. 

Perusoikeudet kuuluvat ihmiselle hänen elinaikanaan. Oikeusjärjestys antaa kuitenkin eri 

tavoin suojaa myös ennen syntymää. Osittain tämä toteutuu äidin perus-oikeusturvan välityksellä. 

Lisäksi perustuslain 1 §:n mukaan valtiosäännön perusarvoja on ihmisarvon loukkaamattomuuden 

turvaaminen. Siten esimerkiksi sikiöön ja alkioon kohdistuvat ihmisarvoa loukkaavat 

lääketieteelliset ja tieteelliset kokeilut ovat perustuslain vastaisia. Perustuslakivaliokuta on 

kuitenkin katsonut, että ehdotetunlainen terveysperusteinen syy on hyväksyttävä peruste vaikuttaa 

lapsen sukupuoleen, joskaan tällaiset sääntelyt eivät ole ongelmattomia (PeVL 59/2002 vp, s. 2). 

Myös Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja biolääketieteen sopimuksen 14 artikla kieltää 

vaikuttamasta syntyvän lapsen sukupuolen määräytymiseen, paitsi jos parin sukusoluista syntyvä 

toista sukupuolta oleva lapsi voi saada vakavan periytyvän sairauden. Suomi on sopimuksen al-

lekirjoittanut, mutta ei vielä ratifioinut. 

r Sääntely on perustuslakivaliokunnan mielestä tältä osin sopusoinnussa valiokunnan linjan ja 

keskeisiltä osin myös mainitun kansainvälisen sopimuksen kanssa. Luovuttajasta "saadaan" 1. 

lakiehdotuksen 15 §:n perusteella kerätä ja tallentaa 5 §:n3 momentissa mainittua tarkoitusta varten 

tietoja, jotka kuvaavat luovuttajan ihon, silmien ja hiusten väriä, pituutta ja etnistä alkuperää. Sen 

sijaan 5 §:n 3 momentin mukaan lääkärin "tulee" valita sukusolut, joiden luovuttaja muistuttaa 

ulkonäöltään lapsen asianomaista vanhempaa, jollei hoitoa saavan tahdosta muuta johdu. 

Esimerkiksi etnisen alkuperän käyttämistä valikointiperusteena voidaan pitää perustuslain kannalta 

hyväksyttävänä tässä yhteydessä (PeVL 59/2002 vp s. 2/II). Velvoittavuuden osalta valiokunta 

pitää aiheellisena, että 1. lakiehdotuksen 15 § ja 5 §:n 3 momenttien sääntelyä yhdenmukaistetaan. 
Tiedonsaantioikeus 

Lakiehdotuksen 23 §:n mukaan sukusolusta tai alkiosta syntyneellä henkilöllä on oikeus 18 vuotta 

täytettyään saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Perheen sisäiseksi asiaksi lakiehdotuksen 

perustelujen mukaan jäisi kuitenkin se, kerrotaanko lapselle, että hän on syntynyt 

hedelmöityshoidon tuloksena. 

O ö 
' Oikeus henkilökohtaiseen identiteettiin liittyy perustuslain 10 §:ssä turvatun yksi- 
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tyiselämän suojan piiriin. Valiokunnan mielestä syntyvän lapsen yksityiselämän suoja 

perusteet on lakiehdotuksessa asianmukaisesti turvattu, kun hänellä täysi-ikäiseksi tul- 

tuaan on oikeus saada tieto luovuttajan henkilöllisyydestä. 

& & f Valiokunta pitää kuitenkin lapsen tasapainoisen kehityksen kannalta jossain mää- 

rin ongelmallisena, että lainsäädännön seurauksena tietty osa lapsista joutuu elämään lapsuutensa 

ia nuoruutensa tosiasiallisesti isättömänä. 
 
 
Lausunto 

I t    Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä päivänä toukokuuta 2006 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho/sd 
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk 

Roger Jansson I x  
Johannes Koskinen /sd 
Irina Krohn /vihr 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk Markku 
Rossi /kesk Simo Rundgren 
/kesk Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd Astrid 
Thors I x  Jan Vapaavuori 
/kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2006 vp 
 
Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja 
isyyslain muuttamisesta 

 

Lakivaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 28 päivänä helmikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi 

hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta (HE 3/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

lakivaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

lakivaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola ja lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- professori Olli Mäenpää 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen 

professori Martin Scheinin. 

HE 3/2006 vp Versio 0.3 



PeVL /2006 vp — HE 3/2006 vp 

 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hedelmöityshoidosta ja laki isyyslain muuttamisesta. 

Hedelmöityshoidon antamiselle ei laissa asetettaisi parisuhdevaatimusta. Hoitoa ei 

kuitenkaan saisi antaa, jos on ilmeistä, että syntyvälle lapselle ei voida turvata tasapainoista 

kehitystä. Lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen sukusoluja tai alkiota valikoimalla on 

lakiehdotuksen mukaan mahdollista vain, jos siten pystytään turvaamaan syntyvän lapsen terveys 

tai se, että lapsi muistuttaa ulkonäöltään vanhempiaan. Luovutetuista sukusoluista syntyneellä 

lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys. 

Isyyslakiin ehdotetaan asianomaiset säännökset siitä, miten hedelmöityshoidon yhteydessä lapsen 

isyys voidaan vahvistaa. 

Ehdotetut lait on tarkoitetut tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua niiden 

hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 

Lakiesityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan lakiehdotusten suhdetta ihmisarvon 

loukkaamattomuuteen, itsemääräämisoikeuteen ja oikeuteen yksityiselämään, yhdenvertaisuuteen 

ja elinkeinon suojaan. Hallitus katsoo, että ehdotetut lait voidaan kaikilta osiltaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Asiaan liittyvien perusoikeusnäkökohtien vuoksi hallitus 

pitää kuitenkin asianmukaisena, että esityksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Yleistä 

Lakiesitys vastaa pääosiltaan vuoden 2002 hallituksen esitystä laiksi sukusolujen ja alkioiden 

käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta (HE 76/2002 vp), josta 

perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa (PeVL 59/2002 vp). Valiokunnan kannanotot on pääosin 

otettu huomioon nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä laiksi hedelmöityshoidosta ja isyyslain 

muuttamisesta. Uuden lakiesityksen mukaan hoitoa voivat saada parien ohella myös naiset, jotka 

eivät elä avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa. Perustuslakivaliokunta pitää 



PeVL /2006 vp — HE 3/2006 vp 

hedelmöityshoitolain säätämistä sinänsä tarpeellisena, koska se mahdollistaa lapsettomuuden 

hoidon oikeudellisesti ja lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Lain säätämiselle on siten 

hyväksyttävät perusteet. 
 

Yhdenvertaisuus 

Naiselle voidaan antaa hedelmöityshoitoa, jollei antamiselle ole 1. lakiehdotuksen 8 §:ssä 

mainittuja esteitä. Hoitoa saavalla tarkoitetaan 2 §:n mukaan paria tai naista, joka ei elä 

avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa. Sukusoluja voidaan lakiehdotuksen 16 §:n 2 

momentin mukaan käyttää hedelmöityshoitoon yksinäisille naisille ja naispareille vain, jos 

sukusolujen luovuttaja on antanut siihen suostumuksensa. 

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 tietyn 

hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin (HE 309/1993 vp, s. 43/1) 

edistääkseen esimerkiksi lapsen edun toteutumista. 

Yhdenvertaisuusperiaatteesta ei kuitenkaan voi johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle 

pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn. Keskeistä on, voidaanko 

erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla (PeVL 1/2006 vp, s. 

2/1, PeVL 8/2003 vp, s. 3/1, PeVL 65/2002 vp, s. 4/1, PeVL 58/2001 vp, s. 2). 

Kappale 11 poistettu 

Lakiehdotuksessa asetetaan henkilöitä eri asemaan siviilisäätynsä ja osaksi myös 

sukupuolisen suuntautumisensa kannalta.fpoist.) 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 

tulkintakäytäntöönkin verrattuna mahtuvat lainsäätäjälle kuuluvien harkintarajojen sisälle (PeVL 

59/2002 vp, s. 3/1). Perustuslaki ja erityisesti sen 6 §:n yh-denvertaisuussäännös eivät aseta estettä 

nyt ehdotetun mukaiselle sääntelylle. 

Kappaleet 13—15 poist. 
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Lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen 

Syntyvän lapsen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa 1. lakiehdotuksen 5 §:n mukaan vain 

poikkeustapauksissa. Ensinnäkin 2 momentin perusteella syntyvän lapsen terveyteen voidaan, 

vaikuttaa valikoimalla tutkitun vakavan sairauden kannalta terveiksi todettuja sukusoluja tai 

alkioita. Lapsen sukupuolen määräytymiseen saadaan vaikuttaa, jos hedelmöityshoidossa 

käytetään parin omia sukusoluja ja näistä syntyvällä toista sukupuolta olevalla lapsella olisi 

huomattava vaara saada vakava sairaus. Toiseksi 3 momentin nojalla, jos hedelmöityshoidossa 

käytetään luovutettuja sukusoluja, hoitavan lääkärin tulee valita sukusolut, joiden luovuttaja 

muistuttaa ulkonäöltään lapsen asianomaista vanhempaa, jollei hoitoa saavan tahdosta muuta 

johdu. 

Perusoikeudet kuuluvat ihmiselle hänen elinaikanaan. Oikeusjärjestys antaa kuitenkin eri 

tavoin suojaa myös ennen syntymää. Osittain tämä toteutuu äidin perus-oikeusturvan välityksellä. 

Lisäksi perustuslain 1 §:n mukaan valtiosäännön perusarvoja on ihmisarvon loukkaamattomuuden 

turvaaminen. Siten esimerkiksi sikiöön ja alkioon kohdistuvat ihmisarvoa loukkaavat 

lääketieteelliset ja tieteelliset kokeilut ovat perustuslain vastaisia. Perustuslakivaliokuta on 

kuitenkin katsonut, että ehdotetunlainen terveysperusteinen syy on hyväksyttävä peruste vaikuttaa 

lapsen sukupuoleen, joskaan tällaiset sääntelyt eivät ole ongelmattomia (PeVL 59/2002 vp, s. 2). 

Myös Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja biolääketieteen sopimuksen 14 artikla kieltää 

vaikuttamasta syntyvän lapsen sukupuolen määräytymiseen, paitsi jos parin sukusoluista syntyvä 

toista sukupuolta oleva lapsi voi saada vakavan periytyvän sairauden. Suomi on sopimuksen al-

lekirjoittanut, mutta ei vielä ratifioinut. 

Sääntely on perustuslakivaliokunnan mielestä tältä osin sopusoinnussa valiokunnan linjan 

ja keskeisiltä osin myös mainitun kansainvälisen sopimuksen kanssa. Luovuttajasta _saadaan_ 1. 

lakiehdotuksen 15 §:n perusteella kerätä ja tallentaa 5 §:n 3 momentissa mainittua tarkoitusta 

varten tietoja, jotka kuvaavat luovuttajan ihon. silmien ja hiusten väriä, pituutta ja etnistä 

alkuperää. Sen sijaan 5 §:n 3 momentin mukaan lääkärin .tulee, valita sukusolut, joiden luovuttaja 

muistuttaa ulkonäöltään lapsen asianomaista vanhempaa, jollei hoitoa saavan tahdosta muuta 

johdu. Mainittuja valikointiperustei-ta voidaan pitää perustuslain kannalta hyväksyttävänä tässä 

yhteydessä (PeVL 59/2002 vp, s. 2/IP. (poist.) 
 

Muita seikkoja 
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Lakiehdotuksen 23 §:n mukaan sukusolusta tai alkiosta syntyneellä henkilöllä on oikeus 18 vuotta 

täytettyään saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Ehdotus on perustuslakivaliokunnan aiemmin 

tästä asiasta annetun kannan mukainen (PeVL 59/2002 vp, s. 3). 

"Z-<£>. Valiokunta kiinnittää kuitenkin lapsen oikeuksien täysimääräisen toteutumisen 

kannalta huomiota siihen, että esitetyn lainsäädännön seurauksena tietty osa lapsista 

joutuu elämään lapsuutensa ja nuoruutensa tosiasiallisesti isättömänä. 
 
 
Lausunto 

<2~ /1      Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
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