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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi steriloimislain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi mah
dollisuutta käyttää sterilointia raskauden ehkäisy
keinona. Henkilö joka on synnyttänyt kolme 
lasta tai jolla on yksin tai aviopuolisoosa kanssa 
yhteensä kolme lasta taikka joka on täyttänyt 30 
vuotta, voitaisiin pyynnöstään steriloida. Esityk
sessä ehdotetaan lisäksi yksinkertaistettavaksi ste
riloimisen päätöksentekomenettelyä siten, että 

ratkaisun saisi nykyistä useammin tehdä yksi 
lääkäri tai kaksi lääkäriä yhdessä. 

Esityksessä ehdotetaan myös tarkistettavaksi 
steriloinnin hakemismenettelyä niissä tapauksis
sa, joissa henkilö on pysyvästi kykenemätön ym
märtämään steriloimisen merkityksen. 

Ehdotettu lainmuutos on tarkoitettu tulemaan 
v01maan päivänä kuuta 198 . 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Lainsäädäntö ja epäkohdat 

Steriloimislain (283/70) mukaan steriloimiseen 
voidaan lääkintöhallituksen luvalla ryhtyä asian
omaisen henkilön pyynnöstä, 

- kun on syytä otaksua, että hänen jälkeläi
sensä olisivat vajaamielisiä tai heillä olisi tai heille 
kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika; 

- kun hänen sairautensa, häiriintynyt sielun
toimintansa tai muu niihin verrattava syy vaka
vasti rajoittaa hänen kykyään hoitaa lapsia; 

- kun hänen ja hänen perheeensä elämänolot 
ja muut olosuhteet huomioon ottaen lasten syn
tyminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus; 
tai 

- kun hänen mahdollisuutensa muulla ta
voin estää lasten syntyminen ovat epätavallisen 
huonot. 

Edelleen voidaan nainen, jonka henkeä tai 
terveyttä raskaus hänen sairautensa, ruumiinvi
kansa tai heikkoutensa vuoksi vaarantaisi, omasta 
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pyynnostaan steriloida toimenpiteen suorittavan 
lääkärin ja muun lääkintöhallituksen hyväksymän 
laillistetun lääkärin yhteisellä päätöksellä. 

Milloin henkilö mielisairauden, vajaamielisyy
den tai häiriintyneen sieluntoiminnan vuoksi on 
pysyvästi kykenemätön ymmärtämään steriloimi
sen merkityksen, voidaan steriloiminen, mikäli 
painavat syyt puoltavat toimenpidettä, suorittaa 
lääkintöhallituksen luvalla, 

- kun on syytä otaksua, että hänen jälkeläi
sensä olisivat vajaamielisiä tai, että heillä olisi tai 
heille kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika; 

- kun hänen sairautensa, häiriintynyt sielun
toimintansa tai muu niihin verrattava syy vaka
vasti rajoittaa hänen kykyään hoitaa lapsia; tai 

- kun raskaus vaarantaisi naisen henkeä tai 
terveyttä hänen sairautensa, ruumiinvikansa tai 
heikkoutensa vuoksi. 

Toimenpiteen suorittaminen edellyttää hol
hoojan tai erityisesti määrätyn uskotuo miehen 
suostumusta. 

Ehkäisymenetelminä käytetään yleisimmin 
kondomia, kohdun sisäistä ehkäisintä ja ehkäisy
pillereitä. Niissä tapauksia, joissa ehkäisyn tarVe 
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on pysyvä eikä ehkäisypillereitä tai kohdun sisäis
tä ehkäisintä niiden henkilölle soveltumattomuu
den vuoksi taikka muusta syystä voida tai haluta 
käyttää, on mahdollista turvautua steriloimiseen. 
Steriloimiseen turvautuminen edellyttää vakaata 
harkintaa toimenpiteen peruuttamattomuuden 
vuoksi. Tästä syystä steriloimislaissa säädetään
kin, että ennen steriloimisen suorittamista steri
lointia pyytävälle ja mikäli mahdollista hänen 
aviopuolisolleen on annettava selvitys steriloimi
sen merkityksestä ja vaikutuksista. 

Vuonna 1970 steriloimista koskevan lainsää
dännön uudistuessa sterilointien määrä oli noin 
6 000. Tästä sterilointimäärät vähenivät lähes 
kolmanteen osaan kääntyen vuosikymmenen lop
pupuolella kasvuun muun muassa uusien lapa
roskooppisten sterilisaatiomenetelmien yleistymi
sestä johtuen. Vuonna 1983 steriloitiin noin 
4 300 henkilöä, joista miehiä vajaa 5 prosenttia. 
Yli puolet steriloinneista tehdään lääkintöhalli
tuksen luvalla. Hylättyjä hakemuksia on vuosit
tain yhdestä kolmeen. 

Yli puolet lääkintöhallituksen lupaan perustu
vista steriloimisesta on tehty henkilöille iässä, 
jossa perheenmuodostus on pääasiallisesti jo ta
pahtunut, ja jossa henkilön elämänolosuhteet 
ovat yleensä vakiintuneet, ja jossa henkilö on jo 
saavuttanut sellaisen kypsyyden, että hän voi 
oman harkintansa perusteella tehdä steriloimista 
koskevan päätöksen. Esityksen liitteenä olevasta 
taulukosta ilmenee steriloimisen jakautuminen 
synnytysten lukumäärän ja iän perusteella. Taval
lisimmin lääkintöhallitukselta steriloimista hakee 
ehkäisyn vaikeuden perusteella 30-39 vuotias 
nainen, jolla on kahdesta kolmeen lasta. 

Steriloimisen käyttämistä raskauden ehkäisy
keinona on vaikeuttanut lainsäädännössä steriloi
misen suorittamiselle asetetut huomattavat rajoi
tukset ja lupamenettelyn tarpeeton monimutkai
suus. 

Raskauden keskeyttämisestä annetun lain 
(239/70) 1 §:n 4 kohdan mukaan raskaus voi
daan keskeyttää naisen pyynnöstä kun hän ras
kaaksi saatettaessa on täyttänyt 40 vuotta tai kun 
hän on jo synnyttänyt neljä lasta. Steriloimislaissa 
ei ole vastaavaa säännöstä, jonka mukaan steriloi
misperusteena olisi tietty ikä tai synnytysten 
määrä. Steriloimislaissa säädettyjen steriloimispe
rusteiden yhdenmukaistamiseksi tältä osin ras
kauden keskeyttämisestä annetun lain kanssa tu
lisi sanotut perusteet ottaa huomioon myös steri
loimislaissa. 

1.2. Ehdotetut muutokset 

Esityksen mukaan henkilö vmta1s11n pyynnös
tään lääkärin päätöksin steriloida, milloin hän on 
synnyttänyt kolme lasta tai hänellä on yksin tai 
aviopuolisoosa kanssa yhteensä kolme alaikäistä 
lasta taikka hän on täyttänyt 30 vuotta. Ikärajaa 
ehdotetaan raskauden keskeyttämisestä annetusta 
laista poiketen 30 vuodeksi siitä syystä, että tässä 
iässä henkilön elämänolosuhteiden on katsottava 
olevan yleensä jo siinä määrin vakiintuneet, että 
hänellä on edellytykset itsenäisesti tehdä valinta 
steriloimisen ja muiden raskauden ehkäisymene
telmien välillä. 

Ehdotuksen mukaan steriloimiseen voitaisiin 
ryhtyä steriloimisen suorittavan lääkärin päätök
sellä, milloin henkilö on synnyttänyt kolme lasta 
tai hänellä on yksin tai aviopuolisoosa kanssa 
yhteensä kolme alaikäistä lasta. Milloin henkilö 
on täyttänyt 30 vuotta, voitaisiin steriloimiseen 
niinikään ryhtyä suorittavan lääkärin päätöksellä. 

Voimassa olevan steriloimislain mukaan henki
lö voidaan steriloida, mikäli hänen tai hänen 
perheensä elämänolot tai muut olosuhteet huo
mioon ottaen lasten syntyminen ja hoito olisi 
hänelle huomattava rasitus. Koska henkilön elä
mänolosuhteet saattavat olla nopeastikin muut
tuvia, ei perusteen sisällyttämistä steriloimislakiin 
ole pidettävä asianmukaisena. Ottaen lisäksi huo
mioon sen, että steriloiminen olisi mahdollista 30 
vuotta täyttäneelle samaten kuin henkilölle, jolla 
on yksin tai aviopuolisoosa kanssa yhteensä, kol
me alaikäistä lasta menettäisi peruste muutoinkin 
merkitystään. 

Lakiehdotuksessa steriloimisasioiden käsittelyä 
yksinkertaistettaisiin siten, ettei ehkäisyn vaikeu
den perusteella steriloimiseen enää vaadittaisi 
lääkintöhallituksen lupaa, vaan steriloimiseen 
voitaisiin ryhtyä kahden lääkärin lupapäätöksellä. 

Lääkintöhallitus käsittelisi edelleen erityisis
tunnossaan ne steriloimisasiat, joissa steriloimista 
halutaan jälkeläisen terveydentilaan mahdollisesti 
vaikuttavan perinnöllisen syyn johdosta taikka 
siitä syystä, että steriloimista hakevalla oleva 
sairaus tai muu siihen verrattava syy vakavasti 
rajoittaa hänen kykyään hoitaa lapsia. Lääkintö
hallitus käsittelisi myös ne steriloimisasiat, joissa 
on kysymys sellaisesta henkilöstä, joka sairauden 
vuoksi on pysyvästi kykenemätön ymmärtämään 
steriloimisen merkityksen. 

Lääkintöhallituksen käsiteltäväksi tulisivat 
myös ne steriloimistapaukset, joissa lääkäri on 
evännyt steriloimista koskevan pyynnön, taikka 
milloin steriloiminen edellyttäisi kahden lääkärin 
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yhtäpitävää lausuntoa, lääkärit tai toinen heistä 
ei ole suostunut pyyntöön. 

Lääkintöhallitukseen toimitetaan vuodessa 
10-20 hakemusta, jotka koskevat sellaisen hen
kilön steriloimista, joka on mielisairauden, vajaa
mielisyyden tai häiriintyneen sieluntoiminnan 
vuoksi pysyvästi kykenemätön ymmärtämään ste
riloimisen merkityksen. Steriloimislupaa voi näis
sä tapauksissa steriloimisasetuksen (360/70) mu
kaan hakea erityisesti määrätty uskottu mies ja 
holhottavana olevan puolesta hänen holhoojansa, 
asianomainen mielisairaanhuoltopiirin huoltotoi
miston lääkäri sekä yleiseen laitokseen otetun 
puolesta laitoksen johtaja. Koska nykyisen käsi
tyksen mukaan henkilön oikeusturvan kannalta 
ei voida pitää asianmukaisena, että holhoojan tai 
uskotun miehen suostuessa toimenpiteeseen hen
kilö voitaisiin steriloida lääkärin taikka laitoksen 
johtajan hakemuksesta, esitetään lailla hakemus
menettelyä muutettavaksi siten, että henkilön 
ollessa pysyvästi kykenemätön ymmärtämään ste
riloinnin merkityksen, sterilointia hakisi hänen 
puolestaan aina holhooja, uskottu mies taikka, 
alaikäisen ollessa kysymyksessä, huoltaja. 

1.3. Lainsäädäntö mmssa Pohjoismaissa 

Norjan, Ruotsin ja Tanskan steriloimista kos
kevat lait tulivat voimaan 1970-luvun puolivälis
sä. Pääperiaatteena laeissa on, että jokaisella, 
joka on täyttänyt 25 vuotta ja jolla on kotipaikka 
kyseisessä maassa, on oikeus tulla steriloiduksi. 
Ruotsissa alle 18-vuotiasta ei saa steriloida lain
kaan ja Tanskassa ja Norjassa vain, milloin erityi
set syyt puoltavat toimenpidettä. 

Mielisairas, vajaamielineo ja holhottavaksi ju
listettu samoin kuin alle 25-vuotias henkilö voi
daan steriloida vain laissa mainituin edellytyksin 
ja erityisen elimen annettua siihen luvan. 

Ruotsin osalta voidaan lisäksi todeta että uu
den steriloimislain voimaantulon jälkeen steriloi
minen raskauden ehkäisykeinona on oleellisesti 
yleistynyt. Miesten ja naisten steriloimisten mää
rät olivat vuonna 1976 jokseenkin yhtä suuret, 
mutta sen jälkeen miesten steriloimisten luku
määrä on pysytellyt lähes ennallaan, ja naisten yli 
kaksinkertaistunut. Uuden steriloimislain aikana 
on lukumääräisesti eniten steriloitu henkilöitä, 
jotka kuuluvat ikäryhmään 30-39-vuotiaat. Alle 
30-vuotiaiden henkilöiden steriloimisten luku
määrä on noussut noin 20 prosenttia, ja samalla 
niiden suhteellinen osuus on vähentynyt noin 15 
prosentista alle 10 prosenttiin. 

1.4. Asian valmistelu Ja muu aineisto 

Hyväksyessään raskauden keskeyttämisestä an
netun lain 5 §:n 2 momentin muutoksen (564/ 
78) eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toi
menpiteisiin muun muassa ehkäisyneuvonnan te
hokkuuden parantamiseksi ja ehkäisyvälineiden 
saatavuuden helpottamiseksi sekä yhteistyön te
hostamiseksi koulu-, terveys- ja sosiaalitoimen 
kesken raskauden ehkäisyneuvonnassa. Sosiaali
ja terveysministeriön asettama sanottuja kysy
myksiä selvitellyt sukupuolikasvatustyöryhmä 
(komiteanmietinnöt 1979:28 ja 1981: 14) katsoi 
muun muassa, että steriloimislaissa säädetyt pe
rusteet eivät voi olla ankarampia kuin raskauden 
keskeytyksen myöntämisen perusteet. Työryhmä 
jätti hallituksen esityksen muotoon laadituo eh
dotuksensa steriloimislain muutokseksi, jossa eh
dotettiin laajennettavaksi mahdollisuutta steriloi
misen suorittamiseen sukupuolesta riippumatta 
pelkästään lääkärin päätöksellä. 

1. 5. Lausunnonantajat 

Työryhmän tekemästä ehdotuksesta on kuultu 
kunnallisia keskusjärjestöjä, yliopistoja, kirkon 
perheasiain toimikuntaa, Väestöliittoa sekä muita 
tahoja, joita asia koskee. 

Lausunnoissa yleensä suhtauduttiin myöntei
sesti steriloimislain muuttamiseen työryhmän eh
dotuksen mukaisesti. Useassa lausunnossa kuiten
kin esitettiin steriloimisen perusteita koskevan 
ikärajan asettamista 35 vuoteen mietintöön sisäl
tyvän eriävän mielipiteen mukaisesti. 

2. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksen mukaan steriloimisasioiden käsittely 
tulisi yksinkertaisemmaksi steriloimista koskevan 
päätöksenteon siirtyessä suurimmaksi osaksi pois 
lääkintöhallituksesta. Tämän yhdessä sterilointi
perusteiden muutosten kanssa voidaan olettaa 
lisäävän sterilointien määrää. Sterilointien koko
naismäärän nousun ei kuitenkaan oleteta olevan 
niin voimakasta, että se aiheuttaisi henkilöstön 
lisäystarvetta sairaanhoitolaitoksissa ja terveyskes
kuksissa. Näin ollen uudistuksella ei tulisi ole
maan välittömiä taloudellisia vaikutuksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1 §. Pykälässä määriteltäisiin steriloimisperus
teet. Sen 1 kohta käsittää lasten lukumäärää 
koskevan perusteen, 2 kohta henkilön ikää koske
van perusteen, 3 kohta steriloitavaa naista koske
van lääketieteellisen perusteen, 4 kohta ehkäisy
perusteen, 5 kohta jälkeläisiä koskevan perusteen 
ja 6 kohta lasten hoitokykyä koskevan sosiaalis
lääketieteellisen perusteen. Pykälän 1 ja 2 kohta 
ovat kokonaan uusia, 3-6 kohdat vastaavat 
asiallisesti voimassa olevan lain 1 §:ssä säännelty
jä steriloimisperusteita. 

Voimassa olevan lain 1 §:n 1 ja 2 kohdassa 
mainitaan esimerkinomaisesti vajaamielisyys ja 
häiriintynyt sieluntoiminta, jotka ehdotetaan tur
hina jätettäviksi pois mainittuja kohtia vastaavis
ta 5 ja 6 kohdasta. 

Pykälän 1 kohdan mukaan henkilö voitaisiin 
pyynnöstään ilman muita perusteita steriloida, 
mikäli hän on synnyttänyt kolme lasta tai hänellä 
yksin tai aviopuolisoosa kanssa yhteensä kolme 
alaikäistä lasta. Kyseisen kohdan soveltaminen ei 
siten edellyttäisi, että henkilö osallistuisi talou
dellisesti lasten elatukseen tai hoitoon. 

Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan henkilön 
omaa, puolisoiden yhteistä, toisen puolison ai
kaisemmassa avioliitossa tai avioliiton ulkopuolel
la syntynyttä alle 18-vuotiasta lasta tahi ottolasta. 

Pykälän 2 kohdan mukaan 30 vuotta täyttänyt 
henkilö voitaisiin aina hänen niin halutessaan 
steriloida. 

Henkilöä ei enää voitaisi steriloida sillä perus
teella, että hänen tai hänen perheensä elämäno
lot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen 
syntyminen ja hoito olisi hänelle huomattava 
rasitus. Ikään ja lasten lukumäärään perustuvat 
steriloimiset kattavat suurelta osin ne tapaukset, 
joissa steriloiminen nykyisin joudutaan perusta
maan mainittuihin sosiaalisiin syihin. Toisaalta 
henkilön kulloinenkin elämäntilanne saattaa hy
vin nopeasti muuttua. Muuttuvan tilanteen otta
mista steriloimisen perusteeksi ei voida pitää 
asianmukaisena steriloimisella aiheutetun tilan 
pysyvyydestä johtuen. 

2 §. Henkilön, joka sairauden vuoksi on pysy
västi kykenemätön ymmärtämään steriloimisen 
merkityksen, puolesta toimivien määrää ehdote
taan rajoitettavaksi siten, että vain holhooja, 
huoltaja tai uskottu mies olisi oikeutettu hake-

maan henkilön puolesta sterilointia. Pykälästä 
ehdotetaan poistettavaksi viittaukset mielisairau
teen, vajaamielisyyteen ja häiriintyneeseen sie
luntoimintaan tarpeettomina. 

3 §. Pykälä vastaa voimassa olevan lain 3 §:n 
säännöstä. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi nimenomainen säännös siitä, että ste
riloimista haluavalle henkilölle selvitetään steri
loimisen lisäksi muut mahdollisuudet estää ras
kaus. Tällä halutaan erityisesti painottaa sitä, että 
neuvonnassa tulee tarkoin selvittää eri ehkäisy
menetelmät sekä niiden soveltuvuus ja haittavai
kutukset, jotta voitaisiin varmistua siitä, että 
asianomaisella on päätöstä tehdessään riittävät 
tiedot eri ehkäisymahdollisuuksista. 

Pykälän 2 momentin mukaan steriloimista ha
kevan aviopuolisolle on mahdollisuuksien mu
kaan varattava tilaisuus saapua edellä tarkoitet
tuun neuvontatilaisuuteen. Puolison osallistumi
nen tilaisuuteen ei siten olisi ehdoton edellytys 
toimiopiteen suorittamiselle. Voimassa olevan 
lain 3 §:n 2 momentin mukaan neuvonnassa on 
selvitettävä muun muassa, kumman puolison 
steriloiminen on yhteiskunnan kannalta tarkoi
tuksenmukaisempaa. Koska ehdotuksessa on läh
detty siitä, että steriloimiseen pääsääntöisesti ryh
dytään perheen sisäisistä syistä, ehdotetaan pykä
lästä jätettäväksi pois maininta edellä mainitusta 
seikasta. 

4 §. Pykälä sisältäisi säännökset päätöksenteos
ta steriloimisasioissa. Tarkoituksena on yksinker
taistaa nykyisen lain mukaista menettelyä. Pykä
län 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan ehdotuk
sen mukaisen lapsilukua ja ikää koskevien perus
teiden nojalla steriloimiseen voitaisiin ryhtyä suo
rittajalääkärin päätöksellä. Toisen lääkärin myö
tävaikutus ei näissä tapauksissa ole tarpeen, koska 
päätöstä tehtäessä on vain todettava sterilointia 
pyytäneen henkilön synnyttämien tai hänellä tai 
hänen aviopuolisollaan olevien lapsien lukumää
rä tahi hänen ikänsä. 

Ehdotetun 3 kohdan mukaan steriloimiseen 
voitaisiin ryhtyä ehkäisyvaikeuden ja steriloitavaa 
naista koskevalla lääketieteellisellä perusteella 
kahden lääkärin lupapäätöksellä. Kahden lääkä
rin asiantuntemusta voidaan pitää riittävänä hen
kilön terveydentilan selvittämiseksi kuten myös 
sen selvittämiseksi, ettei henkilö voi tai halua 



1984 vp. - HE n:o 118 5 

esimerkiksi terveydellisistä tai vakaumuksellisista 
syistä käyttää muita käytettävissä olevia ehkäisy
menetelmiä. 

Voimassa olevan lain 5 §:n mukaan steriloimi
seen on voitu jo nykyisin ryhtyä kahden lääkärin 
lupapäätöksellä, milloin steriloiminen on perus
tunut steriloitavaa naista koskevaan lääketieteelli
seen syyhyn. 

Muiden steriloimisperusteiden osalta steriloi
misasioiden käsittely vastaisi voimassa olevan lain 
mukaista menettelyä. Lääkintöhallitus käsittelisi 
edelleen hakemukset, joissa steriloimista pyyde
tään jälkeläisissä mahdollisesti esiintyvän perin
nöllisen sairauden tai lasten hoitokykyä koskevien 
seikkojen perusteella. Niin ikään lääkintöhallitus 
käsittelisi hakemukset, joissa haetaan sterilointia 
henkilölle, joka sairauden kuten mielisairauden 
tai kehitysvammaisuuden vuoksi on pysyvästi 
kykenemätön ymmärtämään steriloimisen merki
tyksen. 

Pykälän 3 momentin mukaan lääkintöhallituk
sen käsiteltäväksi voitaisiin saattaa myös ne ta-

paukset, joissa yhden lääkärin tahi kahden lääkä
rin päätös on kielteinen. 

5 §. Pykälä vastaa voimassa olevan lain 4 §:ää 
muutoin paitsi, että siitä ehdotetaan poistetta
vaksi sanotun lainkohdan 1 momentin ensimmäi
nen lause, jonka mukaan steriloimiseen voidaan 
ryhtyä vain lääkintöhallituksen luvalla. 

2. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Muutoksesta aiheutuvat tarkemmat säännökset 
annettaisiin steriloimisasetuksen muutoksella. 

3. Voimaan tulo 

Steriloimislain muutos on tarkoitettu tulemaan 
votmaan päivänä kuuta 198 . 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
steriloimislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun steriloimislain 
(283/70) 1 §, 2 §:n 1 momentti sekä 3-5 § näin kuuluviksi: 

1 § 
Steriloimiseen voidaan tämän lain säännöksiä 

noudattaen asianomaisen henkilön pyynnöstä 
ryhtyä: 

1) kun hän on synnyttänyt kolme lasta tahi 
hänellä on yksin tai aviopuolisoosa kanssa yh
teensä kolme alaikäistä lasta; 

2) kun hän on täyttänyt kolmekymmentä 
vuotta; 

3) kun raskaus vaarantaisi hänen henkensä tai 
terveytensä; 

4) kun hänen mahdollisuutensa muulla tavoin 
ehkäistä raskaus ovat epätavallisen huonot; 

5) kun on syytä otaksua, että hänen jälkeläisil
lään olisi tai heille kehittyisi vaikea sairaus tai 
ruumiinvika; tai 

6) kun hänen sairautensa tai muu siihen ver
rattava syy vakavasti rajoittaa hänen kykyään 
hoitaa lapsia. 

2 § 
Jos henkilö sairauden vuoksi on pysyvästi kyke

nemätön ymmärtämään steriloimisen merkityk
sen, siihen voidaan ryhtyä holhoojan, huoltajan 
tai uskotuo miehen hakemuksesta 1 §:n 3, 5 ja 6 
kohdan perusteella, mikäli painavat syyt puolta
vat toimenpidettä. 

3 § 
Ennen kuin steriloiminen tämän lain mukaan 

suoritetaan, steriloimista haluavalle on selvitettä
vä steriloimisen merkitys ja vaikutukset sekä 
muut mahdollisuudet estää raskaus. 

Mikäli steriloimista pyytänyt henkilö on avio
liitossa, on hänen aviopuolisolleen varattava 
mahdollisuuksien mukaan tilaisuus saapua 1 mo
mentissa tarkoitettuun tilaisuuteen, ja aviopuoli
soille on tällöin, milloin siihen katsotaan olevan 
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syytä, selvitettävä, siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään, kumman steriloiminen 1 §:n 
säännökset huomioon ottaen on tarkoituksenmu
kaisempaa, ja annettava tarvittaessa tilaisuus vielä 
harkita, kumpi heistä pyytää steriloimista. 

4 § 
Steriloimiseen voidaan ryhtyä: 
1) 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauk

sessa steriloimisen suorittavan lääkärin päätöksel
lä; 

2) 1 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa tapauk
sessa kahden lääkärin päätöksellä; sekä 

3) 1 §:n 5 ja 6 kohdassa ja 2 §:ssä tarkoitetuis
sa tapauksissa lääkintöhallituksen luvalla. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tulee sisältää toimenpiteen suorittavan 
lääkärin sekä muun lääkintöhallituksen hyväksy
män laillistetun lääkärin antama kirjallinen lau
sunto, jossa he tarkoin ilmoittaen toimenpiteen 
syyt yksimielisesti toteavat sitä koskevien edelly
tysten olevan olemassa. 

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1984 

Jos yhden lääkärin, tai 1 §:n 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa, kahden lääkärin päätös 
on kielteinen, voidaan lupaa steriloimiseen pyy
tää lääkintöhallitukselta. 

5 § 
Tässä laissa tarkoitetut lääkintöhallitukselle 

kuuluvat asiat käsitellään enty1s1stunnossa oi
keustiedettä, psykiatriaa, synnytys- ja perinnölli
syysoppia sekä sosiaalista asiantuntemusta edusta
vien lisäjäsenten saapuvilla ollessa siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

Lääkintöhallituksen on käsiteltävä 1 momentis
sa mainitut asiat kiireellisinä. Lääkintöhallituksen 
asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- p terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 
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Liite 1 

Laki 
steriloimislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä huhtikuura 1970 annetun steriloimislain 
(283/70) 1 §, 2 §:n 1 momentti sekä 3-5 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Steriloimiseen voidaan tämän lain säännöksiä 

noudattaen asianomaisen henkilön pyynnöstä 
ryhtyä: 

1) kun on syytä otaksua, että hänen jälkeläi
sensä olisivat vajaamielisiä tai että heillä olisi tai 
heille kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika; 

2) kun hänen sairautensa, häinintynyt sielun
toimintansa tai muu niihin verrattava syy vaka
vasti rajoittaa hänen kykyään hoitaa lapsia; 

3) kun hänen ja hänen perheensä elämänolot 
ja muut olosuhteet huomioon ottaen lasten syn
tyminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus; 
tai 

4) kun hänen mahdollisuutensa muulla tavoin 
estää lasten syntyminen ovat epätavallisen huo
not. 

Samoin voidaan nainen, jonka henkeä tai 
terveyttä raskaus hänen sairautensa, ruumiinvi
kansa tai heikkoutensa vuoksi vaarantaisi, omasta 
pyynnöstään stenlozda. 

2 §. 
Jos henkilö mielisairauden, vajaamielisyyden 

tai häinintyneen sieluntoiminnan vuoksi on pysy
västi kykenemätön ymmänämään steriloimisen 
merkityksen, voidaan se, mikäli painavat syyt 
puoltavat toimenpidettä, suorittaa 1 §:n 1 mo
mentin 1 ja 2 kohdan sekä 2 momentin perus
teella holhoojan tai en"tyisesti määrätyn uskotun 
miehen suostumuksella. 

3 §. 
Ennen kuin steriloiminen tämän lain mukaan 

suoritetaan, on steriloimista pyytävälle annettava 

Ehdotus 

1 § 
Steriloimiseen voidaan tämän lain säännöksiä 

noudattaen asianomaisen henkilön pyynnöstä 
ryhtyä: 

1) kun hän on synnyttänyt kolme lasta tahi 
hänellä on yksin tai aviopuolisonsa kanssa yh
teensä kolme alaikäistä lasta; 

2) kun hän on täyttänyt kolmekymmentä 
vuotta; 

3) kun raskaus vaarantaisi hänen henkensä tai 
terveytensä; 

4) kun hänen mahdollisuutensa muulla tavoin 
ehkäistä raskaus ovat epätavallisen huonot; 

5) kun on syytä otaksua, että hänenjälkeläiszl
läät~ olisi tai heille kehittyisi vaikea sairaus tai 
ruumiinvika; tai 

(Vastaa voimassa olevan lain 1 §:n 1 momentin 
1 kohtaa) 

6) kun hänen sairautensa tai muu szihen ver
rattava syy vakavasti rajoittaa hänen kykyään 
hoitaa lapsia. 

(Vastaa voimassa olevan lain 1 §:n 1 momentin 
2 kohtaa) 

2 § 
Jos henkilö sairauden vuoksi on pysyvästi kyke

nemätön ymmärtämään steriloimisen merkityk
sen, szihen vozdaan ryhtyä holhoojan, huoltajan 
tai uskotun miehen hakemuksesta 1 §:n 3, 5 ja 6 
kohdan perusteella, mikäli painavat syyt puolta
vat toimenpidettä. 

3 § 
Ennen kuin steriloiminen tämän lain mukaan 

suoritetaan, steriloimista haluavalle on annettava 
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Voimassa oleva laki 

selvitys steriloimisen merkityksestä ja vaikutuksis
ta. 

Mikäli steriloimista pyytänyt henkilö on avio
liitossa, on hänen aviopuolisonsa, mikäli mah
dollista, kutsuttava 1 momentissa tarkoitettuun 
tilaisuuteen, ja on aviopuolisoille tällöin, milloin 
siihen katsotaan syytä olevan, selvitettävä, niin 
kuin szitä asetuksella tarkemmin säädetään, kum
man sterilointi 1 §:n säännökset huomioon ot
taen on perheen ja yhteiskunnan kannalta tarkoi
tuksenmukaisempaa, ja tämän jälkeen esitettävä 
aviopuolisoiden uudelleen harkittavaksi, kumpi 
heistä pyytää steriloimista. 

4 §. 
Steriloimiseen voidaan ryhtyä vain lääkintöhal

lituksen luvalla. Nämä ja muut tässä laissa tarkoi
tetut lääkintöhallitukselle kuuluvat asiat käsitel
lään erityisistunnossa oikeustiedettä, psykiatriaa, 
synnytys- ja perinnöllisyysoppia sekä sosiaalista 
asiantuntemusta edustavien lisäjäsenten saapuvil
la ollessa, niin kuin siitä asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Lääkintöhallituksen on käsiteltävä 1 momentis
sa mainitut asiat kiireellisinä. Lääkintöhallituksen 
asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

(Vertaa ehdotuksen 5 §: ään) 

5 §. 
Sen estämättä, mitä 4 §:ssä säädetään, voidaan 

steriloimiseen 1 §:n 2 momentin mukaan ryhtyä, 
milloin toimenpiteen suon"ttava lääkän· sekä muu 
lääkintöhallituksen hyväksymä laillistettu lääkän· 
kirjallisessa lausunnossa, tarkoin zlmoittaen toi
menpiteen syyt, yksimielisesti ovat selittäneet sitä 
koskevien edellytysten olevan olemassa. 

Ehdotus 

selvitys steriloimisen merkityksestä ja vaikutuksis
ta sekä muista mahdollisuuksista estää raskaus. 

Mikäli steriloimista pyytänyt henkilö on avio
liitossa, on hänen aviopuolisolleen varattava 
mahdollisuuksien mukaan tilaisuus saapua 1 mo
mentissa tarkoitettuun tilaisuuteen, ja aviopuoli
soille on tällöin, milloin siihen katsotaan olevan 
syytä, selvitettävä, siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään, kumman steriloiminen 1 §:n 
säännökset huomioon ottaen on tarkoituksenmu
kaisempaa, ja annettava tarvittaessa tzlaisuus vielä 
harkita, kumpi heistä pyytää steriloimista. 

4 § 
Steriloimiseen voidaan ryhtyä: 
1) 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tapauk

sessa stenlaimisen suorittavan lääkärin päätöksel
lä; 

2) 1 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa tapauk
sessa kahden lääkärin päätöksellä; sekä 

3) 1 §:n 5 ja 6 kohdassa ja 2 §:ssä tarkoitetuis
sa tapauksissa lääkintöhallituksen luvalla. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
päätöksen tulee sisältää toimenpiteen suorittavan 
lääkärin sekä muun lääkintöhallituksen hyväksy
män laillistetun lääkärin antama kirjallinen lau
sunto, jossa he tarkoin zlmoittaen toimenpiteen 
syyt yksimielisesti toteavat sitä koskevien edelly
tysten olevan olemassa. 

jos yhden lääkän·n, tai 1 §:n 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa, kahden lääkän·n päätös 
on kielteinen, voidaan lupaa stenloimiseen pyy
täii läåkintöhallitukselta. 

5 § 
Tässä laissa tarkoitetut lääkintöhallitukselle 

kuuluvat asiat käsitellään entytststunnossa oi
keustiedettä, psykiatriaa, synnytys- ja perinnölli
syysoppia sekä sosiaalista asiantuntemusta edusta
vien lisäjäsenten saapuvilla ollessa siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

Lääkintöhallituksen on käsiteltävä 1 momentis
sa mainitut asiat kiireellisinä. Lääkintöhallituksen 
asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

(Vertaa voimassa olevan lain 4 §: ään) 

Tämä laki tulee vozmaan päivänä 
kuuta 198 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteiszin. 



1984 vp. -HE n:o 118 9 

Liite 2 

Naiszlle suoritetut sterzloimiset synnytysten luvun mukaan 

1.6.-3l.l2.1970 1974 1976 1978 1980 1981 

Synny- Lääkimö- Kahden Lääkintö- Kahden Lääkimö- Kahden Lääkintö- Kahden Lääkintö- Kahden Lääkintö- Kahden 
tysten hallituk- lääkärin hallituk- lääkä1in hallituk- lääkärin halliruk- lääkärin hallituk- lääkärin hallituk- lääkärin 
luku sen lu- luvalla sen lu- luvalla sen lu- luvalla sen lu- luvalla sen lu- luvalla sen lu- luvalla 

vaJla valla valla valla valla valla 

0 41 25 62 29 55 28 45 39 61 35 81 37 
1 25 120 69 86 61 105 78 92 140 121 205 152 
2 48 451 207 347 230 146 281 159 533 403 728 534 
3 69 690 239 328 220 315 295 353 445 412 573 463 
4 49 700 172 311 141 231 150 178 198 210 247 204 
5 37 406 61 142 55 85 50 77 59 60 74 59 
6 21 226 22 53 17 35 21 30 14 32 14 20 
7 15 116 14 31 5 13 5 16 3 11 6 16 
8 4 55 11 7 3 10 3 6 1 2 1 4 
9 8 56 3 12 3 6 7 3 2 1 2 
Tunte-
maton 8 8 6 1 

YHT. 317 2 853 860 1 354 790 1 180 928 1 157 1 458 1 289 1 931 1 491 

Sterzloinnit yhteensä iän mukaan 

1.6.-31.12.1970 1974 1976 1978 1980 1981 

Ikä Lääkimö- Kahden Lääkimö- Kahden Lääkintö- Kahden Lääkintö- Kahden Lääkintö- Kahden Lääkintö- Kahden 
hallituk- lääkärin hallituk- lääkärin hallituk- lääkärin hallituk- lääkärin hallituk- lääkärin hallituk- lääkärin 
sen lu- luvalla sen lu- luvalla sen lu- luvalla sen lu- luvalla sen lu- luvalla sen lu- luvalla 
valla valla valla valla valla valla 

-19 11 2 12 1 11 5 8 1 7 1 3 
20-24 42 17 57 34 48 30 47 27 34 31 39 34 
25-29 70 305 187 197 177 151 192 135 196 109 243 144 
30-34 82 796 309 335 264 276 350 332 532 387 623 392 
35-39 108 948 337 449 282 419 328 386 567 435 745 549 
40-44 42 646 142 307 162 256 191 245 275 288 435 335 
45- 4 70 25 31 34 42 37 13 35 38 48 37 
Tuote-
maton 2 19 1 

YHT. 363 2 853 1 069 1 354 978 1 180 1 153 1 157 1 646 1 289 2 136 1 491 
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