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§ 178
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien julkisten 
lapsettomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja 
naispareille

HEL 2019-002599 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheen-
johtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Jenni Pajusen ja 15 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteesta koskien julkisten lapsettomuushoitojen tarjoamista yksin 
lasta toivoville naisille ja naispareille:

"Julkisessa terveydenhuollossa annetaan hedelmöityshoitoja lääketie-
teellisin perustein, joten hoitoon hakevien sosiaalisia perusteita ei 
huomioida. Tämä käytäntö rajaa hoitojen ulkopuolelle naisparit ja itsel-
liset naiset, jotka ovat hankkimassa lasta ilman puolisoa.

Hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 2 §:n mukaan hoitoja ei 
rajata seksuaalisen suuntautumisen mukaan eikä myöskään pois itsel-
lisiltä naisilta. Helsingin hallinto-oikeus (6.3.2019) ja yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvolautakunta (9.12.2016) ovat todenneet, että julkisen tervey-
denhuollon linjaus siitä, ketkä voivat saada hedelmöityshoitoja, on syr-
jivä.
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Julkisen terveydenhuollon hedelmöityshoidot ovat Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiiriin (HUS) vastuulla."

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä valtuutettu Jenni Paju-
sen ja 15 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien julkisten lap-
settomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja naispareil-
le.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


