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Valtioneuvoston asetus
raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
kumotaan raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen (359/1970) 1 §:n 2 momentti

sekä 5, 6 ja 10 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti asetuksessa 394/2008, 5 §
asetuksissa 1127/1992 ja 394/2008 sekä 10 § asetuksessa 348/2001, ja
muutetaan 3, 4, 7 ja 9 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 9 § asetuksessa 394/2008 sekä

4 § asetuksessa 348/2001, seuraavasti:

3 §
Jos raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) nojalla raskauden keskeytys

edellyttää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupaa, on lupaa haettava viras-
tolta hakijan omakätisesti allekirjoittamalla hakemuksella.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle tehtävään hakemukseen on liitettävä
raskauden keskeyttämisestä annetun lain 1 §:n 3 momentissa ja 5 a §:ssä tarkoitetussa ras-
kauden keskeytyksessä lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto ja 6 §:n 2 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa asiasta aikaisemmin kielteisen ratkaisun tehneiden lääkärien an-
tamat lausunnot ja päätös. Jos raskauden keskeyttämistä haetaan mainitun lain 1 §:n 3 mo-
mentin 4 kohdan tai 5 a §:n nojalla, hakemukseen on tarvittaessa liitettävä perinnöllisyys-
lääketieteen erikoislääkärin lausunto lapsen sairastumisen todennäköisyydestä. 

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys muista asian ratkaisuun mahdollisesti vaikut-
tavista seikoista.

4 §
Jollei hakemukseen ole liitetty riittävää selvitystä, on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja

valvontaviraston tarpeen vaatiessa velvoitettava hakija määrätyn ajan kuluessa se esittä-
mään.

Jollei hakemukseen ole liitetty odotettavan lapsen isän kirjallista lausuntoa, on Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, jos se katsoo siihen olevan syytä, raskauden kes-
keyttämisestä annetun lain 1 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 5 a §:ssä tarkoitetussa raskauden
keskeytyksessä varattava isälle tilaisuus lausuntonsa antamiseen asiasta.

7 §
Raskauden keskeyttämisestä annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen

keskeyttämistä pyytävälle sekä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun ehkäisyneuvonnan saa an-
taa lääkäri taikka muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on tehtävään
riittävä osaaminen. Jos kuitenkin raskauden keskeyttämistä pyydetään tai haetaan epäillyn
tai todetun sikiöpoikkeavuuden perusteella, selvityksen antaa sikiöpoikkeavuuksiin pe-
rehtynyt erikoislääkäri.
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9 §
Terveydenhuollon toimintayksikön, jossa raskaus keskeytetään, on kuukauden kulues-

sa raskauden keskeyttämisestä lähetettävä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ilmoitus
suoritetusta raskauden keskeyttämisestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonsaan-
tioikeuksista säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa
(668/2008).

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023. Asetuksen 6 §:n 2 momentin ku-

moaminen tulee voimaan kuitenkin jo 1 päivänä huhtikuuta 2023.
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