Tule mukaan vaikuttamaan omantunnonvapautta kunnioittavan, syrjintää poistavan lain
saamiseksi maahamme! Allekirjoita kääntöpuolella oleva kansalaisaloite paperilla tai netissä
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/860

Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän
lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
Aloite: Lisätään Lakiin raskauden keskeyttämisestä (239/1970) uusi pykälä:
Terveydenhuollon henkilökunnalla on oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella
kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä, ellei naisen henki ole vaarassa. Vakaumuksen
perusteella lääkärillä on oikeus kieltäytyä laatimasta raskaudenkeskeytykseen johtavaa lausuntoa. Nämä
oikeudet koskevat myös kyseisten alojen opiskelijoita. Raskaana olevien naisten lakisääteiset oikeudet
taataan alueellisin järjestelyin.

Perustelut
Tällä hetkellä Suomessa terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä
suorittamasta raskaudenkeskeytystä vakaumuksen perusteella. Eettinen ristiriita raskaudenkeskeytysten ja elämän suojelun välillä on terveydenhuollon työntekijöille psyykkisesti raskas. Erityisen
raskas se on työntekijöille, jotka henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella kokevat toiminnallaan
päättävänsä ihmiselämän. Jos työntekijä painostetaan toimimaan vastoin syvää vakaumustaan, hänen
henkinen terveytensä vaarantuu.
Lähes kaikissa Euroopan maissa terveydenhuollon henkilökunnalla on lakisääteinen oikeus eettisen tai
uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin. Tarvitsemme
myös Suomessa vastaavaa lainsäädäntöä, joka poistaa vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja takaa
yhtäläiset oikeudet opiskeluun ja ammatin harjoittamiseen vakaumuksesta riippumatta myös kätilöille ja
gynekologeille.

Aloitetta tukevaa lainsäädäntöä:
Keskeinen sivistysvaltion ihmisoikeus on vakaumukseen perustuva uskonnon ja omantunnon vapaus. Se
taataan muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja
Suomen perustuslaissa.
Euroopan neuvoston päätöslauselmassa (1763/2010) todetaan, että terveydenhuollon henkilökunnalla
on oltava oikeus ilman mitään rangaistusta tai syrjintää kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin.
Lisäksi siinä kehotetaan neuvoston jäsenmaita kehittämään säädöksensä niin, että ne turvaavat
henkilöstön omantunnonvapauden.
Työntekijöiden oikeutta toimia syvimpien vakaumustensa mukaisesti tukee Suomen työturvallisuuslaki,
Euroopan neuvoston direktiivi ja YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus. Maailman
lääkärijärjestö sekä kansainvälinen gynekologiyhdistys kannattavat terveydenhuollon
omantunnonvapautta.
Voit allekirjoittaa kansalaisaloiteen kätevästi myös netissä: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/860
(tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla)
Lisätietoja: www.omantunnonvapaus.fi
Aloitteen vireillepanijat:
Sari Tanus (edustaja) sari.tanus@gmail.com
Jemina Ahola (varaedustaja) jemina.ahola@gmail.com
Paperilomakkeen postitusosoite:
Omantunnonvapausaloite c/o Sari Tanus, PL 162, 33101 Tampere
Toimi nopeasti! Kansalaisaloitteeseen tarvitaan 50 000 allekirjoittajaa 23.11.2014 mennessä, jotta
se menee eduskunnan käsittelyyn! Haasta myös ystäväsi mukaan joko netissä tai kopioimalla ja
levittämällä tätä lomaketta. Täytä lomake huolellisesti, käyttäen vain isoja kirjaimia.

