
Perheellistyminen lahjoitettujen sukusolujen avulla poikkeaa tavanomaisesta tavasta tulla perheeksi, sillä
hedelmöityshoidoissa on käytetty perheen ulkopuolisen henkilön/ ulkopuolisten henkilöiden sukusoluja.

Ammattilaisten tulee osata tukea vanhempia lahjasolutaustaan liittyvän avoimuuden suhteen, sillä
vuonna 2007 voimaan tulleen hedelmöityshoitolain mukaan suomessa tehdyissä lahjasoluhoidoissa
käytettyjen sukusolujen lahjoittajat ovat rekisteröityjä ja lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada
tietää sukusolun lahjoittajan henkilöllisyys. Lahjoittaja voi myös olla itse valittu, tuttu lahjoittaja.
Lahjoittajalla ei ole oikeuksia tai velvollisuuksia lapseen nähden.

Vanhemmat toivovat ammattilaisilta aitoa, suoraa ja rentoa kohtaamista sekä ymmärrystä siitä, että
lahjasolutausta ei vaikuta joka asiaan lapsessa.

Tieto lahjasolutaustasta kuuluu lapselle ja lapsen kanssa on
tärkeä puhua asiasta aivan pienestä lähtien. Lahjasolujen avulla
lapsen saaneet vanhemmat saattavat tarvita tukea lapsen
alkuperän käsittelyyn ja siitä puhumiseen. Vanhempia tulee
rohkaista turvalliseen avoimuuteen lapsen lahjasolutaustan
suhteen, asia on perheen yksityinen mutta ei salainen.

LAHJASOLUPERHE NEUVOLASSA

PERHEET OVAT MONIMUOTOISIA
Vanhemmat toivovat, että neuvolassa ei oletettaisi, voivoteltaisi
tai ihmeteltäisi lapsen lahjasolutaustaa tai vanhempien tekemiä
ratkaisuja. Vanhemmille asia on normaali ja vanhemmat toivovat,
että myös ammattilaiset voisivat suhtautua perheisiin
normaaleina perheinä. Vanhemmat toivovat myös perheiden
monimuotoisuuden huomioimista. Lapsen ja perheen taustaan
tulee suhtautua sensitiivisesti, positiivisesti ja kunnioittaen.

TERMIT HALTUUN
Sukusolujen lahjoittajasta käytetään termiä luovuttaja tai
lahjoittaja, perheeltä on hyvä kysyä mitä termiä he itse toivovat
käytettävän. Sukusolujen lahjoittajasta/luovuttajasta puhuttaessa
ei käytetä sanoja isä, äiti, vanhempi tai esimerkiksi geneettinen /
biologinen isä/äiti /vanhempi.

TAHATON LAPSETTOMUUS
Moni lahjasoluilla lasta odottava tai lapsen saanut vanhempi on
kokenut tahatonta lapsettomuutta. Lahjasoluhoidoilla lasta
odottava on voinut kokea pitkät lapsettomuushoidot omilla
soluilla ja sen lisäksi lahjasoluilla. Vanhemmat kokevat tärkeänä,
että tahattoman lapsettomuuden kokemus ja perheellistyminen
lahjasolujen avulla otetaan neuvolassa puheeksi.   
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Ennen lahjasoluhoitojen aloittamista jokainen lahjasoluilla lasta toivova tai lahjasoluhoitoja harkitseva
osallistuu  lahjasoluneuvontaan, jonka tarkoituksena on tukea eri vaihtoehtojen harkinnassa ja
päätöksenteossa sekä antaa valmiuksia joko aloittaa tai luopua hoidoista lahjoitetuilla sukusoluilla. 
 

Lahjasoluneuvonta on psykologin tapaaminen, jossa käsitellään mm. luopumista toiveesta saada
lapsi omien sukusolujen avulla, kiintymyssuhdekysymyksiä ja lapsen identiteetin rakentumista.
Neuvonnassa käydään myös läpi lahjoittajaan liittyvät kysymykset. 

Lahjasoluhoitojen avulla syntyy vuosittain yli 500 lasta, Lahjoitus voi olla munasolu, siittiöitä,
munasolu ja siittiöitä tai alkio. Lahjoittajat ovat suomalaisia tai ulkomaalaisia henkilöitä. 

Lahjasoluhoitoja tarjotaan  nais-miespariskunnille, naispareille, itsellisille naisille ja transtaustaisille
henkilöille. Hoitoja tehdään yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla ja hedelmöityshoitoja tarjoavissa
yliopistosairaaloissa. 

LAHJASOLUILLA VANHEMMAKSI

TOIVOA JA LUOPUMISTA

LAHJASOLUNEUVONTA

Lahjasoluilla lapsen saaneita vanhempia yhdistää toisen tai molempien vanhempien  geneettisen
siteen puuttuminen lapseen. Tähän sukupolvien jatkuvuuden katkeamiseen voi liittyä menetyksen
tunteita ja samaan aikaan lahjasoluhoidot mahdollistavat unelman lapsesta. 

AVOIMUUS LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA
Tieto omasta alkuperästä on tärkeää ehyen identiteetin kehittymiselle. Vain lapsi voi tietää onko
geneettistä alkuperää koskeva tieto hänelle tärkeä, muut eivät voi päättää asiaa hänen puolestaan.
Perhesalaisuuksilla voi olla haitallisia vaikutuksia niin lapsen identiteettiin kuin perhesuhteisiin.
Tutkimukset osoittavat, että lapselle tulee puhua lahjasolutaustasta hyvin varhain, jolloin hän kasvaa
tähän tietoon.  

LAPSET KOKEVAT OLEVANSA ERITYISEN TOIVOTTUJA
Lapset suhtautuvat lahjasolualkuperäänsä luonnollisesti, etenkin jos aiheesta on puhuttu kotona
varhain ja vanhempi/vanhemmat ovat asian kanssa sinut. Lapsi joka tietää omasta
lahjasolutaustaan, tietää olevansa erityisen toivottu lapsi omille vanhemmilleen.   


