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1. Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 

Sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan vuonna 2017. Avioliittolain voimaantulon 

jälkeen evankelis-luterilainen kirkko ei virallisesti vihkinyt samaa sukupuolta olevia pareja. 

Avioliittolain muutos ei edellyttänyt uskonnollisten yhteisöjen muuttavan käsitystään 

avioliitosta. Kirkko on 2020-lukua lähestyttäessä kuitenkin alkanut käymään virallisia 

keskusteluja siitä, tulisiko kirkollinen vihkiminen sallia myös samaa sukupuolta oleville 

pareille. Tämän keskustelun kautta kiinnostukseni uskonnollista argumentaatiota kohtaan 

alkoi nousta. Aiheeni on mielestäni ajankohtainen, sillä siitä käydään edelleen suurta 

keskustelua kirkon piirissä. Lisäksi luulen, että samat tai samankaltaiset uskonnolliset 

argumentit on kuultu jo aikaisemmin myös eduskunnassa avioliittolakia käsitellessä. 

Tässä tutkielmassa selvitän uskonnollista argumentaatiota eduskunnan täysistunnoissa 

liittyen sukupuolineutraaliin avioliittolakiin. Matti Wibergin mukaan poliittisesti 

merkityksellisiin vedenjakajiin kuuluu uskonto-maallinen -vastakkainasettelu.1 Uskonnollinen 

argumentaatio kiinnostaa minua, sillä länsimainen lainsäädäntö ja politiikka on pyritty 

erottamaan uskonnosta ja häivyttämään tuo vastakkainasettelu. Siksi tutkimuskysymyksenäni 

onkin, millä tavalla uskonnollisia argumentteja käytettiin avioliittolakia käsiteltäessä. Lisäksi 

minua kiinnostaa, kuka kansanedustajista argumentoi uskonnollisesti ja mikä on hänen 

puoluepoliittinen kantansa sekä mahdollinen uskonnollinen vakaumuksensa. Paneudun siis 

uskonnollisen argumentaation lisäksi myös siihen, mikä voisi olla argumentin käyttäjän 

motiivi sen käyttämiseen. Lisäksi selvitän, miten eri puolueet tuovat kantansa ilmi 

kansanedustajien puheenvuorojen kautta, sekä onko puolueen sisällä erilaisia kantoja 

sukupuolineutraalia avioliittoa koskien. Puolueella tarkoitetaan ryhmää, joka ajattelee suurin 

piirtein samoin tavoin ja ryhmän jäsenillä on yhteisiä tavoitteita etujensa ajamiseen.2 

Tutkin aineistosta sitä, miten sukupuoli tuodaan esille avioliittolakia käsitellessä 

uskonnollisessa argumentaatiossa ja miksi kysymys sukupuolesta on ollut juuri silloin 

ajankohtainen. Tämän tutkimiseen käytän teoreettisena kehyksenä Sari Charpentierin teosta 

Sukupuoliusko. Tämän pohjalta selvitän, miten avioliittolain uudistus vaikutti 

kansanedustajien puheenvuoroissa heteronormatiiviseen yhteiskuntajärjestykseen. Käsitteellä 

heteronormatiivinen tarkoitetaan niitä erilaisia tapoja ja käytänteitä, joilla heteroseksuaalisuus 

muodostaa sosiaalisten ja seksuaalisten suhteiden oletusarvoisen, luonnollistetun, ainoan 

 
1 Wiberg 2006, 41. 
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hyväksytyn ja tavoiteltavan mallin.3 Lisäksi tutkin erilaisia tapoja, joilla sukupuolineutraali 

avioliittolaki haastoi argumenteissa heteronormatiivista yhteiskuntajärjestystä.  

Tutkin uskonnollisia argumentteja eduskunnan käsittelyssä sukupuolineutraalista 

avioliittolaista sisällönanalyysin ja lähiluvun metodeilla. Sisällönanalyysissä pyrin löytämään 

aineistosta uskonnolliset argumentit vakaumuksen, Raamatun, kristinuskon, 

uskonnonvapauden, uskonnon, islamin ja lähimmäisenrakkauden käsitteiden kautta. Luin 

kaikkien kolmen lakialoitteen täysistuntopöytäkirjat ja etsin sieltä manuaalisesti uskonnolliset 

argumentit. Olen laskenut uskonnolliset argumentit käsin ja jopa saman puhujan yhdessä 

puheenvuorossa oli mahdollista käyttää montaa erilaista uskonnollista argumenttia. Kerättyäni 

kaikki uskonnolliset argumentit lajittelin ne eri kategorioihin, joita oli yhteensä 16. Olen 

käsitellyt tutkielmassani näistä vain kolmea, joita oli laskennallisesti eniten. Tämän jälkeen 

lajittelin kolme kategoriaa sukupuolineutraalia avioliittolakia puolustaviin ja vastustaviin 

kannanottoihin. Lajittelun jälkeen analysoin puolustavat argumentit erikseen ja vastustavat 

argumentit erikseen. Tutkielman luvussa 3 havainnollistan argumenttien määrää taulukoilla. 

Taulukoissa olen huomioinut argumentoijan sukupuolen, puolueen sekä lakia puolustavan tai 

vastustavan kannan. 

Lähiluvussa pyrin saamaan selville puhujan pääasiallisia argumentteja ja niiden 

motiiveja. Etsin puheenvuoroista viitteitä kristinuskoon ja muihin uskontoihin. Tarkastelen 

uskonnollisia argumentteja tämän jälkeen erityisesti Raamatun ja luomisen, kirkon 

itsemääräämisoikeuden ja uskonnonvapauden sekä sukupuolen näkökulmista. Olen rajannut 

aineiston näihin kolmeen näkökulmaan, sillä näitä näkökulmia oli aineistosta ehdottomasti 

eniten. Lisäksi nämä kolme näkökulmaa kattavat hyvin erilaisia sisältöjä ja puheenvuoroja. 

Nämä kolme näkökulmaa myös valottavat hyvin heteronormatiivisen yhteiskuntajärjestyksen 

eri puolia. Raamattu ja luominen -alaluku avaa uskonnollista puhetta eduskunnassa. Kirkon 

itsemääräämisoikeus ja uskonnonvapaus -alaluku avaa sen sijaan puhetta uskonnosta ja sen 

paikasta yhteiskunnassa. 

Eduskunnan täysistuntoja voidaan pitää Suomen tärkeimpänä poliittisen keskustelun 

foorumina4 ja siksi aineistoni kertyykin eduskunnan täysistuntopuheenvuoroista. 

Ensimmäinen lakialoite sukupuolineutraalista avioliittolaista tuotiin eduskunnalle jo heti 

rekisteröidyn parisuhteen laillistamisen jälkeen. Olen kuitenkin rajannut tutkimukseni 

alkamaan vuonna 2012 tehdystä kansanedustajien lakialoitteesta sisältäen Tahdon2013-

 
2 Wiberg 2006, 44. 
3 Rossi 2015, 15. 
4 Isaksson 2017, 155. 
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lakialoitteen sekä Aito avioliitto -lakialoitteen. Nämä lakialoitteiden käsittelyt sisältävät 

lähetekeskustelut, ensimmäiset ja toiset istunnot eduskunnassa. Olen rajannut aiheeni vain 

näihin kolmeen lakialoitteeseen, jotta tutkimukseni työmäärä pysyisi maisterintutkielmalle 

annetuissa raameissa.  

Tahdon2013-lakialoite ja sen käsittely kuuluu aiheeseen luonnostaan, sillä Tahdon2013-

kansalaisaloitteen kautta sukupuolineutraali avioliittolaki tuli voimaan 1.3.2017. Sen lisäksi 

näen tärkeänä käsitellä Tahdon2013-kansalaisaloitetta edeltävää lakialoitetta vuodelta 2012, 

sillä juuri tuon kansanedustajien lakialoitteen hylkäämisen jälkeen Tahdon2013-

kansalaisaloite pantiin vireille. Argumentaatiota tutkiessani halusin tutkia myös Aito avioliitto 

-kansalaisaloitetta ja sen käsittelyä eduskunnassa. Aito avioliitto -kansalaisaloite pyrki 

kumoamaan sukupuolineutraalin avioliittolain voimaanastumisen. Näin ollen Aito avioliitto -

lakialoitteesta löytyi paljonkin uskonnollista argumentaatiota erityisesti sukupuolineutraalia 

avioliittolakia vastaan. Tärkeimmät lähteeni ovat siis 2012 kansanedustajien lakialoite, 

Tahdon2013-lakialoite ja Aito avioliitto -lakialoite sekä näiden lakialoitteiden 

lähetekeskustelut, ensimmäiset käsittelyt ja toiset käsittelyt.  

Lähetekeskustelu käydään aina, kun uusi lakialoite tulee eduskunnan käsittelyyn. 

Lähetekeskustelussa esitellään aloite sekä päätetään aloitteen ohjaamisesta valiokunnan 

käsittelyyn. Valiokunta äänestää, laitetaanko aloite takaisin eduskunnan istuntoon 

ensimmäiseen käsittelyyn. Mikäli aloite menee takaisin eduskunnan käsittelyyn, käydään 

aloitteesta ensimmäisessä käsittelyssä täysistunto. Tämän jälkeen aloitteesta äänestetään ja 

äänestyksen jälkeen täysistunnossa käydään toinen käsittely. Lähetekeskustelun, ensimmäisen 

ja toisen käsittelyn puheenvuorot löytyvät PDF-muodossa eduskunnan nettisivuilta. 

Täysistuntopöytäkirjat ovat tarkasteltavissa eduskunnan internet -sivuilta. 

Täysistuntopöytäkirjat löytyvät myös painettuina eduskunnan kokoelmista. 

Täysistunnoissa kansanedustajilla on vapaa puhumisoikeus. Vapaa puhumisoikeus ei 

kuitenkaan tarkoita, että lain jokaisessa vaiheessa käytäisiin kaikille avointa keskustelua. 

Kaikille avoin keskustelu tapahtuu täysistunnossa. Täysistuntojen vapaaseen 

puhumisoikeuteen liittyy myös joitakin rajoitteita. Rajoitteet voivat liittyä puheenvuoron 

pituuteen, puhujajärjestykseen ja puhutun asian sisältöön. Puhemies määrittelee 

puheenvuoron pituuden ja mikäli puheenvuoron aika alkaa olla lopussa, puhemies koputtaa 

tiedottaakseen kansanedustajaa ajan loppumisesta. Puhutun asian sisällön täytyy liittyä 

täysistunnossa käsiteltävään aiheeseen. Mikäli puhutun asian sisältö ei liity aiheeseen, voi 

eduskunnan puhemies huomauttaa asiasta tai keskeyttää puheenvuoron. Kansanedustajan 

tulee myös esiintyä täysistunnossa vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. 
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Vakaata ja arvokasta esiintymistä ei kuitenkaan ole sen laajemmin selitetty, vaan se liittyy 

aina yhteiskunnan vallalla oleviin käyttäytymismalleihin. Toisen henkilön loukkaamattomuus 

kurottuu myös tarkoittamaan johonkin tiettyyn väestöryhmään liitettyjä loukkaavia lausumia.5 

Lähdeaineistossa kansanedustajien vakaa ja arvokas sekä muita loukkaamaton puhe oli 

nähtävillä. Puheissa ja argumenteissa ei menty henkilökohtaisuuksiin, vaikka 

sukupuolineutraalista avioliittolaista käytiinkin vilkasta keskustelua. Kansanedustajat eivät 

myöskään käyttäneet loukkaavia nimityksiä tai lausumia homoseksuaaleista.  

Peilaan uskonnollisia argumentteja niiden historiallis-yhteiskunnalliseen kontekstiin. 

Otan selvää 2010 -luvun kontekstista sekä avioliiton paikasta yhteiskunnassa argumenttien 

syntyaikana. Johdantoluvuissa käsittelen avioliiton historiaa Suomessa sekä 

homoseksuaalisten ihmisten asemaa historiallisesti Suomessa. Haluan selvittää, miten 

yhteiskunta on kohdellut homoseksuaaleja Suomessa ja miten sukupuolineutraali avioliittolaki 

tuli mahdolliseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Seksuaalivähemmistöjen vapautusliikkeen 

ja homojen yhteiskunnallisen historian kannalta tärkein tutkimuskirjallisuuteni on ollut Kati 

Mustolan artikkeli Suomalaisten lesbo- ja homoliikkeiden historiaa. Artikkeli käsittelee 

homojen yhteiskunnallista asemaa ja taustoittaa, millä tavalla homoihin liittyvät lait ovat 

olleet eduskunnan ja yhteiskunnan käsittelyssä historiassa. 

Tutkimukseni on ajankohtainen, koska sukupuolineutraalista avioliittolaista ja 

uskonnollisesta argumentaatiosta yhdessä ei vielä ole tehty tutkimusta. Näistä teemoista on 

kuitenkin tehty erityisesti pro gradu -tutkielmia. Yksi tärkeimmistä tutkimuksista minulle on 

ollut Teija Liukon kirkkohistorian pro gradu -tutkielma vuodelta 2017 nimeltä Vakaumuksia 

ja puoluepolitikointia : Uskonnollinen argumentaatio perheoikeutta koskevissa eduskunnan 

täysistuntojen puheenvuoroissa 1981–2009. Liukko tutkii uskonnollista argumentaatiota 

kirkkohistorian metodeista käsin. Liukko käsittelee tutkielmassaan uskonnollisia argumentteja 

liittyen parisuhdelakia koskevia puheenvuoroja osana tutkielmaansa ja näin ollen oma graduni 

onkin jatkumoa Liukon gradulle. 

Sukupuolineutraalin avioliittolain eduskuntapuheenvuoroista Joonas Korpela on tehnyt 

pro gradun vuonna 2018 nimellä Pyhän avioliiton rajat: Tutkimus eduskunnan täysistunnon 

sukupuolineutraalia avioliittoa koskevista puheenvuoroista vuosilta 2012-2017. Olenkin 

käyttänyt Korpelan gradua kirjallisuutena tässä tutkimuksessa. Korpelan pro gradu -tutkielma 

käsitteli avioliiton käsitettä pyhän näkökulmasta. Korpela erotti erilaisia puhetapoja niin 

puolustavista, kuin vastustavistakin puheenvuoroista. Näistä erityisesti minua kiinnostivat 

 
5 Hidén 2006, 83–90. 
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vastustajien puhetavat sukupuolesta, kristillisyydestä ja kulttuurista sekä puolustajien 

puhetavat maallisuudesta ja perheestä.  

Kari Koivisto on myös tutkinut uskonnollista argumentaatiota eduskunnan 

keskusteluissa pro gradussaan vuodelta 2013. Koiviston pro gradu -tutkielma Kaikki, minkä 

tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille: Uskonnollinen argumentointi eduskunnan 

keskusteluissa 2000 -luvulla käsittelee uskonnollisia argumentteja suhteessa yhteiskuntaan. 

Koiviston tutkimuksen teoriapohjana toimiikin Peter L. Bergerin teoriat sekularisaatiosta ja 

desekularisaatiosta.  Koivisto pyrki tutkimuksessaan saamaan selville, onko suomalainen 

yhteiskunta sekularisoitunut vai desekularisoitunut ja näkyykö se eduskunnan keskusteluissa. 

Koivisto käsitteli tutkimuksessaan parisuhdelakia, sillä parisuhdelain käsittelyssä oli 

ehdottomasti eniten uskonnollisia argumentteja kansanedustajien puheenvuoroissa.  

Esittelemäni pro gradu -tutkielmat ovat olleet minulle hyödyllisiä, sillä niissä on 

käsitelty uskonnollista argumentaatiota eduskunnassa. Olen löytänyt niistä yhtäläisyyksiä 

omaan lähdeaineistooni ja voin vertailla tutkimuksessani heidän lähdeaineistolöytöjään 

omiini. Heidän tutkimuksensa kartoittavat oman tutkimukseni lähihistoriaa, sillä parisuhdelaki 

tuli Suomessa voimaan vuonna 2001. Heidän tutkimuksensa ovat perustuneet 

sisällönanalyysin ja lähiluvun metodeihin, joihin omakin tutkimukseni perustuu.  

Uskonnon ja puoluepolitiikan risteyksiä on esitelty Teologisen aikakauskirjan 

numerossa 3/2020. Teologinen aikakauskirja edustaa teologista tutkimusta ja teologisessa 

aikakauskirjassa esitellään teologian viimeisimpiä tutkimuskohteita. Voisi siis sanoa, että 

viime aikoina tutkimuskiinnostus uskonnon merkityksestä suomalaiseen puoluepolitiikkaan 

on nostanut päätään. Teologisen aikakauskirjan luvussa 3/2020 on yhteensä neljä 

tutkimusartikkelia uskonnosta puoluepolitiikassa. Ensimmäinen artikkeli oli Jere Kyyrön 

tutkimus Uskonnon ja katsomusten asemat eduskuntapuolueiden poliittisissa ohjelmissa 

1999-2019. Artikkeli valaisi tutkielmani kannalta uskonnon asemaa eri puolueissa.  

Toinen artikkeli oli Tuomas Äystön tutkimus Kristinuskoon viittaaminen eduskunnan 

täysistuntopuheenvuoroissa 1999-2019. Tutkimuskysymys oli lähellä omaa 

tutkimuskysymystäni, mutta vain kristinuskon näkökulmasta. Pystyin kuitenkin vertaamaan 

Äystön tuloksia omiini. Kyyrön mukaan suurin osa puolueohjelmien hakusanoista liittyi 

uskontoon, kristinuskoon tai laajasti ottaen katsomuksiin.6 Äystön tutkimus kristinuskoon 

viittaavissa puheenvuoroissa oli linjassa Kyyrön kanssa. Äystön mukaan eduskunnan 

täysistuntojen uskontopuhe painottuu kristinuskoon.7 Huomasin omassa aineistossani saman. 

 
6 Kyyrö 2020, 201. 
7 Äystö 2020, 219. 
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Olisin voinut sisällyttää näkökulmaani myös muut uskonnot, mutta sukupuolineutraalin 

avioliiton keskusteluissa niitä käsiteltiin hyvin vähän. Koko aineistossa esimerkiksi islamia ja 

siihen liitettäviä käsitteitä käytettiin vain seitsemän kertaa. Näistä suurinta osaa käyttivät 

perussuomalaisten kansanedustajat puhuessaan maahanmuutosta. Perussuomalaiset olivatkin 

alkaneet haastaa nationalismillaan postmaterialistisia arvoja ajavia puolueita, kuten vihreitä ja 

vasemmistoliittoa ja nämä argumentit liittyivät nationalismin ajamiseen.8  

Kolmas artikkeli oli Talvikki Ahosen tutkimus Suomen kristillisdemokraattien 

poliittisten ohjelmien uskontoperustaiset arvot. Ahosen artikkeli valaisi 

kristillisdemokraattien lähtökohtia puoluepolitiikassa, mikä oli minulle hyödyllistä tutkielmaa 

kirjoittaessa. Kristillisdemokraatit käyttivät paljon uskonnollisia argumentteja 

sukupuolineutraalia avioliittolakia käsitellessä ja oli tärkeää tietää puolueen lähtökohdat tälle.  

Neljäs artikkeli oli Titus Hjelmin tutkimus Uskonnon ”paluu” eduskuntapolitiikkaan: 

Desekularisaatiota vai metodologinen harha. Hjelmin artikkeli käsitteli uskontopuheen ja 

uskonnollisen puheen paluuta eduskuntakeskusteluihin. Hjelm tarkasteli artikkelissaan Päivi 

Räsäsen puheenvuoroja uskontopuheena ja Mika Niikon puheenvuoroja uskonnollisena 

puheena erityisesti sukupuolineutraalin avioliittolain käsittelyn yhteydessä. Tämä oli 

tutkielmani kannalta hyödyllistä, sillä esimerkiksi Mika Niikko edustaa tutkielmassani montaa 

erilaista puheenvuoroa esimerkillään. Olenkin käyttänyt tutkielmassani Niikon argumentteja 

monesti esimerkkinä uskonnollisesta puheesta eduskunnassa.  

Ymmärtääkseni paremmin eduskunnan ja politiikan kenttää Suomessa, tärkeimmäksi 

tutkimuskirjallisuudeksi nousi Matti Wibergin teos Politiikka Suomessa. Wibergin kirja 

esittelee, millä tavalla eduskunta toimii Suomessa. Tutkielmaani varten oli tärkeää ymmärtää, 

millä tavalla lait säädetään ja siihen tämä kirja oli oiva valinta. Wibergin teoksen lisäksi 

eduskunnan toimintojen parempaan ymmärtämiseen käytin Mikael Hidénin ja Helena Honka-

Hallilan kirjaa Miten eduskunta toimii.  

Tutkielmani kannalta keskeistä tutkimuskirjallisuutta on ollut Sari Charpentierin teos 

Sukupuoliusko. Charpentier käsittelee tutkimuksessaan mielipidekirjoituksia sukupuolen 

näkökulmasta ja pohtii, millä tavalla homoseksuaalien asema yhteiskunnassa vaikuttaa 

heteronormatiiviseen yhteiskuntajärjestykseen. Tätä käsittelen uskonnollisten argumenttien 

sukupuoli -alaluvussa. Tutkin aineistoani Sari Charpentierin sukupuoliusko -käsitteen valossa. 

Charpentier määrittelee sukupuoliuskon heteroseksuaaliseksi sukupuolijärjestelmäksi. 

Sukupuoliuskossa vastustetaan kaikkea sellaista, jota pidetään heteroseksuaalista 

 
8 Kyyrö 2020, 197. 
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sukupuolijärjestelmää uhkaavana. Heteroseksuaalinen sukupuolijärjestelmä rakentuu 

sukupuolieron päälle. Sukupuolierolla tarkoitetaan miehen ja naisen sukupuolen eroa. 

Sukupuolierossa nähdään, että mies ja nainen ovat olemuksellisesti erilaisia. 

Sukupuoliuskossa sukupuoliero voidaan legitimoida korkeammalla voimalla, kuten 

esimerkiksi Jumalalla tai luomiskertomuksella. Sukupuoliuskoa ylläpidetään rituaaleilla, 

joista tunnetuin esimerkki lienee avioliitto. Avioliitolla on sukupuoliuskon mukaan asema 

yhteiskunnan ja heterojärjestyksen ylläpitäjänä.9 

Tutkielmani kannalta oli tärkeää ottaa selvää sukupuolen määrittelystä. Sukupuoli -

alaluvussa olen käyttänyt hyväkseni Judith Butlerin määritelmää sukupuolesta. Sukupuolen 

määritelmä vaihtelee ajankohdasta ja kulttuurista toiseen. Sukupuolentutkimuksen yksi 

merkittävimmistä sukupuolen määrittelijöistä oli Judith Butler, joka määritteli sukupuolen 

kirjassaan Hankala sukupuoli. Hänen mukaansa henkilön sukupuoli koostuu biologisesta ja 

sosiaalisesta sukupuolesta. Sosiaalinen sukupuoli ei ole biologisen sukupuolen seuraus, eikä 

se ole yhtä pysyvä ominaisuus kuin biologinen sukupuoli.10 Ihmisen sosiaalinen sukupuoli voi 

siis poiketa vahvasti siitä biologisesta sukupuolesta, johon hänet on syntymässään luokiteltu. 

Tämä on mahdollistanut 2000-luvun keskustelun sukupuolen moninaisuudesta. Butlerin 

tärkein teesi sukupuoleen liittyen oli sukupuolen performatiivinen luonne. Butlerin mukaan 

sukupuolta luodaan toistamalla malleja, jotka liitetään feminiiniseen tai maskuliiniseen.11 

Käsitellessäni Raamattua ja luomista, otin selvää homoseksuaalisuudesta Raamatussa. 

Tähän olen käyttänyt Martti Nissisen artikkelia Raamatun maailma ja sukupuolinen toiseus 

sekä Kari Latvuksen artikkelia Homoseksuaalisuus, raamattukysymys ja luomisteologia. 

Raamatussa ei ole kovin paljon kohtia, jotka käsittelisivät samaa sukupuolta olevien suhteita. 

Ne vähät tekstit, joita Raamatusta löytyy, eivät edusta Raamatun keskeisimpiä ja 

arvovaltaisimpia alueita, kuten esimerkiksi kymmentä käskyä, Vanhan Testamentin 

profeettoja eikä evankeliumeja.12 Eksegetiikan tutkija Martti Nissisen mukaan Raamatussa ei 

sanota sanaakaan pysyvistä ja vastuullisista parisuhteista samaa sukupuolta olevien ihmisten 

välillä. Sen sijaan Raamatussa varoitetaan irstailusta, perverssistä käyttäytymisestä ja 

seksuaalisesta väkivallasta.13 Nissisen mukaan homoseksuaalisiin tekoihin liittyvät Raamatun 

kohdat kertoivat aikakautensa sukupuoliroolien rikkomisesta. Raamatun maailman 

lähdeaineistossa sukupuolta ilmennettiin sukupuolirooleilla. Viitteet miesten välisestä seksistä 

 
9 Charpentier 2001, 81–87. 
10 Butler 1990, 54. 
11 Butler 1990, 235. 
12 Latvus 2003, 150. 
13 Nissinen 2003, 122. 
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sekä naisten välisestä seksistä liittyvät tähän. Tasa-arvoiset seksuaalisuhteet olivat vieraita ja 

miehen kuului olla aktiivinen, aloitteellinen ja sisääntunkeutuva, naisen taas passiivinen, 

vastaanottava ja ei-aloitteellinen. Mies ei saanut seksissä olla passiivinen ja vastaanottava eikä 

nainen saanut olla aktiivinen ja sisääntunkeutuva. Mikäli näin kävi, mies ei ollut yhteisön 

silmissä mies eikä nainen ollut yhteisön silmissä nainen.14  

Erityistä oli se, että nainen ei saanut olla aktiivinen osapuoli. Nainen oli sosiaalisesti 

alisteisessa asemassa oleva henkilö eikä hän saanut pyrkiä hallitsevaan rooliin. Niikon viittaus 

Paavalin kirjeeseen sisältää harvinaisen viittauksen naisten väliseen seksiin. Naisten välinen 

seksi nähtiin Paavalin maailmassa erittäin vääränä. Stoalainen vaikutus näkyi 

hellenistijuutalaisissa piireissä, mikä myös vaikutti Paavalin teksteihin. Stoalaisuudesta 

kumpusi käsite luonnonlaista ja järjestyksestä. Järjestykseen kuului olennaisena osana 

sukupuoliroolit ja niiden ylittäminen nähtiin vääränä.15 Paavalin tekstien takana oli myös 

Paavalin oma odotus pikaisesta maailmanlopusta, jolloin tärkeää ei ollut avioliiton tai perheen 

perustaminen.16 

Tässä tutkielmassa käytän käsitettä sukupuolineutraali avioliittolaki. Vaihtoehtoinen 

käsite olisi ollut tasa-arvoinen avioliittolaki, mutta tasa-arvo on yhteiskunnassa muuttuva 

käsite. Tasa-arvoinen avioliittolaki on myös arvolatautunut käsite, jonka kansanedustajat 

toivat ilmi myös eduskunnan täysistuntokeskusteluissa ja mediassa. Tasa-arvoinen 

avioliittolaki käsitteenä antoi vaikutelman siitä, että ennen sukupuolineutraalia avioliittolakia 

ollut avioliittolaki olisi ollut syrjivä ja epätasa-arvoinen.17 Tämän takia olen päätynyt 

käyttämään termiä sukupuolineutraali avioliittolaki. Toinen tutkielmalleni keskeinen termi on 

kirkko. Kirkolla tarkoitan Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. 

1.2 Yhteiskunta ja avioliittoinstituutio 

Avioliitto on ilmiö, jolla on yksilöllinen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. 

Instituutio määritellään vakiintuneeksi tavaksi ja käyttäytymismalliksi, joka on tärkeä 

yhteisölle tai yhteiskunnalle.18 Avioliitto on sosiaalinen instituutio, jolla tarkoitetaan julkisesti 

tunnustettua liittoa kahden henkilön välillä. Mikä tahansa kahden ihmisen pariliitto ei ole 

avioliitto, vaan avioliiton määrittävät aviopuolisoiden yhteisö, jossa he haluavat solmia 

avioliiton. Avioliiton solmiminen tapahtuu yhteisön normatiivisten tapojen, säädösten ja 

lakien mukaisesti. Avioliitto tuo aviopuolisoille oikeuksia ja velvollisuuksia. Oikeudet ja 

 
14 Nissinen 2003, 127–128. 
15 Nissinen 2003, 126–127; 130. 
16 Latvus 2003, 154. 
17 Niikko 2014. 



9 

 

velvollisuudet voivat liittyä omaisuuteen tai parin keskinäiseen yksityiseen ja sosiaaliseen 

elämään.19  

Avioliitolla on pitkät perinteet suomalaisessa yhteiskunnassa. Avioliitto liitetään usein 

kirkolliseen vihkimiseen ja kristilliseen perinteeseen. Kirkollinen vihkiminen määrättiin 

pakolliseksi vuonna 1734. Avioliiton juridinen alku oli tätä ennen maallisin perintein 

toimitettu ja vihkimisen jälkeen pyydettiin papin siunaus avioliitolle.20 Ensimmäinen 

virallinen tieto avioliiton solmimisesta Ruotsi-Suomen alueella on 1200-luvun puolivälistä, 

jolloin paavi Innocentius IV salli sellaisten avioliittojen jäävän voimaan, jotka kristityt 

suomalaiset olivat solmineet ennen kääntymistään kristityiksi.21  

Ennen kristinuskon vaikutusta yhteiskunnan avioliittoinstituutiossa avioliitto oli sukujen 

välinen sopimus. Maallisessa laissa morsiamen mielipidettä avioliittoon ei tarvinnut kysyä. 

1100-1200-luvulla katolisen kirkon tulkinta vihittävien omasta mielipiteestä rantautui myös 

Suomeen. 22 Tällöin olennaiseksi tuli vihittävien oma halu avioitua kirkollisesti. Suvut eivät 

voineet pakottaa ketään solmimaan avioliittoa, mutta toisaalta kukaan ei saanut avioitua suvun 

tahdon vastaisesti. Painopiste yhteisön edusta siirtyi yksilöiden kannettavaksi.  Katolisessa 

kirkossa avioliitto oli sakramentti, jonka Jumala oli asettanut aviopuolisoille. Jumala oli 

luonut puolisot toisilleen ja auttoi heitä löytämään toisensa. Avioliiton sakramentillinen 

luonne vaikutti myös siihen, että avioliitto oli erottamaton ja avioliiton solmimiseen tuli 

kiinnittää erityistä huomiota. Tällöin kirkko alkoi selvittää avioesteitä ja kuuluttaa pareja 

saadakseen selville avioliiton esteitä suuremmalta yleisöltä, eikä ainoastaan lähisuvulta.23  

1200-luvun aikana kristinusko vakiintui kaikissa säädyissä. Samalla kristillinen 

näkemys avioliitosta alkoi vaikuttaa yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön avioliitosta. Tästä 

esimerkkinä voidaan pitää sitä, että yhteiskunnallisessa lainsäädännössä otettiin huomioon 

molempien avioliiton solmijoiden vapaaehtoinen suostumus. Tämä ei kuitenkaan muuttanut 

yhteiskunnallista näkemystä avioliitosta sukujen välisenä sopimuksena, mutta kertoi 

kristinuskon vaikutuksesta avioliiton solmimiseen. 1300–1400 -lukujen aikana 

yhteiskunnallinen lainsäädäntö vaati avioliiton esteiden tutkintaa ennen avioliiton solmimista. 

Avioliiton esteiden tutkinta tapahtui näin ollen kirkon määräysten mukaisesti. Kirkko alkoi 

tällöin valvoa avioliiton solmimista institutionaalisesti.24 

 
18 Knuutila 2017, 63. 
19 Ketola 2017, 13. 
20 Vainio-Korhonen & Lahtinen 2015, 19. 
21 Knuutila 2017, 65. 
22 Vainio-Korhonen & Lahtinen 2015, 60. 
23 Knuutila 2017, 67. 
24 Knuutila 2017, 68–69. 
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Kirkollinen avioliiton solmiminen sai ajan kuluessa yhä enemmän jalansijaa maalliselta 

avioliiton solmimiselta. Tällöin avioliittosopimuksen vahvistaminen siirtyi sukujen edustajilta 

kihlakumppaneille itselleen ja valvonta yhteiskunnalliselta naittajalta papille. 1500-luvulle 

tultaessa yhteiskunta ei antanut lainsäädännössään kirkolle oikeutta valvoa avioliiton 

solmimista, vaan mukana oli aina naittaja. Yhteiskunnallinen avioliiton solmimisen prosessi 

tehtiin naittajan läsnäollessa aina ennen kirkollista avioliiton solmimista. Tämän jälkeen 

solmittiin kirkollinen avioliitto, jossa naittaja oli mukana yhteiskunnan edustajana.25 

Reformaation kautta avioliiton sakramentillinen luonne poistui. Lutherin mukaan 

avioliitto oli kuitenkin edelleen Jumalan säätämä ja ihmisen parhaaksi luoma. Luther 

rakensikin avioliittoteologiansa katolisen kirkon avioliittonäkemyksen varaan. Avioliitto 

kirkollisena ja yhteiskunnallisena instituutiona säilyi siis lähes muuttumattomana 1500-luvun 

lopulla. Kirkkojärjestys vuodelta 1571 esitti yhteiskunnallisen ja kirkollisen 

avioliittoinstituution yhteensulautumista. 1600-luvulla tämä toteutui, sillä Ruotsiin muotoutui 

kuninkaan yksinvallan alainen yhtenäiskulttuuri. Tällöin kirkosta tuli yhteiskuntaa vakauttava 

ja koossapitävä tekijä ja kirkon avioliittonäkemys sulautui yhdeksi yhteiskunnallisen 

avioliittonäkemyksen kanssa. Kirkko alkoi kontrolloida avioliiton solmimisen prosessia yksin. 

Vuonna 1734 kirkollinen avioliitto tulikin lain kautta ainoaksi mahdollisuudeksi solmia 

avioliitto.26 

Kristinusko oli jo ennen kirkollisen vihkimisen pakollisuutta vaikuttanut yhteisöihin ja 

niiden käsityksiin rakkaudesta ja siveästä elämästä. Keskiajalta lähtien kirkon sanoma 

avioliitosta oli, että avioliitto oli rikkoutumaton ja että seksi kuului pelkästään avioliittoon. 

1600-luvulla käsitykset oikeasta elämästä ja rakkaudesta kapenivat entisestään, kun 

kurittomia laitettiin ojennukseen kirkkokurin, Jumalan vihan julistamisen ja kovien 

rangaistusten kautta.27 Keskiajan avioliiton ihanne oli muullakin tavoin hyvin erilainen, kuin 

2000-luvun ajatus avioliitosta. Puolisot eivät olleet tasa-arvoisia. Miehen kuului olla 

vaimonsa pää ja vaimon kuului olla kunnioittava miestä kohtaan. Kuuliaisen vaimon tehtäviin 

kuului huolehtia perheen taloudesta, lapsista ja muista tehtävistä, jotka mies perheen päänä 

hänelle antoi.28 Lähtökohta avioliitolle oli näin ollen eriarvoisuus. 

1700-1800-luvuilla kirkollinen avioliittonäkemys vakiintui Suomen alueella ainoaksi 

vallitsevaksi. Avioliittonäkemys omalta osaltaan takasi yhteiskuntarauhan, kun Suomi 

liitettiin osaksi Venäjää vuonna 1809. Suomen liittyessä Venäjään, Suomeen muutti 

 
25 Knuutila 2017, 69–70. 
26 Knuutila 2017, 70–71. 
27 Vainio-Korhonen & Lahtinen 2015, 25. 



11 

 

ortodokseja, joiden takia avioliittosäädökset muuttuivat vähitellen 1800-luvun lopulla sekä 

1900-luvun alussa. Ortodoksinen kirkko sai evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi oikeuden 

valvoa avioliiton solmimista. Avioliittolakia avattiin jälleen vuosina 1917 ja 1929, kun 

katoliselle kirkolle ja juutalaiselle seurakunnalle annettiin oikeus valvoa avioliiton 

solmimista. 1900-luvun aikana myös muut rekisteröidyt uskontokunnat saivat saman 

oikeuden. Avioliitosta tuli jälleen kerran yhteiskunnan määrittelemä instituutio, vaikka kirkon 

historia vaikutti edelleen jossakin määrin avioliittoon.29 Vuonna 1911 siviiliavioliiton 

solmiminen hyväksyttiin suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä erotti kirkkoa 

avioliittoinstituutiosta. Avioliitossa aviomies toimi vaimonsa edusmiehenä aina vuoden 1929 

avioliittolain uudistukseen asti.30  

Yhteisöllinen käsitys avioliitosta elintärkeänä instituutiona alkoi murenemaan 1960-

luvulla. Silloin valtaan nousi näkemys, jonka mukaan avioliitto oli ennen kaikkea kahden 

ihmisen välinen emotionaalinen ja yksityinen suhde.31 Vuoden 1987 avioliittolain uudistus toi 

mukanaan muutoksia. Avioero voitiin aikaisemman lain mukaan tuomita vain painavista 

syistä, kuten pahoinpitelyn tai aviorikoksen takia.32 Uudella lainsäädännöllä avioero voitiin 

tuomita, mikäli avioliiton osapuoli tai osapuolet hakivat avioeroa. Tämän jälkeen astui 

voimaan vähintään puolen vuoden harkinta-aika, jonka jälkeen ero voitiin virallistaa. Avioero 

voitiin tuomita myös, mikäli osapuolet olivat asuneet erillään keskeytyksettä viimeisen 

kahden vuoden ajan.33 

Avioliitto ei ole ollut suomalaisessa yhteiskunnassa muuttumaton instituutio. 

Avioliittoinstituutioon on vaikuttanut kirkon mielipide sekä valta. Avioliittolaki on saanut 

vaikutteita kirkolta ja on vasta lyhyen ajan sisällä siirtynyt kirkollisesta instituutiosta takaisin 

yhteiskunnalliseksi instituutioksi. Avioliittoa ei voi siis väittää ikuiseksi ja muuttumattomaksi 

instituutioksi. Kuitenkin sukupuolineutraali avioliitto näyttäytyy radikaalina innovaationa 

avioliiton historiaa vasten tarkasteltuna. Avioliiton merkitys on jossakin määrin riisuttu, kun 

sukupuolineutraalissa avioliitossa sukupuolella ei ole merkitystä, sillä avioliitto perustuu 

kahden henkilön yleiseen tahtotilaan ja siitä seuraavaan sopimukseen yhteisestä elämästä.34 

Avioliitto näin ollen ei ollut enää sukujen välinen sopimus, vaan kahden itsenäisen ja aikuisen 

henkilön sopimus. 

 
28 Vainio-Korhonen & Lahtinen 2015, 28–29. 
29 Knuutila 2017, 72–73. 
30 Söderholm 2015, 12–13. 
31 Ratinen 2017, 201. 
32 234/1929 70§. 
33 411/1987 25§. 
34 Komulainen 2017, 57. 
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1.3 Homoseksuaalisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja kirkossa 

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvät käsitteet ovat 

vaihdelleet vuosikymmenien aikana. Homoseksuaalisuus terminä ja sanana on vasta noin 150 

vuotta vanha ja heteroseksuaalisuus siitä vasta vähän nuorempi.35 Tässä alaluvussa käsittelen 

homoutta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä myös evankelis-luterilaisen kirkon sisällä. 

Kirkko on ollut historiassa yhtenä yhteiskunnallisena vaikuttajana ihmisten mielipiteissä. 

1950-luvulla homoseksuaalisuus nähtiin viettelyn seurauksena tapahtuneesta 

sukupuolivietin perversiosta. Terveenä sukupuoliviettinä pidettiin heteroseksuaalisuutta ja 

homoseksuaalisuus oli tästä poikkeama. Homoseksuaalisuutta pidettiin tarttuvana ja 

homoseksuaalisia ihmisiä painotettiin pidättäytymään taipumuksensa toteuttamisesta.36 

Kaiken lisäksi vuoden 1889 laki kielsi homoseksuaaliset teot seksuaalirikoksina. 1960-luvulla 

länsimaissa käytiin keskustelua seksuaalisuudesta ja sen vapauttamisesta. Keskustelun 

teemoina toimivat avioliiton ulkopuolinen seksi, koulun ehkäisyvalistus, aborttilainsäädäntö 

ja homoseksuaalisuus.  

Vuonna 1966 Suomen hallitus asetti komitean valmistelemaan 

seksuaalirikoslainsäädännön uudistusta, johon kuului myös homoseksuaaliset teot. Komitea 

ehdottikin, että rikoslainsäädännöstä poistettaisiin aikuisten välisen homoseksin 

rangaistavuus. Komitea perusteli päätöstään sillä, ettei rikoslaki ollut oikea väline 

kontrolloimaan seksuaalista käyttäytymistä. Samalla komitea ehdotti seksille suojaikärajoja. 

Lain valmistelussa suojaikäraja eri sukupuolten välillä nousi 16 vuoteen ja samaa sukupuolta 

olevien välillä 18 vuoteen. Mikäli henkilöiden välillä oli valtasuhde, kuten opettaja-

oppilassuhde, ikäraja eri sukupuolta olevien välillä oli 18, samaa sukupuolta olevien välillä 21 

vuotta.37  

Laki sai osakseen eduskunnassa suurta vastustusta ja hallituksen esitys saatiin läpi 

kompromissina. Samalla kun aikuisten välisen homoseksin rangaistavuus poistettiin, julkinen 

kehottaminen haureuteen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa tehtiin rangaistavaksi 

teoksi. Kehotuskiellon perusteluina oli suuren yleisön ja erityisesti nuorten suojeleminen 

homoseksuaalisuudelta.38 Vaikuttaa siltä, että 1950-luvulla vallinnut näkemys 

homoseksuaalisuuden tarttumisesta oli vielä 1960- ja 1970-lukujen taitteessa vallalla 

 
35 Mustola & Pakkanen 2007, 11. 
36 Ratinen 2017, 197–198. 
37 Mustola 2007, 19–20. 
38 Mustola 2007, 20. 
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eduskunnan konservatiivisissa piireissä. Laki hyväksyttiin kesällä 1970 ja se astui voimaan 

helmikuussa 1971.39 

Seksuaalinen tasavertaisuus – Sexuellt likaberättigande Seta -niminen järjestö aloitti 

toimintansa 1974. Heti perustamisensa jälkeen Seta alkoi ajaa kehotuskieltolain poistamista, 

suojaikärajojen yhdenmukaistamista sekä homoseksuaalisuuden poistamista 

sairausluokituksesta. Aktiivisen lobbaamisen seurauksena lääkintöhallitus poistikin 

homoseksuaalisuuden sairausluokituksesta vuonna 1981.40  

Kehotuskiellon kumoamiseksi useat kansanedustajat tekivät lakialoitteita ja 

eduskuntakyselyjä 1970- ja 1980-luvuilla. Nämä vetoomukset eivät johtaneet eteenpäin ja 

Setassa alettiin tämän jälkeen toteuttamaan kansalaistottelemattomuutta. Setan 

vapautuspäivillä pitkin 1980-lukua mielenosoittajat kehottivat sanallisesti sekä kyltein ihmisiä 

homoseksuaalisuuteen. 1980-luvulla kehotuskielto menetti kuitenkin merkityksensä eikä 

poliisi reagoinut näihin kehotuksiin. Vaikka kehotuskielto ei vaikuttanut Setan 

kansalaistottelemattomuuteen, kehotuskielto vaikutti kuitenkin tiedon levittämiseen mediassa. 

Esimerkiksi Ylen ruotsinkielinen radio kielsi kehotuskieltoon nojaten avoimesti homon 

muusikon Jan Hammarlundin ja hänen laulujensa soittamisen. Kehotuskielto kävi jopa YK:n 

ihmisoikeuskomiteassa asti sananvapauden rajoittamisen takia. Komitea kuitenkin katsoi, että 

käsitykset yleisestä moraalista vaihtelevat maittain ja tulkintavalta on siksi annettava 

vastuullisille viranomaisille. Yleisradio sai siis jatkaa homoseksuaalisuuden sensuuria 

mediassa.41 

Suomessa oli vuodesta 1972 lähtien tehty rikoslain kokonaisuudistusta. Siksi 

oikeusministerit eivät olleet halukkaita tekemään uudistuksia kehotuskiellon ja 

suojaikärajojen yhdenmukaistamiseksi. Seksuaalirikoslaki oli rikoslain kokonaisuudistuksen 

viimeisessä osakokonaisuudessa. Koko rikoslaki saatiin valmiiksi kesällä 1998, jolloin myös 

kehotuskielto poistettiin ja suojaikärajat muutettiin Suomen rikoslaissa. Uusittu rikoslaki astui 

voimaan tammikuussa 1999. Tämän jälkeen kehottaminen homoseksuaalisuuteen ja 

homoseksuaalisuudesta puhuminen mediassa eivät enää olleet rikoksia suomalaisessa 

yhteiskunnassa.42 

Historiallisesti järjestetyt avioliitot nähtiin taloudellisina ja suvunjatkamiseen liittyvinä 

sopimuksina eri sukujen välillä. Modernisaation myötä rakkauteen perustuva tasavertainen 

parisuhde ja kumppanuusavioliitto tulivat ihanteeksi. Tämän johdosta yhteiskunnallisiksi 

 
39 Mustola 2007, 20. 
40 Mustola 2007, 27. 
41 Mustola 2007, 27–30. 
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kysymyksiksi nousivat myös homoseksuaalinen identiteetti, parisuhteen solmiminen ja tasa-

arvoinen avioliitto.43  

Tarja Halonen toimi oikeusministerinä vuosina 1990-1991. Hän asetti perhekomitean 

selvittämään lainsäädännössä omaksuttuja perhekäsityksiä ja niiden yhtenäistämisen tarvetta. 

Setan edustaja nimitettiin yhdeksi komitean jäseneksi, mikä kertoi Setan arvostuksen noususta 

valtiovallan silmissä sekä Halosen politiikasta. Mietinnössä todettiin ensimmäistä kertaa 

samaa sukupuolta olevien parien asemaa säätelevän lain tarpeellisuus. Tämän jälkeen 

vaadittiin vielä kymmenen vuotta lobbausta ja kansalaiskeskustelua, ennen kuin eduskunta 

sääti lain samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimisestä vuonna 2001. 

Parisuhdelaki antoi samaa sukupuolta olevalle pariskunnalle laillisesti melkein samat oikeudet 

ja velvollisuudet kuin avioliittolaki. Lain ulkopuolelle jäivät kuitenkin oikeus yhteiseen 

sukunimeen sekä mahdollisuus ulkoiseen adoptioon. Uusi laki astui voimaan maaliskuussa 

2002.44 Tämä laki oli edelläkävijä tässä maisterintutkielmassa käsiteltävälle 

sukupuolineutraalille avioliittolaille.  

Parisuhdelain valmistelun aikana puhuttiin jo paljon siitä, tulisiko avioliitto avata samaa 

sukupuolta oleville. Parisuhdelain voimaantulon jälkeen keskustelu avioliiton avaamisesta 

jatkui entisestään. Tästä kertoo yhteensä neljä lakialoitetta avioliittolain muuttamiseksi 

vuosilta 2003-2009.45 Näiden aloitteiden pääsisältöinä olivat avioliittolain muuttaminen myös 

samaa sukupuolta oleville pareille. Samaa sukupuolta olevien avioliittoa tai avioliittoon 

rinnastettavaa rekisteröityä parisuhdetta ei nähty ihmisoikeussopimuksista nousevaksi 

vaatimukseksi. Avioliitto tai rekisteröity parisuhde oli ihmisoikeuksien positiivista 

toteuttamista, mutta tunnustamatta jättämistä ei nähty ihmisoikeusloukkauksena.46 

Seksuaalivähemmistöjen syrjintäsuojaa oli lisätty aina 1990-luvulta lähtien. Vuonna 

1995 uudistettu hallitusmuoto ja perustuslaki vuodelta 2000 korostivat ihmisten 

yhdenvertaisuutta toistensa kesken. Työpaikoilla vuonna 2001 voimaan astunut 

työsopimuslaki kielsi syrjinnän työssä tai työhönotossa seksuaalisen suuntautumisen 

perusteella. Vuoden 2004 yhdenvertaisuuslaki laajensi ja terävöitti seksuaalivähemmistöjen 

syrjintäsuojaa ja edellytti työnantajalta aktiivisempia tekoja syrjinnän ehkäisyssä 

työpaikoilla.47 

 
42 Mustola 2007, 31. 
43 Ketola 2017, 25. 
44 Mustola 2007, 31–32. 
45 Lakialoitteita ja muita valtiopäivätoimia 2001-2012, 2021. 
46 Scheinin 2003, 228. 
47 Mustola 2007, 36. 
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Samaa sukupuolta oleviin naispareihin vaikuttava laki hedelmöityshoidoista astui 

voimaan vuonna 2007. Lain mukaan lisääntymisapua hakevia naisia ei saisi asettaa keskenään 

eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisen tai perhemuodon perusteella. Tämän 

myötä palvelujen tulisi olla avoimia myös sinkkunaisille sekä naispareille.48 Kaikkien näiden 

seksuaalivähemmistöihin liittyvien lakiuudistusten jälkeen voi sanoa, että lakien kautta valtio 

oli pystynyt suhteellisen pakottavasti puuttumaan seksuaalisesti toiseutettujen kansalaisten 

elämään ennen lakiuudistuksia.49  

Ei voida sanoa, että kirkon piirissä olisi historiassa vallinnut selkeä näkemys 

homoseksuaalisuudesta ja avioliitosta. Kirkon seksuaalieettinen opetus oli aina kytkeytynyt 

vallassa oleviin käsityksiin ihmisen seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Tämä oli myös 

vaikuttanut siihen, miten avioliiton käsite ja avioliiton ihanne oli kulloinkin ymmärretty.50  

Vuonna 1966 kirkon piispat hyväksyivät kannanoton nimeltä Ajankohtainen asia. 

Kannanotossa homous tuomittiin synniksi ja homouden yleistymistä pidettiin aikakauden 

siveellisen elämän rappeutumisena. Homous rajattiin lääketieteen alaan ja lääketieteen 

tehtävänä oli hoitaa tätä taipumusta. Kirkko ei suoraan vastustanut homoseksuaalisten tekojen 

kumoamista vuonna 1971, mutta ei olisi pitänyt pahana rangaistavuuden säilymistäkään. 

Rangaistavuuden kumoutuessa kirkolle oli kuitenkin tärkeää, että lakiin sisällytettiin kielto 

ihannoida homoseksuaalisuutta. Kirkon näkemyksellä oli suuri vaikutus eduskunnan 

päätökseen lisätä rikoslakiin kehotuskielto homoseksuaalisuuteen.51 

Kirkon perhe- ja seksuaalieettinen kannanotto Kasvamaan yhdessä hyväksyttiin vuonna 

1984 piispojen toimesta. Kannanotossa homoutta ei enää nimitetty synniksi eikä 

homoseksuaalin katsottu olevan itse vastuussa seksuaalisuutensa syntymisestä. Kannanotossa 

myös myönnettiin, ettei homoseksuaalisuutta voinut parantaa terapian avulla eikä homouden 

perusteella kukaan ollut moraalisesti epäilyttävä henkilö. Piispat halusivat kuitenkin estää 

homoseksuaalisuuden yleistymistä yhteiskunnassa ja painottivat homouden ehkäisemistä. 

Etenkin nuorten kohdalla piispat halusivat vahvistaa nuoria heteroseksuaaliseen 

kiinnostukseen ja antaa tukea seksuaalisesti epävarmojen nuorten kiinnostukseen 

heteroseksuaaliseen suuntaan.52  

Suomen evankelis-luterilainen kirkko oli vastustanut samaa sukupuolta olevien 

parisuhteiden rekisteröimistä. Kirkko ilmaisi kielteisen kantansa vuonna 1992 Perheet ja laki 

 
48 Mustola 2007, 36–37. 
49 Rossi 2015, 19. 
50 Ratinen 2017, 207. 
51 Hentilä 2007, 152. 
52 Hentilä 2007, 153–154. 
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-toimikuntamietintöön, jossa esitettiin samaa sukupuolta olevien parisuhteiden sääntelyä. 

Kielteinen kanta jatkui kirkon suhtautumisessa parisuhdelakityöryhmän mietintöön Laki ja 

samaa sukupuolta olevien parisuhteet vuodelta 1999, jossa ehdotettiin lakia samaa sukupuolta 

olevien parisuhteiden virallistamiseen.53 

Eduskunta hyväksyi lain rekisteröidystä parisuhteesta vuonna 2001. Piispat antoivat 

tämän jälkeen tiedotteen, jonka mukaan kirkko ei järjestäisi mitään rekisteröityyn 

parisuhteeseen liittyviä toimituksia. Tiedotteessa myös muistutettiin, että kirkko edellytti 

työntekijöiltään perinteisen opetuksen mukaista käyttäytymistä. Kirkon sisällä asiasta ei 

kuitenkaan oltu yksimielisiä. 54 Kirkko ei ollut parisuhdelakikannanotoissaan ottanut 

periaatteellista kantaa homoseksuaalisiin parisuhteisiin itsessään. Kirkon kannanotoissa oli 

vastustettu homoseksuaalisten parisuhteiden rinnastamista naisen ja miehen välisen avioliiton 

erityislaatuisuuteen, mutta homoseksuaalisista parisuhteista itsessään kirkko ei ollut lausunut 

kantaansa.55 

Kirkolliskokoukselle jätettiin vuoden 2002 keväällä kaksi aloitetta liittyen 

rekisteröityyn parisuhteeseen. Ensimmäisessä aloitteessa esitettiin virallisen kaavan laatimista 

parisuhteen siunaamista varten. Toisessa aloitteessa esitettiin kirkkojärjestykseen muutosta, 

jolla kiellettäisiin parisuhteen rekisteröinyttä henkilöä toimimasta kirkon virassa tai 

työntekijänä. Kirkolliskokouksen perustevaliokunta esitti molempien aloitteiden raukeamaan 

jättämistä. Ensimmäinen aloite sillä perusteella, että samaa sukupuolta olevien parisuhde ei 

vastaisi kirkon opettamaa ihannetta, minkä vuoksi parisuhteen siunaamisen kaavaa ei tulisi 

lisätä kirkollisten toimitusten kirjaan. Toinen aloite jätettiin raukeamaan sillä perusteella, että 

kirkossa tulisi olla tilaa myös seksuaalivähemmistöille. Palkatessaan uusia työntekijöitä 

kirkko kysyi heidän valmiuttaan sitoutua kirkon oppiin ja kirkon opettamiin ihanteisiin.56 

Käsitys homoseksuaalisuudesta yhteiskunnan ja kirkon sisällä oli kuitenkin muuttunut 

ajan saatossa. Kirkko itse myös tunnisti tämän modernisaatiosta johtuvan moraalikäsitysten 

muutoksen, johon homoseksuaalisuuden sallivampi suhtautuminen kuului. Kirkko tunnisti, 

että myös kirkon sisällä olevien työntekijöiden suhtautuminen homoseksuaalisuuteen oli 

muuttunut. Kirkon keskuudessa olevien työntekijöiden käsitykset olivat vain aavistuksen 

verran konservatiivisempia koko väestöön verrattuna 2010-luvulla.57 

 
53 Hentilä 2007, 156. 
54 Hentilä 2007, 156. 
55 Hirvonen 2003, 43. 
56 Hentilä 2007, 156–157. 
57 Palmu, Salomäki, Ketola & Niemelä 2012, 26–27. 
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Kirkon käsitys sateenkaariperheistä oli ollut varsin kielteinen historiassa. Kirkko oli 

korostanut naisen ja miehen välisen avioliiton perustavaa merkitystä. Siinä toteutuisi kirkon 

mukaan suvun jatkaminen ja sukupolvien välinen yhteys sekä lapsen etu. Vanhemmuuden 

käsitteen laajentaminen oli ollut kirkolle vaikeaa. Biologiset vanhemmat olisivat ensisijaisesti 

lapsen vanhemmat. Lapsen vanhempien tulisi olla äiti ja isä, mikäli vanhemmuuden käsitettä 

laajennettaisiin. Kirkko vaikutti olevan varsin kielteinen samaa sukupuolta olevien perheen 

sisäiseen ja ulkoiseen adoptioon. Kirkkohallituksen mukaan hedelmöityksessä tulisi käyttää 

vain aviopuolisojen omia sukusoluja. Mikäli tämä ei olisi mahdollista, keinohedelmöityksestä 

tulisi luopua. Tälläkin tavoin kirkkohallitus sulki vanhemmuuden naispareilta, itsellisiltä 

naisilta ja hedelmättömiltä heteropareilta.58  

Olen tässä alaluvussa käsitellyt homoseksuaalisuutta yhteiskunnan ja kirkon 

näkökulmista. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että homoseksuaalisuutta esiintyy kaikissa 

uskonnoissa ja uskonnoilla on erilaisia tapoja suhtautua homoseksuaalisuuteen. Komulaisen 

mukaan polyteistiset uskontoperinteet suhtautuivat suvaitsevaisemmin homoseksuaalisuuteen 

kuin monoteistiset. Komulainen kuitenkin huomautti, että monoteismin mystiset traditiot 

olivat saaneet joissakin tapauksissa homoeroottisia piirteitä. Esimerkiksi Raamatun laulujen 

laulun tulkintaperinteessä keskiajalla sukupuoliasetelmat taipuivat homoseksuaalisiksi, vaikka 

kristinusko oli perinteisesti nähty homovastaisena. Komulainen myös huomautti, että 

seksuaalivähemmistöjen vapautusliike vaikutti voimakkaasti uskonnollisiin traditioihin.59 

Seksuaalivähemmistöjen vapautusliike on myös nähtävillä Suomen kontekstissa, kun Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko on ottanut kantaa samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen, 

avioliittoon ja perheeseen. 

 

 
58 Hentilä 2007, 157. 
59 Komulainen 2017, 54–55. 
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2. Avioliittolain käsittely eduskunnassa 

2.1 Kansanedustajien aloite 2012 

Vuoden 2011 hallitusneuvottelut aloitettiin kokoomuksen pääministeri Jyrki Kataisen 

johdolla. Hallitusneuvotteluissa päädyttiin siihen, että sukupuolineutraali avioliittolaki ei tulisi 

eduskuntaan hallituksen esityksen muodossa.60 Tätä seurasi 76 kansanedustajan 

allekirjoittama aloite, joka jätettiin eduskunnalle 8.2.2012. Lakialoitteen allekirjoitti 

kansanedustajia kokoomuksesta, sosiaalidemokraattisesta puolueesta, vihreistä, 

vasemmistoliitosta, ruotsalaisesta kansanpuolueesta sekä keskustan kansanedustaja Antti 

Kaikkonen.61  

Kansanedustajan oikeuksiin kuuluu mahdollisuus lakialoitteen tekemiseen. Lakialoite 

voi koskea minkä tahansa lain säätämistä lakia muuttamalla tai säätämällä kokonaan uusi laki. 

Lakialoite ei voi kuitenkaan koskea tiettyjä lakeja, jotka liittyivät esimerkiksi kirkkolakiin, 

valtiosopimuksiin tai Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Lakialoitteen voi tehdä yhden 

kansanedustajan sijaan myös ryhmä kansanedustajia, kuten tässä lakialoitteessa oli nähtävillä. 

Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja oli ainoa, joka voi perua aloitteen ilman muiden 

allekirjoittajien suostumusta.62 

Allekirjoittaneiden puolueista vihreät ja vasemmistoliitto olivat postmaterialistisia 

puolueita. Näiden puolueiden ohjelmissa korostuivat politiikassa postmaterialistiset arvot, 

kuten elämänlaatu, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet.63 Lakialoitteen allekirjoittaneet 

kansanedustajat toteuttivat puolueensa tehtäviä esittämällä vaihtoehdon erilaisesta 

tulevaisuudennäkymästä.64 Tämä tulevaisuudennäkymä oli mahdollisuus avioitua 

sukupuoleen katsomatta ja näin ollen avata avioliitto myös homo- ja lesbopareille. 

Lakialoitteen tarkoituksena oli tarjota mahdollisuus avioliittoon samaa sukupuolta 

oleville pareille ja samalla saada yhteiskunnan tunnustus siitä, että nämä parisuhteet olivat 

yhteiskunnan silmissä samanarvoisia naisen ja miehen avioliiton rinnalla. Avioliiton 

rajaaminen naisen ja miehen väliseksi asetti samaa sukupuolta olevien parisuhteet 

eriarvoiseen asemaan, mille ei ollut osoitettu hyväksyttäviä syitä. Parisuhdeinstituutioiden 

erillisyys toi ongelmia myös siinä tilanteessa, jos toinen puolisoista korjasi sukupuoltaan. 

Tässä tilanteessa avioliitto muuttui rekisteröidyksi parisuhteeksi ja rekisteröidy parisuhde 

 
60 Kansalaisaloite 2013. 
61 LA 2/2012 vp, 5–6. 
62 Hidén 2006, 91–94. 
63 Wiberg 2006, 40. 
64 Wiberg 2006, 48. 
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avioliitoksi. Avioliiton avaaminen myös samaa sukupuolta oleville pareille avaisi heille myös 

mahdollisuuden adoptioon sekä yhteiseen sukunimeen.65 Lakialoitteen keskeisenä sisältönä 

oli muuttaa avioliitto tasa-arvoiseksi, jolloin avioliitto olisi mahdollinen myös samaa 

sukupuolta olevien välillä. Tämä muutos koskisi vain siviilivihkimistä ja aloitteessa jätettiin 

uskonnollisille yhdyskunnille mahdollisuus asettaa kirkolliselle avioliiton vihkimiselle 

lisäedellytyksiä uskonnosta johtuvista syistä.66 

Avioliittolain muutos vaikuttaisi myös rekisteröidyn parisuhteen solmimiseen. Lain 

voimaan tullessa parisuhteiden rekisteröinti päättyisi, mutta jo rekisteröidyt parisuhteet 

säilyisivät ennallaan. Rekisteröity parisuhde olisi lain voimaan tullessa mahdollista muuttaa 

parisuhteen osapuolten omalla ilmoituksella avioliitoksi. Lain voimaan tullessa myös 

transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetussa laissa olevat säädökset 

parisuhdeinstituution vaihtumisesta kumottaisiin.67 

Lakialoitteesta käytiin lähetekeskustelu 21.3.2012. Lähetekeskustelun jälkeen lakialoite 

lähetettiin lakivaliokuntaan. Lakivaliokunta äänesti äänin 9–8, ettei lakialoitetta aleta 

käsittelemään.68 Lakialoite näin ollen jätettiin lakivaliokunnassa raukeamaan, eikä sieltä 

edennyt takaisin eduskunnan käsiteltäväksi.  

Suomen eduskunta oli politiikkaan vaikuttava lainsäädäntöelin eikä politiikkaa luova 

lainsäädäntöelin. Eduskunta enemmänkin reagoi hallituksen esityksiin ja kansalaisaloitteisiin 

kuin itse loi uutta lainsäädäntöä. Wibergin mukaan kansanedustajien aloitteen kaltainen yhden 

kansanedustajan aloitteen hyväksyminen uudeksi laiksi oli hyvin harvinaista. Sotien 

jälkeisellä kaudella hyväksytyistä uusista laeista oli vain noin prosentti syntynyt 

kansanedustajan aloitteesta.69 

2.2 Tahdon2013-kansalaisaloite 

Vuonna 2012 perustuslain muutoksen myötä Suomessa otettiin käyttöön kansalaisaloite 

vuoden 2013 alusta. Kansalaisaloitteen kautta kansalaiset pystyivät itse tuomaan politiikkaan 

ja yhteiskunnalliseen keskusteluun uusia aiheita, joista puolueet olivat saattaneet aikaisemmin 

vaieta.70 Kansalaisaloitteiden kautta Suomessa vähintään 50 000 ihmistä voi tuoda 

 
65 LA 2/2012 vp, 2–3. 
66 LA 2/2012 vp, 1. 
67 LA 2/2012 vp, 1. 
68 LAVP 9/2013 vp, 2. 
69 Wiberg 2006, 164–165 
70 Niemi, Raunio & Ruostetsaari 2017, 300. 
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päätöksenteon asialistalle jonkin kysymyksen, tässä tapauksessa kysymyksen 

sukupuolineutraalista avioliittolaista.71 

Kansanedustajien aloite jätettiin raukeamaan lakivaliokunnan käsittelyn jälkeen. 

Tahdon2013-kampanja polkaistiin käyntiin tasa-arvon päivänä 19.3.2013. Tahdon2013-

kampanjan keskeinen sisältö oli muuttaa avioliittolakia niin, että samaa sukupuolta olevat 

parit voivat solmia keskenään avioliiton.72 Tahdon2013-kansalaisaloitteen sisältö muistutti 

suurimmalta osalta samanlaista, kuin kansanedustajien aloite vuodelta 2012. Tahdon2013-

kansalaisaloite sai jo ensimmäisenä päivänä vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Seuraavan 

puolen vuoden aikana aloite sai allekirjoituksia kokoon yhteensä 166 851 kappaletta ja aloite 

annettiin eduskunnalle 13.12.2013.73  

Kansalaisaloitteesta käytiin lähetekeskustelu helmikuussa 2014. Pitkän 

lähetekeskustelun päätteeksi kansalaisaloite päätettiin lähettää lakivaliokuntaan.74 

Lakivaliokunta oli vuosi sitten jättänyt kansanedustajien aloitteen raukeamaan ja 

lakivaliokunta pohtikin, tulisiko kansanedustajien aloite yhdistää Tahdon2013-

kansalaisaloitteeseen. Lakivaliokunta jätti kuitenkin kansanedustajien aloitteen raukeamaan.75  

Lakivaliokunta antoi Tahdon 2013-kansalaisaloitteesta mietinnön marraskuussa 2014. 

Mietinnön perusteella lakivaliokunta ehdotti kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotuksien 

hylkäämistä. Lakivaliokunnan mietinnössä hylkäämisen perusteluiksi annettiin 

avioliittokäsityksen perustavanlaatuinen muutos lain tullessa voimaan, perheen ulkopuolisen 

adoption ongelmat, lakiehdotusten muokkaaminen tulevaisuudessa eduskunnan hyväksyessä 

lain sekä lain taloudelliset vaikutukset yhteiskunnassa. Mietinnössä myös huomioitiin, että 

mikäli lakia vietäisiin eteenpäin, tulisi asiasta tehdä lapsivaikutusten arviointi.76 

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyi lakivaliokunnan päätökseen perustuva vastalause, 

jonka olivat allekirjoittaneet kahdeksan lakivaliokuntaan kuulunutta kansanedustajaa SDP:stä, 

kokoomuksesta, RKP:stä, vihreistä sekä vasemmistoliitosta. Lakivaliokuntaan kuului 15 

jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja sekä näiden lisäksi kaksi 

varajäsentä. Vastalauseessa perusteltiin tarve avioliittolain muutokselle yhdenvertaisen 

kohtelun perusteella. Vastalauseessa oli huomioitu lain taloudelliset ja oikeudelliset 

vaikutukset sekä lapsen etu. Vastalauseessa ehdotettiin eduskunnalle, että eduskunta 

hyväksyisi lain jatkovalmistelujen perusteeksi vastalauseen muutosehdotuksen sekä hylkäisi 

 
71 Setälä 2010, 119. 
72 M 10/2013 vp, 4. 
73 Etusivu 2019. 
74 PTK 12/2014 vp, 57. 
75 LaPK 22/2014 vp, 1. 
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kansalaisaloitteen 2. ja 3. lakiehdotuksen, mutta näiden sijaan hyväksyisi vastalauseen 

lausumaehdotuksen. Näin ollen avioliittolakia muutettaisiin niin, että kaksi henkilöä voivat 

mennä avioliittoon sukupuolesta huolimatta. Toisen lakiehdotuksen sisältönä oli rekisteröidyn 

parisuhteen lain muuttaminen ja kolmannen lakiehdotuksen sisältönä transseksuaalin 

sukupuolen vahvistaminen. Vaikka nämä kaksi lakiehdotusta hylättiin, nämä tulisivat 

käsitellyiksi vastalauseen lausumaehdotuksessa.77 

Vihreiden kansanedustaja Jani Toivola esitteli vastalauseen eduskunnan täysistunnossa 

lain ensimmäisessä käsittelyssä 27.11.2014.78 Seuraavana päivänä 28.11.2014 eduskunta 

äänesti 1. lakiehdotukseen liittyvistä ehdotuksista. Äänestyksessä valiokunnan ehdotusta lain 

hylkäämiseksi äänestettiin ”jaa” -vaihtoehdolla. Äänestämällä ”ei” -vaihtoehtoa 

hyväksyttäisiin lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi Jani Toivolan vastalause. Jani Toivolan 

ehdotus hyväksyttiin eduskunnassa äänin 92-105. Valiokunnan ehdotusta ei siis hyväksytty 

muuttumattomana, joten asia lähetettiin seuraavaksi suuren valiokunnan käsiteltäväksi.79 

Suuri valiokunta käsitteli asiaa joulukuussa 2014. Suuri valiokunta antoi asiasta mietinnön, 

jonka mukaan se yhtyi eduskunnan asiassa tehtyyn päätökseen jatkaa lain valmistelua 

Toivolan lausumaehdotuksen mukaisesti.80 

Ensimmäinen käsittely keskeytettiin äänestyksen jälkeen ja sitä jatkettiin joulukuun 

alussa 2014. Eduskunnan toinen käsittely käytiin myöhemmin joulukuussa. Toisessa 

käsittelyssä äänestettiin 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä eli sukupuolineutraalista 

avioliittolaista. Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen äänin 101-90.81 Äänestyksessä kaikki 

kristillisdemokraattien kansanedustajat äänestivät lakia vastaan. Eduskunta ei siis ollut vain 

yksittäisten kansanedustajien ryhmä, vaan puoluekuri ja ryhmäyhtenäisyys vaikuttivat 

päätöksentekoon.82 Tämä päätetty uusi avioliittolaki tulisi voimaan 1.3.2017. 

2.3 Aito avioliitto -kansalaisaloite 

Ennen sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantuloa eduskunnalle jätettiin kesäkuussa 2016 

toinenkin kansalaisaloite. Aito avioliitto -kansalaisaloite pyrki säilyttämään avioliiton aidosti 

tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja kumoamaan sukupuolineutraalin 

avioliittolain. Tämä kansalaisaloite sai 106 195 allekirjoitusta.83 Kansalaisaloitteen takana 

 
76 LaVM 14/2014 vp, 11–13. 
77 LaVM 14/2014 vp, 15–20. 
78 PTK 120/2014 vp, 18–21. 
79 PTK 121/2014 vp, 8. 
80 SuVM 2/2014 vp, 1. 
81 PTK 129/2014 vp, 7. 
82 Wiberg 2006, 171. 
83 KAA 2/2016 vp, 1. 
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ollut Aito avioliitto ry oli uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys.84 Yhdistyksen ja 

kansalaisaloitteen kannattajina oli monia kristillisesti sitoutuneita poliitikoita 

kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten eduskuntaryhmistä.85 Wibergin mukaan 

Suomessa uskonnolliset arvot eivät ole kovin oleellinen vedenjakaja yhteiskunnassa.86 

Kuitenkin voisi sanoa, että avioliiton käsittelyssä uskonnolliset arvot toimivat vasta-

argumenttina sukupuolineutraalia avioliittolakia vastaan. 

Aloitteen mukaan 1.3.2017 voimaan astuva sukupuolineutraali avioliittolaki teki 

avioliittolaista syrjivän ja epätasa-arvoisen lapsen oikeuksien näkökulmasta. Aloitteen 

tarkoituksena oli turvata lapsen lähtökohtainen oikeus syntyä ja kasvaa perheissä, joissa 

vanhempina olisi eri sukupuolta olevat biologiset vanhemmat.87 Aloitteen mukaan lapsella oli 

oikeus tuntea syntymästään saakka omat biologiset vanhempansa ja olla heidän 

hoidettavanaan. Samaa sukupuolta olevien perheissä tämä ei olisi mahdollista ja siksi 

aloitteen mukaan sukupuolineutraali avioliittolaki murentaisi lapsen oikeuksia.88 Aloitteen 

mukaan samaa sukupuolta olevien parien oikeudet oli huomioitu tarpeeksi hyvin 

parisuhdelaissa. 

Kansalaisaloitteesta käytiin lähetekeskustelu syyskuussa 2016. Lähes neljän tunnin 

mittaisen lähetekeskustelun päätteeksi asia päätettiin lähettää lakivaliokuntaan.89 

Lakivaliokunta järjesti asiasta julkisen kuulemisen lokakuussa 2016, jossa kuultavina olivat 

aloitteen tekijät ja heidän avustajansa. Tämän lisäksi lakivaliokunta pyysi 

perustuslakivaliokunnalta lausuntoa aiheeseen liittyen.90 Perustuslakivaliokunnan työssä 

korostuivat erityisesti kansalaisten perusoikeudet ja kansainväliset ihmisoikeudet.91  

Kuulemisen ja perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella lakivaliokunta ehdotti, 

että eduskunta hylkäisi kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. Lakivaliokunta 

perusteli päätöstään muun muassa sillä, että eduskunnan päätös muuttaa avioliittolaki 

sukupuolineutraaliksi perustui asian perusteelliseen ja asianmukaiseen valiokunta- ja 

täysistuntokäsittelyyn. Lisäksi sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymisen jälkeen 

eduskunta oli jo hyväksynyt mittavan määrän erilaisia liitännäislakeja, jotka tulisivat voimaan 

1.3.2017. Jos kansalaisaloite hyväksyttäisiin, jouduttaisiin muuttamaan näitä liitännäislakeja, 

jotta esimerkiksi parisuhdelaki saataisiin takaisin voimaan. Eduskunnan päätösten perusteella 

 
84 Tietoa meistä 2021. 
85 Kannattajia 2021. 
86 Wiberg 2006, 38. 
87 KAA 2/2016 vp, 2. 
88 KAA 2/2016 vp, 5. 
89 PTK 80/2016 vp. 
90 LaVM 1/2017 vp, 4–5. 
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esimerkiksi väestötietojärjestelmät olivat tässä vaiheessa aloittaneet jo muutosprosessinsa, 

joten myöskään kustannuksilta ei vältyttäisi, vaikka sukupuolineutraali avioliitto ei tulisikaan 

voimaan 1.3.2017.92 

Lakivaliokunnan mietintöön liittyi kuitenkin myös yksi vastalause. Vastalauseen olivat 

allekirjoittaneet lakivaliokuntaan kuuluneet kolme perussuomalaisten kansanedustajaa ja yksi 

kristillisdemokraattien kansanedustaja. Mika Niikon vastalauseessa perusteltiin avioliiton 

säilyttämistä vain miehen ja naisen välisenä yhteiskunnan ja kristillisen perinteen 

säilyttämisen valossa. Erityisesti vastalauseessa tuotiin esille se, ettei sukupuolineutraalia 

avioliittolakia ja sen liitännäislakeja valmisteltaessa tehty lapsivaikutusten arviointia, jolloin 

ei voitaisi tietää, miten sukupuolineutraali avioliittolaki tulisi vaikuttamaan lasten asemaan 

yhteiskunnassa. Vastalauseessa esiteltiin lakiehdotus muutettuna (vastalauseen 

muutosehdotus) sekä uusi lakiehdotus (vastalauseen uusi lakiehdotus). Vastalauseen 

muutosehdotuksessa kumottiin sukupuolineutraali avioliittolaki sekä sen liitännäislait. 

Vastalauseen uusi lakiehdotus koski vanhempainrahaan liittyviä sukupuolittuneita seikkoja.93 

Kansalaisaloitteen ensimmäinen käsittely alkoi 16.2.2017. Ensimmäisessä käsittelyssä 

käytiin vilkasta keskustelua vastalauseesta. Yleiskeskustelu päättyi samana päivänä ja asiaa 

jatkettiin seuraavana päivänä äänestyksellä. ”Jaa” -äänellä yhdyttäisiin lakivaliokunnan 

päätökseen lakiehdotuksen hylkäämisestä. ”Ei” -äänellä lakiehdotuksen pohjaksi otettaisiin 

Mika Niikon vastalause. Äänestyksessä lakiehdotus hylättiin äänin 120-48.94 

Aloitteen toinen käsittely alkoi 21.2.2017. Toisen käsittelyn keskustelussa tuotiin esille 

kaksi lausumaehdotusta avioliittolakiin. Ensimmäisessä lausumaehdotuksessa 

kristillisdemokraattien Antero Laukkanen oli perussuomalaisten Laura Huhtasaaren 

kannattamana ehdottanut, että eduskunta edellyttäisi hallitusta selvittämään lainsäädännön 

täsmentämistä kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien autonomian turvaamiseksi.95 

Käytännössä tämä lausumaehdotus pyrki lisäämään avioliittolakiin lisäyksen, jossa 

uskonnollisessa yhdyskunnassa vihkimiseen valtuutettu henkilö on velvollinen noudattamaan 

tuon yhdyskunnan sääntöjä.96 Vaikuttaisi siltä, että tällä tavalla Laukkanen pyrki välttämään 

mahdolliset samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen liittyvät ongelmat. 

Toisessa lausumaehdotuksessa kristillisdemokraattien Päivi Räsänen oli 

perussuomalaisten Mika Niikon kannattamana ehdottanut, että eduskunta edellyttäisi 

 
91 Wiberg 2006, 184. 
92 LaVM 1/2017 vp, 4–5. 
93 LaVM 1/2017 vp, 7–11. 
94 PTK 9/2017 vp, 1. 
95 PTK 11/2017 vp liite 2A. 
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hallitusta valmistelemaan lainsäädäntöä, joka turvaisi adoptioon luovuttavien tahojen 

oikeuden vaikuttaa lapsen sijoituksessa perhemuodon valintaan.97 Räsäsen mukaan tällä 

lisäyksellä parannettaisiin adoptiolasten saamista Suomeen sekä adoptiohakijoiden oikeutta 

adoptioon myös sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavista maista.98 Tässä oli 

havaittavissa, että Suomen politiikka oli ensisijaisesti puoluepolitiikkaa. Perussuomalaiset ja 

kristillisdemokraatit olivat sukupuolineutraalia avioliittolakia käsitellessä tehneet yhteistyötä 

toistensa kanssa muuttaakseen vallitsevaa asiaintilaa.99 

Aloitteen käsittelyä jatkettiin seuraavana päivänä äänestyksellä lausumaehdotuksista. 

Äänestyksessä vastakkain olivat lausumaehdotukset sekä lakivaliokunnan mietintö. 

Ensimmäisen lausumaehdotuksen äänestyksessä lakivaliokunnan mietintö voitti äänin 95-65. 

Toisen lausumaehdotuksen äänestyksessä lakivaliokunnan mietintö voitti äänin 96-53.100 Näin 

ollen eduskunta hyväksyi lakivaliokunnan mietinnön ja kansalaisaloitteen hylkäämisen 

sellaisenaan. Kansanedustajien aloitteesta alkanut työ sukupuolineutraalin avioliittolain 

voimaan astumiseen oli saatu päätökseen ja uusi avioliittolaki tuli voimaan 1.3.2017. 

Wibergin mukaan eduskunnan merkitys lakien prosessoinnissa oli korvaamaton. Hänen 

mukaansa ihmiset noudattivat lakeja juuri siksi, että kyseessä oli kansanedustajien hyväksymä 

laki ja juuri sillä oli ihmisille painoarvoa.101 

 
96 PTK 10/2017 vp, 7. 
97 PTK 11/2017 vp liite 2A. 
98 PTK 10/2017 vp, 2.  
99 Wiberg 2006, 44. 
100 PTK 11/2017 vp 
101 Wiberg 2006, 167. 
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3. Uskonnolliset argumentit 

3.1 Sukupuoli 

Sukupuoleen liittyvissä uskonnollisissa argumenteissa tarkoitetaan tässä aineistossa kaikkia 

argumentteja, joissa oli mainittu sanat sukupuoli, mies, nainen tai sukupuoleen liittyviä 

aihesanoja, kuten biologia. Sukupuoleen liittyviä uskonnollisia argumentteja oli yhteensä 100. 

Näistä 22 oli sukupuolineutraalia avioliittolakia puolustavissa argumenteissa ja loput 78 olivat 

sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavissa argumenteissa. Sukupuoleen liittyviä 

puolustavia argumentteja käyttivät SDP:n, kokoomuksen, vasemmistoliiton, vihreiden ja 

RKP:n kansanedustajat.  

 

 

Taulukko 1. Lakia vastustavien puolueiden uskonnolliset argumentit puolueittain. 

 

Sukupuoleen liittyviä vastustavia argumentteja käyttivät perussuomalaisten, 

kristillisdemokraattien, SDP:n, muutos2011:n sekä keskustan kansanedustajat. 

Keskustapuolueesta kolme kansanedustajaa käytti sukupuoleen liittyviä uskonnollisia 

argumentteja. Keskustapuolueen historia herätysliikkeissä ja evankelis-luterilaisessa kirkossa 

ei juurikaan tule esille aineistossani, joten oma aineistoni on vahvasti linjassa Äystön 
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tutkimuksen kanssa.102 Keskusta on ollut erityisesti 1970-luvulla aktiivisesti mukana 

muotoilemassa evankelis-luterilaisen kirkon kirkkopolitiikkaa.103 

Kristillisdemokraattien sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavat uskonnolliset 

argumentit aineistossa olivat ymmärrettäviä, sillä kristillisdemokraattien puolueohjelmissa 

uskontoviittauksia oli Kyyrön tutkimuksen mukaan kaikista eniten.104 Kristillisdemokraatit 

käyttivät toisiksi eniten sukupuoleen liittyviä uskonnollisia argumentteja heti 

perussuomalaisten jälkeen. Äystön tutkimuksen mukaan kristillisdemokraatit viittaavatkin 

puheenvuoroissaan ahkerimmin kristinuskoon.105 Kristillisdemokraattien uskontoperustaiset 

argumentit vaikuttavatkin olevan puolueelle tärkeitä, sillä puolue on perustettu 

moraalikysymysten ympärille.106 

Sukupuoleen liittyvissä uskonnollisissa argumenteissa suvunjatkamisen ja 

perheenperustamisen mahdollisuus tuotiin esille vahvasti erityisesti sukupuolineutraalia 

avioliittolakia vastustavissa puheenvuoroissa. Perussuomalaisten kansanedustaja Lea Mäkipää 

sanoitti asiaa vuoden 2012 kansanedustajien aloitteen lähetekeskustelussa näin: 

 

Ruumiilliset elimemme ovat yhteen sovitetut yhteistä biologista kokonaistarkoitusta varten: biologista 

elämää ja sen yllä pysymistä silmällä pitäen — tulkitaan tämä todellisuus sitten darvinistisen sattuman tai 

älykkään suunnittelun näkökulmasta.107 

 

Mäkipää vaikuttaa pyrkineen argumentillaan tuomaan esille, että avioliiton tärkein tarkoitus 

on lasten saaminen ja suvunjatkaminen. Mäkipää ei ottanut argumentissaan huomioon, että 

heteroparit voisivat omasta tahdostaan tai tahtomattaan olla lapsettomia. Tämän lisäksi 

suomalaisessa yhteiskunnassa eli paljon lapsia, joiden vanhemmat olivat avopareja tai 

yksinhuoltajia. Mäkipää pyrki perustelemaan argumenttiaan darvinistisella sattuman ja 

älykkään suunnittelun näkökulmilla. Darvinistisella sattumalla viitataan evoluutioteoriaan, 

kun taas älykkäällä suunnittelulla viitataan siihen, että Jumala on ollut osallisena evoluutiossa. 

Mäkipää tuo tällä tavalla esille ihmisen luomisen joko evoluution huippukohtana tai Jumalan 

luomistyön kruununa.  

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru antoi vastineen tähän Mäkipään 

argumenttiin Tahdon2013-kansalaisaloitteen käsittelyssä. Kiurun mukaan luonnonlaeilla oli 

perusteltu säätyjärjestelmää, apartheidiä, orjuutta, kastijärjestelmää ja naispappeuden 

 
102 Äystö 2020, 226. 
103 Antila 2005, 132. 
104 Kyyrö 2020, 201–202. 
105 Äystö 2020, 222. 
106 Liukko 2017, 78. 
107 PTK 27/2012 vp, 58. 
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estämistä.108 Vaikuttaa siltä, että Kiuru pyrkii kommentillaan murentamaan Mäkipään 

argumentin painoarvoa siitä, että vain heterosuhteet ovat biologisesti kestäviä. Kiurun 

argumentti on mielenkiintoinen, sillä siihen ei liity mainintaa siitä, että Raamatulla on pyritty 

perustelemaan erilaisia kauheita asioita historiassa. Kiuru perusteleekin omaa argumenttiaan 

luonnonlakien kestämättömyydellä, ei Raamatun kestämättömyydellä.  

 Mäkipää ei ollut ainoa, joka sukupuoleen liittyvissä argumenteissa tukeutui 

suvunjatkamisen mahdollisuuteen avioliitossa. Tätä biologista valttikorttia käyttivät Mäkipään 

lisäksi myös muut perussuomalaisten kansanedustajat. Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, 

että ihmisen seksuaalisuus irrotettiin pelkästään mielikuvaksi seksistä ja suvunjatkamisesta. 

Tästä esimerkkinä toimii perussuomalaisten Teuvo Hakkaraisen argumentti: 

 

Niin kuin Raamattu sanoo, lisääntykää ja täyttäkää maa. Jos se sillä toisella (Puhemies koputtaa) 

tapahtuu, niin olkaa hyvä.109 

 

Hakkaraisen viimeinen lause jätti auki kysymyksen ”siitä toisesta”. Hakkarainen ei avannut 

argumentissaan, mitä tällä tarkoitti. Hakkarainen saattoi tarkoittaa sillä toisella 

homoseksuaalisten ihmisten välistä seksiä, josta ei omia biologisia lapsia voisi syntyä. 

Voidaan myös ajatella, että Hakkarainen tarkoitti ”sillä toisella” miesten välistä seksiä ja 

anaaliyhdyntää. Täysistunnoissa kansanedustajan kuului käyttäytyä ketään ihmistä tai 

ihmisryhmää loukkaamatta ja siksi puhe seksistä voisi olla kätkettynä kiertoilmaisuun. Oli 

niin tai näin, vaikuttaa kuitenkin siltä, että Hakkaraisen mielestä seksin lopullisena 

tarkoituksena oli lisääntyminen ja lasten hankkiminen. Koiviston mukaan vastustavissa 

puheenvuoroissa sateenkaariperheiden tavat hankkia lapsia nähtiin epäluonnollisina ja 

avioliiton heteronormatiivisen luonteen takia yhteensopimattomina.110 Sama oli nähtävillä 

omassa aineistossanikin. 

Heteroseksuaalisuuden normatiivisessa toteuttamisessa heteroparin ja erityisesti 

heteronaisen täyttymyksenä nähdään olevan lapsen saaminen ja perheen perustaminen. 

Heteronormatiivisuuden toteuttamisen ydinarvona on siis lisääntyminen. Tämä sulkee 

ulkopuolelleen heterojen valitun lisääntymättömyyden tai lisääntymisen 

heteronormatiivisuuden ulkopuolella.111 Hakkaraisen kommentti vaikuttaa tässä valossa 

olevan provosoimista heteronormatiivisuuden toteuttamiseen. Heteronormatiivisuuden 

toteuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, mikäli kyseessä on kaksi samaa sukupuolta 

olevaa henkilöä.  

 
108 PTK 120/2014 vp, 27. 
109 PTK 120/2014 vp, 33. 
110 Korpela 2018, 84. 
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Vaikuttaa siis siltä, että Hakkarainen pyrkii saamaan samaa sukupuolta olevat parit 

samaan heteronormatiivisuuden lokeroon kuin heteroparit. Korpelan mukaan tämä vaikuttaisi 

myös olleen puolustavien argumenttien laita. Heteroparit eivät menettäisi mitään oikeuksia 

antaessaan samaa sukupuolta oleville pareille mahdollisuuden avioliittoon, eikä perinteinen 

sukupuolijärjestys kaatuisi siihen.112 Onko kuitenkaan mahdollista avata heteronormatiivista 

sukupuolijärjestystä homoseksuaaleille pareille? 

 Aineiston perusteella lapsiperheiden vanhempien sukupuolella vaikutti olevan väliä. 

Perussuomalaisten kansanedustaja James Hirvisaari toi tämän esille vuoden 2012 

kansanedustajien aloitteen lähetekeskustelussa. Hirvisaaren mukaan osalle kansanedustajista 

oli samantekevää, oliko lapsen vanhempina kaksi miestä, mutta samaa sukupuolta olevien 

avioliitto loukkasi syvästi kansalaisten tuntoja.113 Hirvisaari ei argumentissaan avannut, 

kuinka monen kansalaisen tuntoja samaa sukupuolta olevien avioliitto loukkasi. Vaikuttaa 

siltä, että Hirvisaari oletti edustavansa omalla mielipiteellään kansan mielipidettä. Wibergin 

mukaan eduskunta ei kuitenkaan ole kattava otos kansasta iän, sukupuolen, tulojen, 

koulutuksen työkokemuksen tai elämänkatsomuksen perusteella.114  

Hirvisaaren ajattelussa voidaan kuitenkin nähdä viitteitä Tuomas Äystön luomaan 

termiin kristillinen pyhä järjestys. Kristillisessä pyhässä järjestyksessä Suomi on kristillinen 

kansakunta, joka perustuu viime kädessä Raamattuun ja Suomen kansalaiset ovat pääasiassa 

kristittyjä.115 Vaikuttaa siis siltä, että Hirvisaari ajatteli edustavansa kristillisen pyhän 

järjestyksen kansalaisten tuntoja mielipiteellään. Tällaista kristillistä pyhää järjestystä 

edustivat Hirvisaaren lisäksi eduskunnassa kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja 

yksittäiset keskustan kansanedustajat. Yhdessä he muodostivat arvokonservatiivisen 

opposition, joka piti sekulaaria pyhää järjestystä epätoivottavana.116 Kristillinen pyhä järjestys 

tukeutui sukupuolieroon ja toisti usein sukupuoliuskon merkkejä. Kristillisessä pyhässä 

järjestyksessä oletettiin kaikkien suomalaisten olevan kristittyjä, jotka ajattelivat samalla 

tavalla, tässä tapauksessa heteronormatiivisesti. Kristillinen pyhä järjestys Hirvisaaren 

ajattelussa sulki homoseksuaalit ulos kristillisyydestä sekä pyhästä järjestyksestä. 

Homoseksuaalisuus näin ollen uhkasi tätä pyhää järjestystä olemassaolollaan. 

Vaikuttaa siltä, että Hirvisaaren mielestä lapsen vanhemmiksi ei sovi kaksi samaa 

sukupuolta olevaa henkilöä. Erityisen paheksuttavana Hirvisaari vaikutti pitävän sitä, että 

 
111 Rossi 2015, 64. 
112 Korpela 2018, 89. 
113 PTK 27/2012 vp, 46. 
114 Wiberg 2006, 162. 
115 Äystö 2020, 228. 
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lapsen vanhempina toimi kaksi miestä. Charpentierin mukaan heteronormatiiviseen 

järjestykseen kuului ajatus naisen ja miehen toisiaan täydentävästä luonnosta.117 Siksi 

heteronormatiivisuuden sisällä olisi helppo ajatella, että vain nainen ja mies voisivat toimia 

vanhempina ja luoda lapsen kehitykselle tasapainoiset raamit. Heteronormatiivisuudessa on 

myös ajateltu, että heteroseksuaalinen halu liittyy aina lisääntymisen haluun.118 Hirvisaari 

vaikuttaa olettaneen, että kaikki heteroparit aikoivat hankkia lapsia ja samoin myös kaikki 

homoparit aikoivat hankkia lapsia. Hirvisaaren argumentti linkittyy myös ajatukseen siitä, että 

aikuisten yhteiskunta korvautuu keskustelussa lapsia varten tehtyyn yhteiskuntaan.119 

Hirvisaari vaikuttaa ajatelleen kommentissaan lapsen parasta ja lapsen paras oli hänen 

ajattelussaan heterovanhemmat. Yhteiskunnan tulisi siis muovautua siihen suuntaan, mikä 

olisi lapselle parasta ja vaikuttaa siltä, että Hirvisaaren mielestä parasta lapselle ei olisi samaa 

sukupuolta olevat vanhemmat. Hirvisaari ei myöskään argumentissaan huomioinut sitä, että 

juuri ne lapset, joille hän yritti luoda yhteiskuntaa, saattaisivat kasvaa myös samaa sukupuolta 

rakastaviksi aikuisiksi tulevaisuudessa. 

Heteronormatiiviseen sukupuoleen liittyy Charpentierin mukaan ruumis, rooli ja halu. 

Heteronormatiivinen miessukupuoli määritellään siis miehen ruumiina, miehen sosiaalisena 

roolina ja haluna naissukupuoleen.120 Homomiehet eivät siis asetu tähän 

heteronormatiivisuuden rooliin. Tällaisen heteronormatiivisuuden sisällä on mahdollista 

tuottaa ajatus siitä, että homomiehet ja lesbonaiset eivät ole miehiä eivätkä naisia. Vaikuttaa 

siltä, että Hirvisaari ei siis pitänyt homomiehiä oikeina miehinä kasvattamaan lasta. James 

Hirvisaari toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2011–2013, kunnes hänet 

erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja hän liittyi Muutos2011 -

eduskuntaryhmään, jonka hän itse perusti ja oli ensimmäinen eduskuntaryhmän 

kansanedustaja.121  

 Sukupuoleen liittyvissä argumenteissa tuli esille Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

arkkipiispa Kari Mäkisen kannanotto homoseksuaalisesta parisuhteesta. Kokoomuksen 

kansanedustaja Anna-Mari Virolainen halusi muistuttaa, että Mäkisen mukaan 

homoseksuaaliset parisuhteet olivat aivan yhtä tärkeitä, kuin heteroseksuaaliset parisuhteet.122 

Mäkinen kertoi Ylen Ykkösaamu -nimisessä ohjelmassa 13.12.2013, että homoseksuaaliset 

 
116 Äystö 2020, 230. 
117 Charpentier 2001, 45. 
118 Rossi 2015, 64.  
119 Rossi 2015, 65. 
120 Charpentier 2001, 49. 
121 James Hirvisaari 2021. 
122 PTK 12/2014 vp, 25. 
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ihmiset ja parisuhteet tulevat tunnustetuiksi ja nähdyiksi niin, ettei niitä rinnastettaisi toisen 

luokan suhteiksi.123 Mäkisen kannanotto viritti eduskunnassa keskustelua ja esimerkiksi 

perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Oinonen väitti, että Mäkisen kanta vaikutti 

äänestykseen eduskunnassa ja siksi sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin. Oinonen 

myös kritisoi Mäkisen kantaa vetoamalla kirkon kannanottoon vuodelta 2010, jossa avioliiton 

todettiin olevan naisen ja miehen välinen liitto.124 Vaikuttaa siltä, että Oinonen pyrki viemään 

Mäkiseltä uskottavuutta evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispana ja kirkon yleisen 

mielipiteen esittelijänä. 

 Vihreiden kansanedustaja Satu Haapanen toi Tahdon2013-kansalaisaloitteen 

keskusteluun näkökulman avioliiton ja hääseremonian merkityksellisyydestä: 

  

Sitä, että jokaiselle tytölle ja pojalle annetaan oikeus haaveilla avioliitosta, kauniista hääpuvusta, juhlasta, 

kakusta ja varsinkin elämästä rakastamansa ihmisen kanssa.125 

 

Haapanen vaikutti halunneen avata kaikille oikeuden haaveiluun elämästä oman kumppanin 

kanssa sekä myös häistä. Haapanen vaikuttaa ajatelleen, että avioliiton mukana tulisi 

mahdollisuus hääjuhlaan, jota samaa sukupuolta olevat parit eivät ennen lain voimaan 

astumista olisi voineet pitää.  

Avioliitto toimii sukupuoliuskon rituaalina. Vihkiminen itsessään on performatiivisesti 

ajateltuna heteronormatiivinen. Vihkimisessä toteutetaan heteronormatiivisuutta asuin, 

rituaalein ja positioin. Kaikki nämä luovat symboliikkaa, jotka uusintavat oletusta 

sukupuolten välisestä vastakkaisuudesta. Tällaisen häärituaalin oikein suorittaminen vaatii, 

että kaikki symboliset eleet ovat näkyvissä ja suoritetaan oikein.126 Tästä näkökulmasta lain 

vastustajat näkivät homoseksuaaliset ihmiset myönteisessä valossa, jos he mukautuisivat 

heteronormatiivisen yhteiskunnan normiin, eivätkä vaatisi oikeutta avioliittoon.127 

Heteronormatiivisen performatiivisuuden näkökulmasta, vaikka kaikki muu menisi 

vihkimisessä oikein, mutta pari on samaa sukupuolta, vihkiminen on suoritettu väärin. 

Haapanen vaikuttaa pyrkineen avaamaan heteronormatiivista performanssia nimeltä avioliitto. 

Haapanen halusi saada jokaiselle mahdollisuuden avioliiton merkityksellisyyteen. Politiikka 

onkin kamppailua merkityksistä ja avioliiton uudelleen merkityksellistäminen on poliittinen 

teko.128 Loppujen lopuksi kyse on siitä, ketkä saavat edustaa avioliittoa? Haapanen vaikuttaa 

 
123 Arkkipiispa Yle:lle: homoseksuaalinen parisuhde yhtä tärkeä kuin muut 2013. 
124 PTK 124/2014 vp, 39. 
125 PTK 120/2014 vp, 32. 
126 Rossi 2015, 57–59. 
127 Korpela 2018, 86. 
128 Rossi 2015, 73. 
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halunneen myös samaa sukupuolta olevien parien edustavan avioliittoinstituutiota 

heteroparien rinnalla. 

3.2 Raamattu ja luominen 

Tässä alaluvussa tarkastelen uskonnollisia argumentteja, joissa on siteerattu Raamattua, 

puhuttu luomisesta tai mainittu Raamatun vaikutus. Olen nivonut luomisen ja Raamatun 

yhteen, sillä kansanedustajan puhuessa ihmisen luomisesta, hän siteeraa epäsuorasti 

Raamatun luomiskertomusta. Olen etsinyt uskonnollisista argumenteista ne, joissa mainitaan 

Raamattu, luominen, luoja tai suorat lainaukset Raamatusta. Näillä perusteilla aineistosta 

löytyi yhteensä 59 argumenttia. Näistä argumenteista 45 oli käytetty sukupuolineutraalia 

avioliittolakia vastustavissa puheenvuoroissa ja 14 lakia puoltavissa puheenvuoroissa. 

Raamatun ja luomisen kategoriassa argumentit olivat usein uskonnollista puhetta. 

Uskonnollisella puheella tarkoitetaan puhetta, jossa suoraan vedotaan uskonnollisiin 

auktoriteetteihin, kuten Raamattuun tai Jumalaan.129 Uskonnollisen puheen vastakohtana 

toimii uskontopuhe, jossa puhutaan uskonnoista instituutioina tai yhteiskunnallisina 

toimijoina. Tähän palaan seuraavassa alaluvussa. 

 

 

Taulukko 2. Uskonnolliset argumentit kannan ja sukupuolen perusteella. 

 

Sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavissa puheenvuoroissa, joissa mainittiin Raamattu 

tai luominen, äänessä olivat perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kansanedustajat. 

 
129 Hjelm 2020, 262. 
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Erityisesti argumentteja käyttivät perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien 

mieskansanedustajat. Vastustavissa puheenvuoroissa niin perussuomalaiset kuin 

kristillisdemokraatit toivat esille, että Jumala oli luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi.  

Kristillisdemokraattien kaikissa poliittisissa ohjelmissa tuli esille, kuinka 

kristillisdemokraatit nojaavat ”kristillisiin arvoihin”, kuitenkaan näitä arvoja selittämättä.130 

Kristillisiin arvoihin tukeutuminen niitä selittämättä toimii poliittisena vetovoimana myös 

uskonnollisissa argumenteissa. Kristillisdemokraattien vähempi Raamattuun viittaaminen 

kertoo kristillisdemokraattien Raamatun soveltamisen dynaamisuudesta. Kristillisdemokraatit 

eivät siis suoraan yritä etsiä Raamatusta jakeita ja soveltaa niitä käytäntöön, vaan 

pikemminkin työskentelevät kristinuskon yleisten eettisten linjojen pohjalta.131 

Sukupuolineutraalin avioliiton vastustus ei tule yllätyksenä, sillä vastustus tulee esille myös 

kristillisdemokraattien puolueohjelmissa 2010-luvun alussa.132 

Sukupuoli sekä Raamattu ja luominen -alaluvuissa argumenttien määrässä voiton veivät 

perussuomalaiset. Perussuomalaisten vastustus sukupuolineutraalia avioliittolakia kohtaan 

juuri uskonnollisin argumentein oli myös ymmärrettävää, sillä perussuomalaiset määrittelivät 

puolueidentiteettinsä kristillissosiaaliseksi puolueeksi.133  

Raamatun luomiskertomuksella pyrittiin vakuuttamaan ihmiset avioliiton 

heteronormatiivisesta luonteesta. Avioliiton heteronormatiivisesta luonteesta kertoo Niikon 

maalaama kuva avioliitosta, joka edustaa heterokulttuurin olevan perustavana suhteiden 

muotona, reproduktion mallina ja yhteiskunnan perustana.134 Perussuomalaisten 

kansanedustaja Mika Niikko pyrki vakuuttamaan kuulijansa siteeraamalla suoraan 

Raamatusta, kuinka Jeesus vahvisti avioliiton olevan vain naisen ja miehen välinen:  

 

"Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies luopukoon 

isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?" Tässä Jeesus vahvisti 

tämän Mooseksen aikaisen säädöksen. Minä pidän arvossa näitä asioita. Täällä ei vastaavasti puhuta tästä 

toisesta, vastakkaisten sukupuolten (Puhemies koputtaa) liittymisestä, muuta kuin huonossa 

merkityksessä.135 

 

Vaikuttaa siltä, että Niikko käytti Jeesuksen sanojen auktoriteettia vakuuttaakseen kuulijat 

Raamatun selkeästä homovastaisuudesta ja erikseen mainitsee argumenttinsa lopussa, että 

homojen seksuaalinen kanssakäyminen on Raamatussa esitetty huonossa valossa. 

 
130 Ahonen 2020, 233. 
131 Ahonen 2020, 239. 
132 Ahonen 2020, 241. 
133 Kyyrö 2020, 205–206. 
134 Rossi 2015, 17. 
135 PTK 12/2014 vp, 51. 
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Kansanedustaja Mika Niikko toi muissakin eduskunnan puheenvuoroissa esille teologista 

osaamistaan. Niikon uskonnollinen tausta löytyy helluntailaisuudesta.136 

Kristillisdemokraattien äänestäjäkunnasta merkittävä osa kuuluu pienempiin kristillisiin 

yhteisöihin, kuten esimerkiksi helluntailaisuuteen.137 Niikko on opiskellut teologiaa 

helluntailaiseen arvomaailmaan sijoittuneessa Iso Kirja-opistossa ja on kustantanut 

gospelmusiikkia Undivided Heart Recordsilla.138 Niikko käytti paljon puheenvuoroja 

sukupuolineutraalin avioliittolain käsittelyssä ja toi oman vakaumuksensa vahvasti esille. 

Vaikuttaakin siltä, että Niikon monet puheenvuorot olivatkin suunnattu enemmän äänestäjien 

korville, kuin vakuuttaakseen muut kansanedustajat argumenttiensa oikeellisuudesta.139  

Perussuomalaisista myös kansanedustaja Teuvo Hakkarainen toi esille 

luomiskertomuksen painoarvon. Hänen mukaansa Jumala loi alussa Aadamin ja Eevan, ei 

Aadamia ja Eeroa.140 Vaikuttaisi siltä, että tällä argumentillaan Hakkarainen pyrki tekemään 

eron hetero- ja homosuhteen luonnollisuuden perusteella. Hakkaraisen argumentista voisi 

saada myös sen kuvan, että Jumala ei ole luonut ketään homoseksuaaliksi tai että jos ihminen 

on homoseksuaali, Jumala ei ole häntä luonut sellaiseksi. Hakkarainen ei siis nähnyt, että 

homoseksuaali voisi olla Jumalan kuva, vaan ihmisen homous tekee ihmisestä väistämättä 

vääränlaisen. Hakkarainen on tunnustautunut omalta uskonnollisuudeltaan helluntailaiseksi.141 

Suomen helluntaikirkon mukaan homoseksuaaliset ihmiset eivät saisi harjoittaa 

seksuaalisuuttaan. Suomen helluntaikirkko tuki homoseksuaalisia ihmisiä elämään Raamatun 

mukaista elämäntapaa, johon mikään homoseksuaalisuuteen liittyvä toiminta ei kuuluisi.142 

 

 
136 Pasanen 2016 
137 Äystö 2020, 226. 
138 Mika 2021. 
139 Äystö 2020, 224. 
140 PTK 80/2016 vp, 36. 
141 Konttinen 2015. 
142 Helluntaikirkon kannanotto seksuaalietiikkaan 2021. 
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Taulukko 3. Lakia puolustavien puolueiden uskonnolliset argumentit puolueittain. 

 

Avioliittolain puolustavissa puheenvuoroissa äänessä olivat vihreiden, sosiaalidemokraattien, 

kokoomuksen ja ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustajat. Puolustavia Raamattuun 

liittyviä uskonnollisia argumentteja oli yhteensä 14, joista viidessä lainattiin suoraan tai 

epäsuorasti Raamatun sitaatteja. Yhtä näistä sitaateista käytti kokoomuksen Jaana Pelkonen 

vuoden 2012 edustaja-aloitteen lähetekeskustelussa. Hän siteerasi Paavalin 

Korinttolaiskirjettä, jossa kerrottiin naisten olevan alisteisia miehilleen, eikä naisilla ollut 

puheoikeutta seurakunnankokouksissa. Pelkosen mukaan juuri nämä jakeet legitimoivat 

naisten asemaa miehilleen alisteisina ja estivät naisten pääsyn papeiksi kristillisen kirkon 

sisällä.143  

Pelkonen vaikuttaa pyrkineen argumentillaan horjuttamaan Raamatun asemaa 

keskustelussa huomioiden yhteiskunnan muuttuvan luonteen. Naisten asema oli muuttunut 

yhteiskunnassa, samoin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä. Pelkonen toikin esille, 

että yhteiskunnan muuttuessa myös jotkin Raamatun säädökset käyvät vanhoiksi ja niitä ei 

tulisi enää noudattaa. Tällä tavoin Pelkonen ennakoi jo tulevat Raamattuun liittyvät 

argumentit homoseksuaalien avioliittoon solmimisesta. Pelkonen myös huomioi 

argumentissaan sukupuolieron. Pelkonen ei nähnyt Paavalin kantaa sukupuolten välisestä 

eriarvoisuudesta hyväksyttävänä enää vuonna 2012. Sukupuoliero olikin yksi merkittävistä 

 
143 PTK 27/2012 vp, 56. 
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vedenjakajista lakia vastustavien ja puolustavien välillä. Samalla linjalla oli myös Liukon 

tutkimus.144 

 Aito avioliitto -kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa vuonna 2016 heräsi keskustelu 

Raamatun erilaisista tulkinnoista. Vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvi identifioi itsensä 

puheenvuorossaan agnostikoksi, mutta kehotti ihmisiä lukemaan Raamattua avoimin silmin. 

Hän kehotti erityisesti lukemaan, mitä Samuelin kirjassa kirjoitettiin Daavidin ja Joonatanin 

rakkaudesta tai mitä Jeesus puhui miehistä, joiden ei tullut mennä naisten kanssa naimisiin. 

Hän mainitsi myös Raamatusta Ruutin kirjan, jossa Ruut lausui Noomille menevänsä sinne, 

minne Noomi menee ja jäävänsä sinne, minne Noomi jää.145 Edustaja Kasvi pyrki tällä tavoin 

tuomaan esille Raamatusta samaa sukupuolta olevien ihmisistä erilaisista suhteista ja 

Raamatun erilaiset tulkintaperinteet näistä jakeista. Näiden jakeiden voitiin katsoa olevan 

esimerkkejä samaa sukupuolta olevien romanttisistakin suhteista.  

Tämän tulkinnan voitiin katsoa edustaneen liberaalia Raamatun tulkintaa. Tällaista 

liberaalia Raamatun tulkintaa käytti myös vihreiden kansanedustaja Satu Haapanen omassa 

argumentissaan. Sukupuolineutraalia avioliittolakia puolustavat kansanedustajat viittasivat 

Raamattuun kevyemmin ja tulkitsivat Raamattua liberaalimmin. Sama oli nähtävillä jo 

parisuhdelakia käsiteltäessä eduskunnassa.146 Kasvi toi aloitteellisesti esille Raamatun 

tulkintansa ja uskonnollisen argumenttinsa. Monet puolustavista uskonnollisista 

argumenteista olivat reaktioita vastustajien uskonnollisiin argumentteihin, mutta aloitteellinen 

uskonnollinen argumentointi oli saanut eduskunnassa jalansijaa jo ennen vuotta 2012.147 

Edustaja Kasvin tulkinta Raamatusta herätti vastustusta niin perussuomalaisten kuin 

kristillisdemokraattien piirissä. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen 

tuomitsi omassa puheenvuorossaan sekä Kasvin Raamatun tuntemisen kuin Kasvin teologian 

tuntemuksen.148 Laukkasen uskonnollinen tausta on vapaissa suunnissa. Laukkanen perusti 

vuonna 1998 Espooseen vapaisiin suuntiin kuuluvan Majakka-seurakunnan, jonka pastorina 

hän myös on toiminut.149 Laukkanen viittasi siis puheenvuorossaan epäsuorasti omaan 

teologian tuntemukseensa pastorina. 

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko sen sijaan halusi korjata Kasvin 

näkökantaa Ruutin ja Noomin suhteesta. Niikon mukaan Ruutin ja Noomin välillä ei ollut 

kyse rakkaudesta, vaan ystävyydestä. Niikko myös tuomitsi Kasvin Raamatun tulkinnan, joka 

 
144 Liukko 2017, 76. 
145 PTK 80/2016 vp, 30–31. 
146 Koivisto 2013, 53. 
147 Liukko 2017, 76. 
148 PTK 80/2016 vp, 31. 
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Niikon mukaan kumpusi suoraan vain omien tavoitteiden ajamisesta. Niikon mukaan Jumala 

ei kehota ihmistä sellaiseen toimintaan, joka on Jumalan omien normien ja moraalikäsitysten 

vastainen.150 Niikon tulkinnan mukaan Jumala itse tuomitsee Raamatussa homoseksuaaliset 

teot, eikä kehota ihmisiä Ruutin kirjassa tai missään muussakaan kirjassa homoseksuaalisiin 

tekoihin. Tällainen kehottaminen olisi Jumalan omaa moraalikäsitystä vastaan.  

Vihreiden kansanedustaja Satu Hassi huomautti Aito avioliitto -kansalaisaloitteen 

käsittelyssä siitä, että Raamatusta saa monta erilaista mallia avioliittoon, eikä naisen ja 

miehen keskinäinen avioliitto ole ainoa Raamatussa esiintyvä avioliiton malli. Hassin mukaan 

Vanhassa Testamentissa Abraham ja Saara olivat saman isän lapsia, kuningas Salomolla oli 

700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa ja Mooseksen laissa määrättiin, että miehen kuollessa lesken 

pitää avioitua miehen veljen kanssa. Hassin mukaan Raamattuun vetoajien oli hyvä muistaa, 

että Raamatusta sai hyvin erilaisia ohjeita, jotka olivat kaikki sidoksissa yhteiskuntaan ja 

siihen aikakauteen, jossa elettiin.151 Näyttää siltä, että Hassi halusi tällä huomautuksella tuoda 

esille, että Raamattu oli aina aikasidonnainen, eikä Raamatun tulisi olla mallina modernille 

lainsäädännölle. Hassin argumentista voi päätellä, että Hassin mukaan uskonto ja politiikka 

tulisi pitää erillään toisistaan. Tämä oli yleinen näkemys lakia puolustavilla kansanedustajilla 

omassa tutkimuksessani, kuin myös Koiviston tutkimuksessa.152 Toisaalta myös puolustavissa 

puheenvuoroissa voitiin käyttää Raamattua argumentointityökaluna, kuten esimerkiksi 

kansanedustaja Kasvi teki edellä. 

Hassin esille tuoma esimerkki Aabrahamista oli tässä keskustelussa ajankohtainen. 

Aabraham ja Saara päätyvät yhdessä käyttämään orjatarta kohdunvuokraajana. Tämän lisäksi 

Aabraham sai lisää lapsia myös sivuvaimonsa kanssa. Yhden kiinteän heterosuhteen 

vaalimisen sijaan tärkeää näytti olevan lasten saaminen.153 Tutkija Kari Latvuksen mukaan 

Raamatun alkukertomukset olivat myyttejä, eivät tarkkaa historian kuvausta. 

Alkukertomuksen tarkoituksena oli kuvata teologisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia 

käsityksiä ja niiden avulla etsiä Jumalan puhuttelua tietyssä tilanteessa. Alkukertomuksissa 

korostuivat lisääntymiseen liittyvät lähtökohdat, sillä kyseessä oli kansallisen eloonjäämisen 

tilanne.154 

Mika Niikko oli jo vuoden 2012 Lähetekeskustelussa tuonut ilmi, että Raamatussa oli 

erilaisia kulttuurisia ja rituaalisia lakeja, jotka olivat tiettyjä aikakausia varten. Hänen 

 
149 Yhteystiedot 2021. 
150 PTK 80/2016 vp, 32. 
151 PTK 8/2017 vp, 27. 
152 Koivisto 2013, 54. 
153 Latvus 2003, 154. 
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mukaansa Raamatussa oli kuitenkin myös moraaliset arvot, jotka eivät muuttuneet. 

Puheenvuoronsa lopussa hän viittasi moraalisissa arvoissa homoseksuaalisuuteen epäsuorasti 

kehottamalla ihmisiä lukemaan roomalaiskirjeen ensimmäistä lukua.155 Roomalaiskirjeen 

ensimmäisessä luvussa Niikko viittasi näihin jakeisiin: 

 

Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen 

sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin 

ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään 

säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.156 

 

Niikon mukaan nämä jakeet olivat muuttumattomia moraalisia lakeja, jotka löytyivät 

Raamatusta. Niikko ei kuitenkaan ottanut puheenvuorossaan kantaa siihen, että Paavali oli 

kirjoittanut Roomalaiskirjeen Rooman seurakunnalle, jolloin tämäkin teksti voisi hyvin olla 

aika- ja kontekstisidonnaista. Kokoomuksen kansanedustaja Lasse Männistö kiinnitti 

huomionsa tähän Niikon argumentin ristiriitaisuuteen vastauspuheenvuorossaan. Männistön 

mukaan Niikko kertoi, kuinka Raamatun tulkinta oli aikasidonnaista ja muuttui ajan mukana 

ja seuraavassa hetkessä kuitenkin avioliiton tai lain tulkinta ei saisi muuttua ajan mukana.157 

Männistön argumentti pyrki murentamaan Niikon Raamatusta nousevia argumentteja ja 

samalla Niikon uskottavuutta oikeanlaisen Raamatun tulkinnan esittäjänä. 

3.3 Kirkon itsemääräämisoikeus ja uskonnonvapaus 

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen itsemääräämisoikeudella tässä aineistossa tarkoitetaan 

uskonnollisten yhteisöjen päätäntävallasta avioliittolain vihkimiskäytäntöjen suhteen. Vuoden 

2012 edustaja-aloitteessa ja Tahdon2013-kansalaisaloitteessa annettiin kirkoille ja 

uskonnollisille yhdyskunnille oikeus päättää omista vihkimiskäytännöistään. Tämä 

päätäntäoikeus kulki mukana kaikissa keskusteluissa, mutta se tuli voimakkaimmin esille 

vuoden 2017 käsittelyssä koskien Aito avioliitto -kansalaisaloitetta. Uskonnollisten 

yhdyskuntien autonomiasta tuotiin eduskunnalle lausumaehdotus Aito avioliitto -

kansalaisaloitteen toisessa käsittelyssä. Antero Laukkasen lausumaehdotuksessa hallituksen 

tulisi selvittää, pitäisikö avioliittolainsäädäntöä täsmentää uskonnollisten yhteisöjen 

autonomian turvaamiseksi.158 Lausumaehdotus sai aikaan paljon keskustelua täysistunnossa ja 

se näkyi myös aineiston painottumisena kansalaisaloitteen toiseen käsittelyyn. 

 
154 Latvus 2003, 153. 
155 PTK 27/2012 vp, 62. 
156 Room. 1:26-27, KR92. 
157 PTK 27/2012 vp, 63. 
158 PTK 11/2017 vp liite 2A. 
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Suurin osa keskustelusta pyöri nimenomaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

vihkimiskäytäntöjen ympärillä, joten tässä alaluvussa puhunkin paljon kirkon 

itsemääräämisoikeudesta. Tällä termillä tarkoitan nimenomaisesti Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon itsemääräämisoikeutta. Olen poiminut aineistosta kaikki uskonnolliset 

argumentit, joihin sisältyy viitteitä kirkon päätäntävaltaan vihkimiskäytäntöjen osalta. Tähän 

luin mukaan myös ne argumentit, joissa kirkon päätäntävaltaa uhataan kirkon sisä- ja 

ulkopuolelta. Lisäksi olen poiminut aineistosta kaikki uskonnonvapauteen liittyvät 

argumentit, sillä usein kirkon itsemääräämisoikeudesta puhuttaessa sivuttiin myös 

uskonnonvapauteen liittyviä seikkoja. 

Kirkon itsemääräämisoikeuden ja uskonnonvapauden argumentteja käytettiin 

aineistossa yhteensä 107 kertaa. Sukupuolineutraalia avioliittolakia puolustavat käyttivät 

argumenttia 46 kertaa ja lakia vastustavat käyttivät argumenttia 61 kertaa. Lakia puolustavat 

kansanedustajat kuuluivat vihreiden, vasemmistoliiton, sosiaalidemokraattien ja 

kokoomuksen puolueisiin. Muiden puolustavien puolueiden paitsi kokoomuksen 

puolueohjelmissa uskonnonvapaus ja syrjimättömyys olivat korostuneesti esillä.159  

Kirkon itsemääräämisoikeutta käytettiin lakia puolustavissa kannanotoissa kirkon 

ulossulkevana argumenttina. Vuoden 2012 edustaja-aloitteessa ja Tahdon2013 

kansalaisaloitteessa uskonnollisille yhteisöille annettiin valta päättää, ketä he vihkivät ja millä 

tavoin avioliittoon. Näissä kirkon ulossulkevissa argumenteissa kansanedustajat vetosivat 

kirkon omaan sisäiseen päätöksentekoon ja keskittyivät vain ja ainoastaan lain muuttamiseen. 

Esimerkiksi Jani Toivola perusteli vastalausettaan lakivaliokunnalle näillä sanoin: 

 
Ihan aluksi haluan todeta, että me emme myöskään halua vastalauseella millään tavalla ottaa kantaa 

uskonnollisten yhdyskuntien mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan toimintaansa tai sisäisiin asioihinsa. 

Emme halua myöskään tällä vastalauseella millään tavalla loukata kenenkään yksittäisen ihmisen 

uskonnollista vakaumusta tai arvomaailmaa, jota omassa elämässään toteuttaa.160 

 

Toivola rajasi lain muutoksen tällä tavalla koskemaan vain siviilivihkimisiä. Toivola ei 

nähtävästi halunnut sukupuolineutraalin avioliittolain vaikuttavan uskonnollisten yhteisöjen 

omaan sisäiseen päätöksentekoon ja omassa puheenvuorossaan halusi kunnioittaa jokaisen 

henkilökohtaista vakaumusta. Vaikuttaa siltä, että Toivolan näkökulmasta kysymys 

avioliitosta oli ensisijaisesti maallinen asia, joka ei vaikuttaisi kirkon asemaan yhteiskunnassa. 

Toivolan näkemys on vahvasti linjassa Korpelan tutkimuksen kanssa siitä, että puolustavissa 

puheenvuoroissa tämä maallistumisdiskurssi oli vahvasti nähtävillä.161  

 
159 Kyyrö 2020, 203–204. 
160 PTK 120/2014 vp, 18–19. 
161 Korpela 2018, 85. 



39 

 

Toivolan argumentti koski uskonnollisia yhteisöjä yhteiskunnallisina toimijoina, eikä 

Toivolan argumentista voida löytää uskonnollissävytteistä puhetta.162 Tämä oli tyypillistä 

sukupuolineutraalia avioliittolakia puolustaneissa puheenvuoroissa aineistossa ylipäätään. 

Sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustaneissa puheenvuoroissa oli enemmän uskonnollista 

puhetta sukupuolen ja Raamatun argumenteissa. Kirkon itsemääräämisoikeuden ja 

uskonnonvapauden argumenteissa uskontoa käsiteltiin enemmän ilmiönä ja instituutiona, niin 

puolustavissa, kuin vastustavissakin puheenvuoroissa. 

 
Taulukko 4. Uskonnolliset argumentit puolueittain. 

 

Eniten uskonnollisia argumentteja käytettiin Aito avioliitto -kansalaisaloitteen käsittelyssä ja 

suurin osa myös kirkon autonomian ja uskonnonvapauden argumenteista olivat 

kansalaisaloitteen käsittelystä. Sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavissa 

puheenvuoroissa kirkon itsemääräämisoikeutta ja uskonnonvapautta argumenttinaan käyttivät 

kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja keskustan kansanedustajat. Perussuomalaiset 

vaikuttavat aktivoituneen uskonnollisten argumenttien käyttäjinä. Liukon tutkimuksen 

mukaan kristillisdemokraatit käyttivät eniten uskonnollisia argumentteja perheoikeutta 

koskevissa kysymyksissä.163 

Sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavat kansanedustajat toivat argumenteissaan 

esille, että olivat huolissaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon itsemääräämisoikeudesta 

sukupuolineutraalin avioliittolain tullessa voimaan 1.3.2017. Lakialoitteessa määriteltiin, että 

 
162 Hjelm 2020, 254–255. 
163 Liukko 2017, 73. 
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jokaisella uskonnollisella yhdyskunnalla on vapaus edelleenkin rajata, keitä he vihkivät 

avioliittoon. Suomen evankelis-luterilainen kirkko toi esille piispainkokouksen selonteossa, 

että kirkko vihkii 1.3.2017 jälkeenkin vain ja ainoastaan heteropariskuntia.164  

Jotkut papit olivat kuitenkin tuoneet mediassa esille, että aikoivat vihkiä samaa 

sukupuolta olevia pariskuntia huolimatta piispainkokouksen lausunnosta.165 

Perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo toi esille hämmennyksensä pappien 

vihkiaikeista Aito avioliitto -kansalaisaloitetta käsitellessä. Hänen mukaansa oli 

käsittämätöntä, että jotkut kirkon papit aikoivat toimia kirkon opetusta ja sääntöjä vastaan. 

Elo muistutti myös siitä, että mikäli evankelis-luterilainen kirkko muuttaisi 

avioliittonäkemystään, hänen ja monen muun suomalaisen täytyisi etsiä itselleen uusi 

kirkko.166 Vaikuttaa siltä, että Elo oletti evankelis-luterilaisen kirkon muuttavan 

avioliittokäsitystään tulevaisuudessa juuri näiden pappien takia, jotka aikoivat toimia kirkon 

päätöksiä vastaan. Elo oli käsittelyn aikaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon aktiivinen 

jäsen.167 Korpelan mukaan lakia vastustavat kansanedustajat eivät halunneet kirkon sisäisen 

ristiriidan siirtyvän kirkon sisälle lain muuttuessa.168 Sama oli nähtävissä omasta aineistosta. 

Mikäli avioliitto ei muuttuisi sukupuolineutraaliksi, kirkon olisi mahdollista välttää 

avioliittoon liittyvä keskustelu kirkon sisällä. Mikäli kuitenkin laki menisi läpi, lain 

vastustajat halusivat luoda lainmuutoksen, jolla vähennettäisiin kirkon ristiriitaa. 

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Essayah toi esille Aito avioliitto -

kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa, että hän oli huolissaan evankelis-luterilaisen kirkon 

itsemääräämisoikeudesta sukupuolineutraalin avioliittolain tultua voimaan. Hän oli ottanut 

selvää laeista, joilla muissa sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyneissä maissa oli 

turvattu kirkkojen itsemääräämisoikeus. Esimerkiksi Norjassa oli hyväksytty 

sukupuolineutraali avioliittolaki, mutta lakiin oli samalla kirjoitettu, että ellei uskonnollisella 

yhdyskunnalla ollut liturgiaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen, silloin vihkimistä 

ei voitaisi myöskään suorittaa.169  

Essayah vaikuttaa halunneen tällaisella lainmuutoksella vaikuttaa siihen, että evankelis-

luterilaisen kirkon papit eivät voisi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, ellei evankelis-

luterilainen kirkko loisi siihen uutta liturgiaa. Essayah perusteli argumenttiaan muiden maiden 

lainsäädännöllä, josta Suomi voisi ottaa mallia. Essayahin argumentti sekä monet muut 

 
164 Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta 2016, 7. 
165 Pisto 2017. 
166 PTK 8/2017 vp, 29. 
167 Konttinen 2015. 
168 Korpela 2018, 90. 
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puheenvuorot olivat puhetta uskonnosta, mutta eivät uskonnollista puhetta. Essayahin 

puheenvuorot vaikuttavat olleen hyvin samankaltaisia toisen kristillisdemokraattien 

kansanedustajan, Päivi Räsäsen kanssa. Molemmat puhuivat argumenteissaan uskonnosta 

instituutiona, eivätkä vedonneet Raamattuun, syntiin tai Jumalaan. Molempien retoriikka 

toimi maallisen puhetavan puitteissa.170  

Nykyinen liturgia määrittelee kihlakumppanit morsiameksi ja sulhaseksi tai mieheksi ja 

naiseksi. Näitä sanoja käytetään kysymyksissä, eikä papilla ole valtaa muuttaa näitä sanoja. 

Tämän takia samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen tarvittaisiin uusi liturgia. Uusi 

liturgia tulisi sisällyttää kirkkokäsikirjaan ja kirkkokäsikirjan muutokset hyväksyttäisiin 

kirkolliskokouksessa vain, jos muutokset saisivat kirkolliskokouksen määräenemmistön.171   

Vaikka lakiin ei kirjattaisi tätä Essayahin esittämää lisäystä, voitaisiin silti katsoa, että 

papilla ei olisi valtaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja kirkkovihkimisenä vaan 

vihkiminen toimisi siviilivihkimisen tavoin. Kristillisdemokraatit toivat esille 

puolueohjelmissaan, että uskonnonvapautta pitäisi puolustaa, mutta samalla pitäisi puolustaa 

myös omantunnonvapautta.172 Sukupuolineutraalin avioliittolain puitteissa 

omantunnonvapaus tarkoittaisi nimenomaisesti pappien omantunnonvapautta. Papit saisivat 

olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja omantunnonkysymyksiin vedoten. 

Puolueohjelmien linjaukset näyttäisivät tässä valossa olevan linjassa kristillisdemokraattien 

argumenteissa sukupuolineutraalista avioliittolaista. 

Avioliittolakia puolustavat kansanedustajat käyttivät uskonnonvapautta argumenttinaan 

lähinnä vuoden 2012 edustaja-aloitteessa sekä Tahdon2013-kansalaisaloitteen käsittelyssä. 

Vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen vaikutti halunneen sanoa uskonnonvapauden 

argumentillaan vuonna 2012, että kaikilla on vapaus ajatella avioliiton olevan vain miehen ja 

naisen välinen asia. Hän kuitenkin halusi myös muistuttaa, että eduskunnan keskustelussa 

olisi hyvä muistaa tehdä ero henkilökohtaisen vakaumuksen ja lainsäätäjän välillä.173 

Tynkkynen ilmeisesti halusi tällä tavalla muistuttaa, että lakia ei voida tehdä vain yksittäisen 

ryhmän henkilökohtaisen vakaumuksen mukaisesti. Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö 

jatkoi tätä Tynkkysen linjaa Tahdon2013-kansalaisaloitteen käsittelyssä: 

 

 
169 PTK 80/2016 vp, 27–28. 
170 Hjelm 2020, 257–258. 
171 Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista 2016, 8. 
172 Kyyrö 2020, 204. 
173 PTK 27/2012 vp, 44. 
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Se ei ole keneltäkään pois, se ei rajoita kenenkään elämää, se ei rajoita kenenkään vapautta toteuttaa 

omassa elämässään omaa uskonnollista tai henkilökohtaista vakaumustaan, ja se ei rajoita minkään 

uskonnollisen yhteisön toimintaa.174  

 

Vaikuttaa siltä, että Niinistö halusi tuoda omalla argumentillaan esille sen, että 

sukupuolineutraali avioliittolaki ei rajoita kenenkään yksilön tai yhteisön elämää 

uskonnollisesti eikä maallisesti. Niinistö vaikuttaa pyrkineen huomioimaan 

uskonnonvapauden yksilön sekä yhteisön elämässä. 

 Vihreiden Oras Tynkkynen muistutti myös, että avioliittolain muutoksella ei 

muutettaisi sananvapautta, uskonnonvapautta tai sitä, mitä kouluissa opetettaisiin tai miten 

yrityksissä tulisi asiakkaita kohdella.175 Tynkkynen toi esille argumentissaan sananvapauden 

näkökulman, joka sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavissa puhututti paljon yhdessä 

uskonnonvapaudesta puhuttaessa. Esimerkiksi perussuomalaisten Mika Niikko toi huolensa 

esille siitä, että kristilliset kirkot eivät saisi puhua julkisesti heteronormatiivisen avioliiton 

puolesta, joka vaikuttaisi niin sanan- kuin uskonnonvapauteenkin.176 Sananvapaus ja 

uskonnonvapaus kuuluvat ihmisoikeuksiin yhdessä ajatuksenvapauden, omantunnonvapauden 

ja yhdistymisvapauden kanssa. Mikäli yhtä näistä ihmisoikeuksista rajoitettaisiin, vaikuttaisi 

se myös muiden oikeuksien rajoittamiseen.177 Niikko vaikuttaakin olleensa huolissaan juuri 

tästä aspektista. 

Niikko ei kuitenkaan huomioinut argumentissaan sitä, että sananvapauteen kuuluu myös 

vastuu. Mikään kirkko ei voisi esimerkiksi yllyttää jäseniään avoimesti väkivaltaan jotakin 

tiettyä väestöryhmää kohtaan. Tämä olisi rikoslaissa rangaistava teko kiihottamisena 

kansanryhmää vastaan. Mikä tahansa ryhmää väheksyvä julkinen lausuma ei kuitenkaan olisi 

rikos. Tähän vaadittaisiin viestin olevan ryhmää uhkaava, panetteleva tai solvaava. Rikoslakia 

soveltaen kirkon esittäessä, että ei aio vihkiä samaa sukupuolta olevia pariskuntia, kirkko ei 

syyllistyisi rikokseen. Kirkko voisi avioliiton voimaan astuessa pitää kiinni 

avioliittokäsityksestään ja sananvapaudestaan. Mikäli kirkko esittäisi lausuman, jossa se 

hyväksyisi väkivallan samaa sukupuolta olevia pareja kohtaan tai vertaisi heitä eläimiin, olisi 

se kiihottamista kansanryhmää vastaan.178 Täten avioliittolaki ei vaikuttaisi kirkkojen 

sananvapauteen eikä myöskään uskonnonvapauteen. Kirkolla olisi edelleenkin oikeus päättää 

 
174 PTK 14/2014 vp, 32. 
175 PTK 12/2014 vp, 27. 
176 PTK 120/2014 vp, 61. 
177 Kortteinen 2015, 156. 
178 Korpisaari 2015, 128–131. 
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omista asioistaan, kuten avioliittoon liittyvästä opista ja pappien valintojen kriteereistä 

pappisvihkimyksessä.179 

 
179 Seppo 2003, 19–20. 
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4. Johtopäätökset 
Olen tässä tutkielmassa tutkinut uskonnollisten argumenttien paikkaa eduskunnassa ja sitä, 

millä tavoin uskonnolliset argumentit loivat heteronormatiivista yhteiskuntaa Suomessa 

sukupuolineutraalin avioliittolain käsittelyssä. Selvitin avioliiton historiallista kontekstia 

Suomessa saadakseni tietää, millä tavalla avioliitto on muotoutunut historian ja sukupuolen 

näkökulmista. Avioliitto on ollut muuttuva instituutio aikojen saatossa ja siihen on liittynyt 

erilaisia tapoja ja kulttuurisia rituaaleja. Lähtökohtana on ollut kahden suvun yhdistyminen ja 

avioliittoinstituutio on tullut pitkän matkan sukupuolineutraalin avioliittolain syntymiseen. 

Otin selvää homoseksuaalien yhteiskunnallisesta ja kirkollisesta asemasta Suomessa. 

Homoseksuaalisuus oli ollut historiassa lain vastaista ja viimeinenkin homoseksuaalisuuden 

kriminalisoimiseen liittyvä laki poistettiin Suomen rikoslaista vuonna 1999. Suhteellisen 

nopeasti kehotuskieltolain poistumisen jälkeen samaa sukupuolta olevat parit saivat 

lainmukaisen mahdollisuuden rekisteröidä parisuhteensa vuonna 2001. Silloin ei vielä oltu 

valmiita samaa sukupuolta olevien avioliittoon ja yli viidentoista vuoden jälkeen 

sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan vuonna 2017. 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa homoseksuaalisuuteen ei ole historiassa 

suhtauduttu kovinkaan hyvin. Homoseksuaalisuus oli nähty syntinä ja sairautena, mutta 

käsitys oli myös muuttunut ajan saatossa. 2010-luvulla kirkon käsitys homoseksuaalisuudesta 

perustui siihen, ettei seksuaalisuuttaan voi valita tai muuttaa. Kirkon ovet olivat auki kaikille 

seksuaalisuudesta tai perhemuodosta riippumatta. Sukupuolineutraali avioliittolaki astui 

voimaan vuonna 2017, eikä kirkko vihkinyt samaa sukupuolta olevia pariskuntia virallisesti. 

Kirkon sisällä kannat olivat kuitenkin erinäiset ja jotkut papit aikoivat vihkiä samaa 

sukupuolta olevia pareja vuoden 2017 jälkeen. 

Sukupuolineutraalin avioliittolain käsittely loi minulle raamit käsitellä sukupuolen 

näkökulmasta uskonnollista puhetta ja puhetta uskonnosta. Uskonnollista puhetta käyttivät 

kaikista eniten lakia vastustavat kansanedustajat. Puhetta uskonnosta taas käyttivät enemmän 

lakia puolustavat kansanedustajat. Puolustavissa kannanotoissa oli myös liberaalin Raamatun 

tulkinnan ja sitä kautta uskonnollisen puheen merkkejä. Uskonnollista puhetta voitiin myös 

käyttää lakia puolustaessa. 

Kaikista eniten uskonnollisia argumentteja käyttivät perussuomalaiset. Perussuomalaiset 

identifioituvat kristillissosiaaliseksi puolueeksi, joten tämä ei tullut yllätyksenä. Suurin osa 

perussuomalaisten uskonnollisista argumenteista oli yhden kansanedustajan, Mika Niikon 

argumentteja. Niikko vaikuttaakin pyrkineen profiloitumaan kristilliseksi kansanedustajaksi 
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perussuomalaisissa ja Niikon oma tausta löytyykin helluntailaisuudesta. Toisiksi eniten 

uskonnollisia argumentteja käyttivät kristillisdemokraatit, joiden puoluepolitiikan 

lähtökohtana olivat määrittelemättömät kristilliset arvot.  

Puolueiden sisäisesti kansanedustajat vaikuttivat olleen keskenään samaa mieltä 

sukupuolineutraalista avioliittolaista. Ainoastaan keskusta ja SDP vaikuttivat olleen eri mieltä 

sukupuolineutraalista avioliittolaista puolueen sisäisesti ja tämä näkyi 

täysistuntopuheenvuoroissa. Keskustan kansanedustajat käyttivät lakia vastustavia 

puheenvuoroja sukupuolen ja kirkon itsemääräämisoikeuden kategorioissa. Lakia puolustavia 

puheenvuoroja he käyttivät vain kirkon autonomian kategoriassa. Keskustalla ja evankelis-

luterilaisella kirkolla oli yhteinen ja aktiivinen kirkkopoliittinen historia 1970-luvulla. Siksi ei 

ole yllättävää, että kirkon autonomia puhututti Keskustan kansanedustajissa kaikista eniten. 

Keskustan kansanedustajat eivät viitanneet uskonnollisissa argumenteissaan lainkaan 

Raamattuun tai luomiseen. Keskustan puhe vaikuttaa olleen useimmiten siis puhetta 

uskonnosta, eikä uskonnollista puhetta. Keskusta ei enää 2010-luvulla näyttäytynyt arvoiltaan 

kristillisenä puolueena. 

Monet esittelemäni lakia vastustaneet puheenvuorot olivat uskonnollista puhetta, joilla 

oli myös uskonnolliset juuret. Esimerkiksi perussuomalaisten Mika Niikon uskonnollinen 

puhe oli suoraa jatkumoa hänen omalle uskonnollisuudelleen. Lakia vastustaneissa 

puheenvuoroissa käytettiin myös paljon puhetta uskonnosta, vaikka kansanedustajalla olisikin 

ollut uskonnolliset juuret. Näin oli esimerkiksi Sari Essayahin ja Päivi Räsäsen kohdalla. 

Uskonnollisille argumenteille löydettiin muitakin perusteluja, kuin vain Jumala tai Raamatun 

auktoriteetti. 

Lakia puolustavista puolueista vihreät käyttivät eniten uskonnollisia argumentteja. 

Vihreiden argumentoinnissa oli nähtävissä puhetta uskonnosta sekä myös uskonnollista 

puhetta. Erityistä vihreiden argumentoinnille oli, että esimerkiksi Raamatulla perusteltiin 

lakia puolustavia näkökantoja. Raamattua tulkittiin hyvinkin liberaalisti vihreiden piirissä. 

Raamatulla voidaankin perustella hyvin erilaisia kantoja. Eksegetiikan tutkija Martti Nissinen 

muistuttaakin, että on pohdittava, onko oikein julistaa patriarkaalista, heteronormatiivista ja 

sukupuolirooleja vahvistavaa Raamattua ainoana oikeana totuutena ja luomisjärjestyksenä.180 

Tähän pohdintaan vihreät ottivat keskustelussa kantaa tuomalla Raamatun erilaisia tulkintoja 

esille ja aiheuttivat keskustelua Raamatun tulkinnasta lakia valmisteltaessa.  

 
180 Nissinen 2003, 133. 
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Vaikuttaa siltä, että sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavat puolueet, kuten 

kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset, pitävät sukupuolineutraalia avioliittolakia uhkana 

heteroseksuaaliselle järjestykselle. Heidän argumenttinsa tukivat Charpentierin käsitystä 

sukupuoliuskosta, jossa homoseksuaalisuus nähdään yhteiskuntaa horjuttavana asiana. 

Avioliiton heteronormatiivinen luonne nähtiin yhteiskunnan kivijalkana ja avioliiton 

muuttamista pidettiin yhteiskunnan kivijalan horjuttamisena. Homoseksuaalisuus nähtiin 

jossakin määrin hyväksyttävänä, kunhan se ei horjuttaisi heteronormatiivista 

yhteiskuntajärjestystä.  

Vastustavien kansanedustajien puheesta löytyi suora yhteys käsitykseen 

sukupuolierosta. Sukupuoliero tuli esille naisten ja miesten toisiaan täydentävästä luonnosta ja 

biologisesta kokonaistarkoituksesta. Sukupuolieroa pyrittiin vahvistamaan suvunjatkamisen ja 

perheen perustamisen argumenteilla. Perheen mallina vaikutti olevan heteropariskunnan 

luoma ydinperhe, joiden lapset olivat biologista sukua molemmille vanhemmille. Vastustavat 

kansanedustajat jättivät puheessaan huomioimatta yksinhuoltajat, lapsettomat heteroparit, 

uusioperheet sekä sateenkaariperheet. Avioliiton kokonaistarkoitus typistyi aineistossa 

perheen perustamiseen ja lasten hankkimiseen. Puolustavissa puheenvuoroissa avioliiton 

kokonaistarkoitus löytyi kahden henkilön rakkaudesta ja halusta sitoutua toiseen. 

Aineistosta oli nähtävillä ajatus naisen ja miehen erilaisuudesta ja toisiaan täydentävästä 

luonteesta. Lakia vastustavissa puheenvuoroissa kahden miehen välistä suhdetta pidettiin 

erityisen harmillisena. Kaksi miestä ei pystyisi antamaan lapselle jotakin sellaista, jota nainen 

pystyisi vanhemmuudellaan antamaan. Ajatus kumpuaa jo antiikin Kreikasta, jossa 

sukupuoliroolit olivat osa sosiaalista todellisuutta. Miehen ei kuulunut olla naisen kaltainen, 

sillä mies oli naista hierarkiassa ylempänä. Antiikista lähtöisin olevat sukupuoliroolit olivat 

siis aineistossa nähtävillä vielä 2010-luvulla. Miehen sukupuolirooli passiivisena osapuolena 

tuotiin aineistossa esille vanhemmuutta käsitellessä. Kaksi miestä ei voinut luoda hyvän 

perheen raameja lapselle. Lisäksi kahden naisen vanhemmuutta ei käsitelty uskonnollisissa 

argumenteissa ollenkaan. Tämä vaikuttaa kertovan ajatuksesta naisen olevan luotu äitiyteen. 

Toisaalta tämä voi myös kertoa siitä, että mielikuvat homoseksuaalisuudesta linkittyvät 

miespareihin, ei naispareihin. 

Raamattua argumenttinaan käyttivät useimmin sukupuolineutraalia avioliittolakia 

vastustavat kansanedustajat perustellessaan omaa suhtautumistaan avioliittolakiin. 

Puolustavat kansanedustajat käyttivät useimmin Raamattua vain haastaakseen nämä 

perustelut. Raamattua ja luomista käytettiin kaikista puheenvuoroista kuitenkin suhteellisen 

vähän. Ne tulivat esille useimmiten heteronormatiivisen järjestyksen perusteluina. 
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Sukupuoliroolit kuuluvat tähän heteronormatiiviseen järjestykseen. Sukupuoliroolien historia 

löytyy myös Raamatun teksteistä eikä sen vaikutusta voida vähätellä homoseksuaalisista 

teoista kertovissa jakeissa. Samalla on myös hyvä huomata, että Raamatun ajan 

sukupuoliroolit toisintuivat edelleen sukupuoliuskossa ja sukupuolirooleissa. 

Lakia vastustavissa puheenvuoroissa mieskansanedustajat käyttivät ahkerasti 

uskonnollisia argumentteja. Erityisesti sukupuoleen liittyvissä argumenteissa miehet olivat 

lakia vastustavalla kannalla. Lakia vastustavat naiskansanedustajat käyttivät myös ahkerasti 

uskonnollisia argumentteja kaikissa kategorioissa. Lakia puolustavat mieskansanedustajat 

käyttivät uskonnollisia argumentteja ahkerimmin kirkon itsemääräämisoikeuteen ja 

uskonnonvapauteen liittyvissä aiheissa. Sukupuolen ja Raamatun kategorioissa lakia 

puolustavat naiset käyttivät miehiä enemmän uskonnollisia argumentteja. 

Sukupuolineutraalin avioliittolain puolustavissa kommenteissa avioliiton avaaminen 

homoseksuaaleille ja avioliiton rituaalinen uudelleenmäärittely nähtiin hyvänä asiana. 

Puolustavat kansanedustajat eivät edustaneet sukupuoliuskoa kommenteissaan. Puolustavat 

argumentit pyrkivät huomioimaan sukupuolieron vanhanaikaisuuden ja esimerkiksi sen, ettei 

tasa-arvoon pyrkivä yhteiskunta voi käyttää Raamatun kirjaimellista tulkintaa lain esikuvana. 

Lisäksi puolustavissa argumenteissa pyrittiin huomioimaan, ettei lain valmistelussa voida 

käyttää yhtä uskontoa lain perusteluna. Suomi ei puolustajien mukaan ollut kristillinen maa, 

eikä kristillistä pyhää järjestystä voitu löytää puolustavista puheenvuoroista.  

Sen sijaan vastustavissa puheenvuoroissa Suomen ajateltiin olevan kristillinen maa, 

jonka asukkaat ovat kristittyjä. Kristillistä ja teologista puhetta käytettiin eduskunnan 

täysistunnoissa luomaan kuvaa kristillisestä pyhästä järjestyksestä. Lakia vastustavat 

kansanedustajat ajattelivat kaikkien kristittyjen tulkitsevan Raamattua samalla tavalla ja 

tuomitsemaan samaa sukupuolta olevien avioliittoaikeet. Naisen ja miehen välinen avioliitto 

oli osa kristillistä pyhää järjestystä ja se näkyi keskusteluissa puheena kirkon autonomiasta. 

Vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oikeuksista puhuttiin täysistunnoissa. Keskustelun 

ulkopuolelle jäivät Suomen muut seurakunnat, kirkkokunnat ja uskonnolliset yhteisöt. 

Keskustelu pyöri kirkon itsemääräämisoikeuden ja uskonnonvapauden kanssa käsi 

kädessä. Mikäli kirkon itsemääräämisoikeuteen kajottaisiin, vaikuttaisi se myös 

uskonnonvapauteen ja sananvapauteen. Tämä oli vastustavien argumenttien lähtökohta 

keskustelussa. Lakia vastustavat kansanedustajat vaikuttivat olleen myös huolissaan 

avioliittokeskustelusta kirkon kontekstissa. He vaikuttavat toivoneen, että lainmuutoksilla 

voitaisiin välttää ikävä keskustelu avioliitosta kirkon sisällä. Puolustavissa argumenteissa 

kirkko rajattiin ulos lain valmistelusta ja lain vaikutuksista. Puolustavat argumentit myös 
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pyrkivät vakuuttamaan, ettei avioliittolaki tulisi vaikuttamaan kirkon omaan 

itsemääräämisoikeuteen, uskonnonvapauteen tai sananvapauteen. 

On hyvä huomioida, että eduskunnan käyttäytymissäännöt vaikuttivat täysistuntojen 

keskustelujen sisältöön. Keskustelut pysyivät asiallisina ja muita loukkaamattomina. Samalla 

kuitenkin paljon asioita jäi varmasti sanomatta täysistuntokeskusteluissa. Samoin on myös 

hyvä huomioida, että olen tutkinut tässä vain puheenvuorojen kirjallista asua. Argumentteihin 

on kuulunut myös erilaiset äänenpainot ja sanaton viestintä, joka jää tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle.  

Olen tässä tutkielmassa esitellyt muutamia erilaisia näkökohtia sukupuolineutraalin 

avioliittolain käsittelyssä. Tämä tutkielma jättää kuitenkin ulkopuolelleen monia näkökulmia, 

joita ei ollut mahdollista käsitellä määrätyssä sivumäärässä. Erityisen mielenkiintoista 

tulevaisuuden tutkimukselle olisi tutkia uskonnollisia argumentteja maahanmuuton ja 

etnisyyden saralla eduskuntakeskusteluissa. Omassa aineistossani oli hyvin vähän puhetta 

maahanmuutosta tai muista uskonnoista, mutta tätä keskustelua olisi tärkeää käydä 

tulevaisuudessa. Sanat ja asenteet luovat todellisuutta ja näitä olisi mielenkiintoista tutkia. 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut avioliittolain argumentteja sukupuolen näkökulmasta. 

Heteronormatiivinen yhteiskuntajärjestys vaikuttaa olleen uhattuna lakia vastustavien 

kansanedustajien näkökulmasta. Olisi mielenkiintoista saada tulevaisuudessa lisää tutkimusta 

siitä, miten heidän näkökulmansa on muuttunut sukupuolineutraalin avioliiton 

voimaanastumisen jälkeen, vai onko? Samoin olisi hienoa lukea, millä tavoin lakia 

puolustavien kansanedustajien puhe on lain voimaantulon jälkeen muuttunut avioliitosta. 

Onko avioliitto tasa-arvoisempi kuin koskaan? 



49 

 

Lähteet ja kirjallisuus 

Internet-lähteet 

234/1929 Avioliittolaki. Finlex. https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1929/19290234#Lidp446039648 

(Luettu 7.4.2021). 

 

411/1987 Laki avioliittolain muuttamisesta. Finlex. 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870411#Lidp447219248 (Luettu 7.4.2021).  

 

Arkkipiispa Yle:lle: homoseksuaalinen parisuhde yhtä tärkeä kuin muut (2013). Ilta-Sanomat. 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000692966.html (Luettu 12.4.2021). 

 

Etusivu. Tahdon2013. http://www.tahdon2013.fi/ (Luettu 12.4.2021). 

 

Helluntaikirkon kannanotto seksuaalietiikkaan. Suomen helluntaikirkko. 

https://suomenhelluntaikirkko.fi/2021/02/02/helluntaikirkon-kannanotto-

seksuaalietiikkaan/ (Luettu 14.4.2021) 

 

James Hirvisaari. Eduskunta. https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1117.aspx 

(Luettu 12.4.2021). 

 

KAA 2/2016 vp Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja 

naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/KAA_2+2016.pdf 

(Luettu 19.4.2021). 

 

Kannattajia. Aito avioliitto. https://aitoavioliitto.fi/kannattajia/ (Luettu 12.4.2021). 

 

Kansalaisaloite 2013. Eduskunta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/pa

risuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite13.aspx (Luettu 

12.4.2021). 

 

Konttinen, Jussi (2015). Körtti, juutalainen, muslimi – HS selvitti kansanedustajien 

uskonnolliset vakaumukset (17.5.2015). Helsingin Sanomat. 

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002824335.html (Luettu 7.4.2021). 

 

Lakialoitteita ja muita valtiopäivätoimia 2001-2012. Eduskunta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/pa

risuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/lakialoitteita-ja-

valtiopaivatoimia-2001-2012.aspx (Luettu 12.4.2021) 

 

LA 2/2012 vp Laki avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 

luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n 

2 ja 3 momentin kumoamisesta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid

=la+2/2012 (Luettu 19.4.2021). 

 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1929/19290234#Lidp446039648
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870411#Lidp447219248
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000692966.html
http://www.tahdon2013.fi/
https://suomenhelluntaikirkko.fi/2021/02/02/helluntaikirkon-kannanotto-seksuaalietiikkaan/
https://suomenhelluntaikirkko.fi/2021/02/02/helluntaikirkon-kannanotto-seksuaalietiikkaan/
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1117.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/KAA_2+2016.pdf
https://aitoavioliitto.fi/kannattajia/
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite13.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite13.aspx
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002824335.html
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/lakialoitteita-ja-valtiopaivatoimia-2001-2012.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/lakialoitteita-ja-valtiopaivatoimia-2001-2012.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/lakialoitteita-ja-valtiopaivatoimia-2001-2012.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=la+2/2012
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=la+2/2012


50 

 

LaVM 14/2013 vp Lakivaliokunnan mietintö: Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, 

rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 

annetun lain muuttamisesta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Documents/lavm_14+2014.pdf (Luettu 

19.4.2021). 

 

LaVM 1/2017 vp Lakivaliokunnan mietintö: Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti 

tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain 

kumoamisesta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/LaVM_1+2017.pdf (Luettu 

19.4.2021). 

 

LaVP 9/2013 vp 3§ Lakivaliokunnan pöytäkirja. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Documents/lavp_9+2013.pdf 

(Luettu 19.4.2021). 

 

LaVP 22/2014 vp 3§ Lakivaliokunnan pöytäkirja. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Documents/lavp_22+2014.pdf 

(Luettu 19.4.2021). 

 

M 10/2013 vp Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta 

annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/m_10+2013.pdf (Luettu 19.4.2021). 

 

Mika. Mika Niikko. https://mikaniikko.fi/mika/ (Luettu 12.4.2021). 

 

Niikko, Mika (2014). Avioliittolaki halutaan muuttaa mielikuviin vetoamalla (25.11.2014). 

Uusi Suomi https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikaniikko/180828-avioliittolaki-halutaan-

muuttaa-mielikuviin-vetoamalla/ (Luettu 5.4.2021). 

 

Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista (2016). Kirkkohallitus. 

https://evl.fi/documents/1327140/10126483/Oikeudellinen+selvitys+avioliittolain+muuto

ksen+vaikutuksista/4bb51d70-f919-07b7-f7eb-5efe1659e323  

 

Pasanen, Anni (2016). Kansanedustaja Mika Niikko: Päädyin politiikkaan Jumalan 

johdattamana (12.6.2016) Etelä-Suomen Sanomat https://www.ess.fi/paikalliset/238522 

(Luettu 5.4.2021). 

 

Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta (2016). Suomen evankelis-

luterilainen kirkko. 

https://evl.fi/documents/1327140/9823846/PK+VALMIS+AVIOLIITTOSELONTEKO+

2016.pdf/c1bb8df3-7b77-404a-b05a-f5582b219a36 

 

Pisto, Ville (2017). Perinteistä kirkkoa rakastava pappi päätti alkaa vihkiä homopareja – 

"Missään ei sanottu, että avioliitto on naisen ja miehen välinen juttu" (9.2.2017.) Yle.fi 

https://yle.fi/uutiset/3-9450733 (Luettu 13.1.2021) 

 

PTK 27/2012 vp Lähetekeskustelu: Laki avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä 

parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen 

vahvistamisesta annetun lain 2 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Documents/lavm_14+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/LaVM_1+2017.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Documents/lavp_9+2013.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Documents/lavp_22+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/m_10+2013.pdf
https://mikaniikko.fi/mika/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikaniikko/180828-avioliittolaki-halutaan-muuttaa-mielikuviin-vetoamalla/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikaniikko/180828-avioliittolaki-halutaan-muuttaa-mielikuviin-vetoamalla/
https://evl.fi/documents/1327140/10126483/Oikeudellinen+selvitys+avioliittolain+muutoksen+vaikutuksista/4bb51d70-f919-07b7-f7eb-5efe1659e323
https://evl.fi/documents/1327140/10126483/Oikeudellinen+selvitys+avioliittolain+muutoksen+vaikutuksista/4bb51d70-f919-07b7-f7eb-5efe1659e323
https://www.ess.fi/paikalliset/238522
https://evl.fi/documents/1327140/9823846/PK+VALMIS+AVIOLIITTOSELONTEKO+2016.pdf/c1bb8df3-7b77-404a-b05a-f5582b219a36
https://evl.fi/documents/1327140/9823846/PK+VALMIS+AVIOLIITTOSELONTEKO+2016.pdf/c1bb8df3-7b77-404a-b05a-f5582b219a36
https://yle.fi/uutiset/3-9450733


51 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/poytakirja/Documents/ptk_27+2012.pdf (Luettu 

19.4.2021) 

 

PTK 12/2014 vp Lähetekeskustelu: Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä 

parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 

muuttamisesta (KAA 3/2013 vp). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/poytakirja/Documents/ptk_12+2014.pdf (Luettu 

19.4.2021). 

 

PTK 120/2014 vp Ensimmäinen käsittely: Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, 

rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 

annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/ptk_120+2014_vp.pdf (Luettu 19.4.2021). 

 

PTK 121/2014 vp Ensimmäinen käsittely: Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, 

rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 

annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/ptk_121+2014_vp.pdf (Luettu 19.4.2021). 

 

PTK 124/2014 vp Ensimmäinen käsittely: Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, 

rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 

annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/ptk_124+2014_vp.pdf (Luettu 19.4.2021). 

 

PTK 127/2014 vp Toinen käsittely: Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä 

parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 

muuttamisesta (KAA 3/2013 vp). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/poytakirja/Documents/ptk_127+2014.pdf (Luettu 

19.4.2021). 

 

PTK 129/2014 vp Toinen käsittely: Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä 

parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 

muuttamisesta (KAA 3/2013 vp). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/ptk_129+2014_vp.pdf (Luettu 19.4.2021). 

 

PTK 80/2016 vp Lähetekeskustelu: Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-

arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain 

kumoamisesta Kansalaisaloite KAA 2/2016 vp. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_80+2016+17.pd

f (Luettu 19.4.2021). 

 

PTK 8/2017 vp Ensimmäinen käsittely: Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-

arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain 

kumoamisesta Kansalaisaloite KAA 2/2016 vp. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_8+2017+7.pdf 

(Luettu 29.4.2021). 

 

PTK 9/2017 vp Ensimmäinen käsittely: Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-

arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain 

kumoamisesta Kansalaisaloite KAA 2/2016 vp. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/poytakirja/Documents/ptk_27+2012.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/poytakirja/Documents/ptk_12+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/ptk_120+2014_vp.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/ptk_121+2014_vp.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/ptk_124+2014_vp.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/poytakirja/Documents/ptk_127+2014.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/ptk_129+2014_vp.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_80+2016+17.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_80+2016+17.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_8+2017+7.pdf


52 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_9+2017+3.pdf 

(Luettu 19.4.2021). 

 

PTK 10/2017 vp Toinen käsittely: Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-

arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain 

kumoamisesta Kansalaisaloite KAA 2/2016 vp. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_10+2017+4.pdf 

(Luettu 19.4.2021). 

 

PTK 11/2017 vp Toinen käsittely: Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-

arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain 

kumoamisesta Kansalaisaloite KAA 2/2016 vp. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_11+2017+2.pdf 

(Luettu 19.4.2021). 

 

PTK 11/2017 vp Liite 2A Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, 

miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta 

KAA 2/2016 vp. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-

2017-AK-108373.pdf (Luettu 19.4.2021). 

 

Raamattu (1992). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 

käyttöön ottama suomennos. Helsinki: Suomen Pipliaseura. 

 

SuVM 2/2014 vp Suuren valiokunnan mietintö: Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, 

rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 

annetun lain muuttamisesta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Documents/suvm_2+2014.pdf (Luettu 

19.4.2021). 

 

Tietoa meistä. Aito avioliitto. https://aitoavioliitto.fi/tietoa_meista/ (Luettu 12.4.2021). 

 

Yhteystiedot. Majakka-seurakunta. http://www.majakka.net/seurakunta/yhteystiedot/ (Luettu 

12.4.2021). 

 

Kirjallisuus 

Ahonen, Talvikki (2020). Suomen kristillisdemokraattien poliittisten ohjelmien 

uskontoperustaiset arvot. Teologinen aikakauskirja 3/2020. 233–249. 

 

Antila, Jaakko (2005). ”Me emme ole kirkkoa politisoimassa : Keskustapuolue ja Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous vuosina 1970-1977. Pro gradu -tutkielma. 

Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/21667  

 

Butler, Judith (1990). Hankala sukupuoli. Tampere: Tammer-Paino Oy. 

 

Charpentier, Sari (2001). Sukupuoliusko: valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja 

homoliittokeskustelussa. Saarijärvi: Gummerrus Kirjapaino Oy. 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_9+2017+3.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_10+2017+4.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Documents/PTK_11+2017+2.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-108373.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-108373.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Documents/suvm_2+2014.pdf
https://aitoavioliitto.fi/tietoa_meista/
http://www.majakka.net/seurakunta/yhteystiedot/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/21667


53 

 

Hentilä, Jorma (2007). Kirkot ja homoseksuaalisuus. Kati Mustola & Johanna Pakkanen 

(toim.) Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Keuruu: 

Otavan kirjapaino Oy, 151–172. 

 

Hidén, Mikael (2006). Juridiikkaa ja muotoja eduskuntatyössä. Mikael Hidén & Helena 

Honka-Hallila (toim.) Miten eduskunta toimii. Helsinki: Edita, 10–180. 

 

Hirvonen, Vesa (2003). Samaa sukupuolta olevien parisuhteet ja kirkon oppi. Martti Nissinen 

& Liisa Tuovinen (toim.) Synti vai siunaus: homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. 

Helsinki: Kirjapaja Oy, 41–63. 

 

Hjelm, Titus (2020). Uskonnon ”paluu” eduskuntapolitiikkaan: Desekularisaatiota vai 

metodologinen harha? Teologinen aikakauskirja 3/2020. 250–265. 

 

Isaksson, Guy-Erik (2017). Eduskunta – kohti normaalia parlamentarismia. Mari K. Niemi, 

Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari (toim.) Poliittinen valta Suomessa. Tampere: 

Vastapaino, 137–159. 

 

Ketola, Kimmo (2017). Johdanto: biologia ja kulttuuri perheen ja avioliiton muovaajina. 

Maarit Hytönen (toim.), Perhe ja avioliitto muutoksessa. Kuopio: Kirkon 

tutkimuskeskuksen julkaisuja, 7–35. 

 

Knuutila, Jyrki (2017). Avioliitto yhteiskunnallisena ja kirkollisena instituutiona. Maarit 

Hytönen (toim.), Perhe ja avioliitto muutoksessa. Kuopio: Kirkon tutkimuskeskuksen 

julkaisuja, 62–83. 

 

Koivisto, Kari (2013). Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille: 

Uskonnollinen argumentointi eduskunnan keskusteluissa 2000 -luvulla. Pro gradu -

tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/41117/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-

201303271377.pdf  

 

Komulainen, Jyrki (2017). Sakramentaalinen seksi. Maarit Hytönen (toim.), Perhe ja 

avioliitto muutoksessa. Kuopio: Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja, 36–61. 

 

Korpela, Joonas (2018). Pyhän avioliiton rajat: Tutkimus eduskunnan täysistunnon 

sukupuolineutraalia avioliittoa koskevista puheenvuoroista vuosilta 2012-2017. Pro 

gradu -tutkielma. Turun yliopisto. 

https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/145571/Korpela_Joonas_progradu.pdf?se

quence=1&isAllowed=y  

 

Korpisaari, Päivi (2015). Sananvapauslainsäädäntö 2000-luvulla. Kaarle Nordenstreng (toim.) 

Sananvapaus Suomessa. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy, 105–136. 

 

Kortteinen, Juhani (2015). Sananvapaus ihmisoikeutena. Kaarle Nordenstreng (toim.) 

Sananvapaus Suomessa. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy, 139–186. 

 

Kyyrö, Jere (2020). Uskonnon ja katsomusten asemat eduskuntapuolueiden poliittisissa 

ohjelmissa 1999-2019. Teologinen aikakauskirja 3/2020. 196–216. 

 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/41117/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201303271377.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/41117/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201303271377.pdf
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/145571/Korpela_Joonas_progradu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/145571/Korpela_Joonas_progradu.pdf?sequence=1&isAllowed=y


54 

 

Latvus, Kari (2003). Homoseksuaalisuus, raamattukysymys ja luomisteologia. Martti 

Nissinen & Liisa Tuovinen (toim.) Synti vai siunaus: homoseksuaalit, kirkko ja 

yhteiskunta. Helsinki: Kirjapaja Oy, 149–158. 

 

Liukko, Teija (2017). Vakaumuksia ja puoluepolitikointia : Uskonnollinen argumentaatio 

perheoikeutta koskevissa eduskunnan täysistuntojen puheenvuoroissa 1981–2009. Pro 

gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711285761 

 

Mustola, Kati (2007). Suomalaisten lesbo- ja homoliikkeiden historiaa. Kati Mustola & 

Johanna Pakkanen (toim.) Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

historiaa. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy, 18–37. 

 

Mustola, Kati & Johanna Pakkanen (2007). Johdanto. Kati Mustola & Johanna Pakkanen 

(toim.) Sateenkaari-Suomi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Keuruu: 

Otavan kirjapaino Oy, 11–14. 

 

Niemi, Mari K, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari (2017). Kohti itsenäisen Suomen toista 

vuosisataa. Mari K. Niemi, Tapio Raunio & Ilkka Ruostetsaari (toim.) Poliittinen valta 

Suomessa. Tampere: Vastapaino, 295–311. 

 

Nissinen, Martti (2003). Raamatun maailma ja sukupuolinen toiseus. Martti Nissinen & Liisa 

Tuovinen (toim.) Synti vai siunaus: homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Helsinki: 

Kirjapaja Oy, 121–136. 

 

Palmu, Harri, Hanna Salomäki, Kimmo Ketola & Kati Niemelä (2012). Haastettu kirkko: 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011. Porvoo: Kirkon 

tutkimuskeskuksen julkaisuja 115. 

 

Ratinen, Teemu (2017). Sairas vai syntinen? Muuttuva homoseksuaalisuus ja kirkko vuosina 

1952–1984. Teologinen aikakauskirja 3/2017, 195–209. 

 

Rossi, Leena-Maija (2015). Muuttuva sukupuoli: Seksuaalisuuden, luokan ja värin 

politiikkaa. Tallinna: Gaudeamus Helsinki University Press. 

 

Scheinin, Martin (2003). Seksuaalinen suuntautuminen ihmisoikeutena ja kirkkokuntien 

itsehallinto. Martti Nissinen & Liisa Tuovinen (toim.) Synti vai siunaus: homoseksuaalit, 

kirkko ja yhteiskunta. Helsinki: Kirjapaja Oy, 228–230. 

 

Seppo, Juha (2003). Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Edita Prima Oy. 

 

Setälä, Maija (2010). Valtaa kansalle? Suora demokratia ja sisällöllinen kansalaisaloit 

perustuslakiuudistuksessa. Matti Wiberg (toim.) Perustuslakihaasteet. Helsinki: Edita, 

119–131. 

 

Söderholm, Linda-Maria (2015). Awiokäskystä kahden ihmisen väliseen sopimukseen. 

Opinnäytetyö. Vaasan ammattikorkeakoulu. 

 

Vainio-Korhonen, Kirsi & Anu Lahtinen (2015). Lemmen ilot ja sydämen salat: suomalaisen 

rakkauden historiaa. EU: WSOY. 

 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201711285761


55 

 

Wiberg, Matti (2006). Politiikka Suomessa. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. 

 

Äystö, Tuomas (2020). Kristinuskoon viittaaminen eduskunnan täysistuntopuheenvuoroissa 

1999-2019. Teologinen aikakauskirja 3/2020. 217–232. 


