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Tiivistelmä: 

Tässä tutkimuksessa selvitän sitä, miten Suomen Kristillinen Liitto (SKL), vuodesta 2001 
Kristillisdemokraatit (KD) on perustellut kielteistä kantaansa samaa sukupuolta olevien 
perhe- ja parisuhdeoikeuksien laajentamiseksi vuosina 1992–2009 ja millaista muutosta 
sekä jatkuvuutta näissä perusteluissa ilmenee.  

Tämä ajanjakso sisältää viisi keskustelua vuosina 1992, 1993, 1996, 2001 ja 2008–2009. 
Vuonna 1992 keskustelun samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröinnistä käynnisti 
perhetoimikunnan sitä koskenut ehdotus, jota seurasivat kansanedustaja Outi Ojalan 
lakialoitteet vuosina 1993 ja 1996. Vuonna 2001 keskustelu koski lakiin rekisteröidystä 
parisuhteesta johtanutta hallituksen esitystä. Viimeinen tutkimukseen otettu keskustelu 
koskee vuosien 2008–2009 sisäistä adoptiota koskevaa lisäystä lakiin parisuhteiden 
rekisteröimisestä.Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt Carol Bacchin kehysanalyysiä. Sen 
pohjalta muotoilemieni kysymysten avulla olen tarkastellut ensinnäkin sitä, mitä puolue on 
kuvannut näissä lakihankkeissa ongelmallisena, toisekseen sitä, mitä syviä oletuksia näiden 
perustelujen taustalla on ja kolmanneksi sitä, mitä ei ole pidetty problemaattisena, mistä on 
vaiettu tai mitä on vältelty.  

Tutkimuksen aineisto koostuu ensisijaisesti kahdesta aineistoryhmästä. Ensimmäinen niistä 
on SKL:n ja KD:n puoluelehdet Kristityn vastuu sekä vuodesta 2005 KD-lehti, joista käytin 
erityisesti pääkirjoituksia ja puolueen kansanedustajien mielipidekirjoituksia. Toinen 
aineistoryhmä on keskusteluihin liittyvien lakialoitteiden lähetekeskusteluiden pöytäkirjat 
sekä keskustelun käynnistävä perhetoimikunnan mietintö ja lakialoitteet.  

SKL:n ja KD:n ongelmana pitämissä asioissa esiintyi paljon jatkuvuutta. Puolue vastusti 
yhtenäisesti samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimistä, koska koki sen 
uhkaavan avioliiton asemaa, lasten etua ja murentavan yhteiskunnan perustaa. SKL ja KD 
vetosivat toistuvasti myös Raamatun vastaisuuteen ja yksittäisistä kohdista erityisesti 
luomiskertomukseen. Homoseksuaalisuuden koettiin olevan syntiä, mikä näkyi erityisesti 
vetoamisessa samaa sukupuolta olevien seksin tuomitseviin kohtiin vuosina 1993–1996. 
Puolue koki myös asiasta käydyn keskustelun jakolinjat epäreiluiksi ja koki median olevan 
puhtaan ideologisesti toimivan Setan puolella.  

Ongelmana pidetyissä asioissa tapahtui myös muutoksia. Ensinnäkin vuodesta 1996 alkaen 
lakialoitteita perusteltiin ihmisoikeuksilla, mutta puolue kiisti systemaattisesti tästä olevan 
kyse. Selkein muutos tapahtui vuonna 2001, jolloin lakialoitteen perustelut erityisesti 
ihmisoikeuksiin liittyen haastettiin väittämällä, että koko lakihanke pohjautuu väärään 
oletukseen homoseksuaalisuuden synnynnäisyydestä. Sen sijaan puolue esitti 
homoseksuaalisuuden olevan tieteen mukaan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö, minkä 
vuoksi lain hyväksyminen nähtiin rikkinäisen seksuaalisuuden muodon normalisoimisena. 

Koettujen ongelmien taustalla olivat syvät oletukset Raamatusta, sen tulkinnasta ja 
homoseksuaalisuudesta. Ensinnäkin Raamattua pidettiin auktoriteettina myös modernin 
valtion lainsäädännölle ja kompassina oikealle moraalille. Tähän nojaten Raamatun 
luomiskertomuksen koettiin asettavan miehen ja naisen välisen avioliiton ainoaksi tuettavaksi 
perhemuodoksi ja sallituksi suhteeksi seksuaalisuuden toteuttamiselle sekä ajattomaksi 
yhteiskunnan perustaksi. Homoseksuaalisuutta ja samaa sukupuolta olevien parisuhteita 
arvosteltiin luomiskertomuksen ja samaa sukupuolta olevien seksin tuomitsevien kohtien 
kautta. Niiden pohjalta varsinkin homoseksuaalisuuden toteuttaminen esimerkiksi 
parisuhteen muodossa koettiin syntinä. 

Kautta linjan puolueessa ei problematisoitu Raamatun auktoriteettia maallisen valtion 

lainsäädännön perustana ja tapaa tulkita Raamatun eri tekstejä historiattomasti samaa 

sukupuolta olevien parisuhteiden vastustamiseen soveltuviksi. Lisäksi SKL:n ja KD:n 

lakihankkeita vastustaessaan esittelemät tieteellisiksi kuvatut tutkimukset herättivät paljon 

kysymyksiä. Puolueen puheenvuoroissa ei eritelty tutkimusten tekijöitä, ja tutkimusten 

suhdetta tiedeyhteisön konsensukseen oli vaikea hahmottaa. Nimeltä mainitut tahot olivat 

vuorostaan selvästi kristillisiä toimijoita, ja puoluelehtien kautta paljastui, että tutkimukset 

olivat samoja, joita erilaiset konservatiiviset kristilliset tahot olivat koonneet lain 

vastustamisen tueksi. Vaikuttikin siltä, että tutkimusaineisto oli valittu tukemaan käsitystä 

homoseksuaalisuudesta poikkeamana luomisesta ja tarkoituksena oli perustella tätä kantaa 

tavalla, jolla olisi laajempaa kannatusvoimaa. 
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1 Johdanto 
Suomessa käynnistyi 1990-luvulla keskustelu seksuaalivähemmistöjen oikeuksista 

solmia virallistettu parisuhde. Keskeistä keskustelun käynnistymiselle oli 

Perhetoimikunnan mietinnön (KM 1992:12) ehdotus samaa sukupuolta olevien 

parisuhteiden rekisteröimisen mahdollistamisesta vuonna 1992. Siitä seurasi 1990-

luvulla lukuisia kansanedustajien kirjallisia kysymyksiä asiasta sekä kaksi 

lakialoitetta vuosina 1993 (LA 4/1993 vp) ja 1996 (LA 26/1996 vp).1 Samaan aikaan 

tapahtui myös kaksi lainsäädäntöön merkittävästi vaikuttanutta prosessia. Ensinnäkin 

Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1989, mikä johti 

perustuslain uudistamiseen. Ensimmäisessä osassa valmistui perusoikeusuudistus 

vuonna 1995. Toisekseen Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995.2 

Liittyminen osaksi eurooppalaisia instituutioita vaikutti keskeisesti myös 

siihen, miten seksuaalivähemmistöjen oikeuksien laajentamista perusteltiin. Outi 

Ojala vetosikin vuoden 1996 lakialoitteen esittelypuheenvuorossa yleisesti 

ihmisoikeuksiin, vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen 5.§:ään yhdenvertaisesta 

kohtelusta ja lain perustelujen toteamukseen siitä, ettei kansalaisia saa asettaa 

eriarvoiseen asemaan sukupuolisen3 suuntautumisen perusteella. Lisäksi Ojala 

mainitsi, että EU-parlamentti suositteli vuonna 1994 päätöslauselmassaan 

jäsenmaille samaa sukupuolta olevien avioliiton hyväksymistä.4 Vuodesta 1996 

eteenpäin perus- ja ihmisoikeuksiin vetoaminen onkin ollut keskeinen osa 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksien laajentamisen perusteluja.  

Suomalaisista puolueista kristillisdemokraatit5 ovat vastustaneet 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksia lisääviä lakialoitteita johdonmukaisesti koko 

historiansa ajan. He ovat vastustaneet yksimielisesti niin 1990-luvun lakialoitteita 

kuin 2000-luvulla läpi menneitä lakeja, kuten lakia rekisteröidystä parisuhteesta 

(951/2000, ns.parisuhdelaki) ja lakia avioliittolain muuttamisesta (156/2015, ns.tasa-

 
1 ”Lakialoitteita ja muita valtiopäivätoimia 1994–2000”. Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia 

avioliittoa-tietopaketti. Eduskunnan verkkosivut. 

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

a-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/lakialoitteita-ja-valtiopaivatoimia-1994-2000.aspx> 

Katsottu 29.3.2022.  
2 ”Suomi liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen”. Riku Neuvosen artikkeli verkkoteoksessa Tiellä 

sananvapauteen. <https://sananvapauteen.fi/artikkeli/2821> Katsottu 24.3.2022. 
3 Sukupuolisella suuntautumisella tarkoitettiin sitä, mitä nykyään seksuaalisella suuntautumisella. 
4 PTK 76/1996 vp, O. Ojala, 5.6.1996, 2147–48. 
5 Kristillisdemokraattien (KD) nimi oli vuosina 1958–2001 Suomen kristillinen liitto (SKL). 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/lakialoitteita-ja-valtiopaivatoimia-1994-2000.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/lakialoitteita-ja-valtiopaivatoimia-1994-2000.aspx
https://sananvapauteen.fi/artikkeli/2821
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arvoinen tai sukupuolineutraali avioliittolaki). Samaan aikaan yleisessä poliittisessa 

mielipideilmastossa on tapahtunut selvä muutos. Kun vielä parisuhdelain aikaan 

keskustan ja kokoomuksen kansanedustajien enemmistö äänesti lakialoitetta 

vastaan6, tasa-arvoiseen avioliittolakiin mennessä niiden enemmistö äänesti 

lakialoitteen puolesta. KD:n rinnalla tasa-arvoista avioliittolakia vastusti vain 

perussuomalaiset, joskin sen kansanedustajista Arja Juvonen poikkesi riveistä.7 

SKL ja KD on tunnustanut läpi koko tutkimusjakson sen, että 

seksuaalivähemmistöjen oikeudellisessa asemassa on ongelmia, mutta on vastustanut 

heitä koskevien erillisten lakien säätämistä ja esittänyt yleensä vaihtoehtoisina 

ratkaisuina korjauksia muihin lakeihin. SKl ja KD on myös haastanut sen, että 

seksuaalivähemmistöjen perhe- ja parisuhdeoikeuksissa olisi kyse perus- ja 

ihmisoikeuksista. Kiinnostavasti molemmat osapuolet ovat vedonneet erilaisiin 

tutkimuksiin. SKL ja KD on haastanut tutkimuksiin vedoten homoseksuaalisuuden 

synnynnäisyyden, normaaliuden ja homoseksuaalien tasapainoisuuden sekä samaa 

sukupuolta olevien perheiden tasapainoisuuden lasten kasvuympäristönä.  

SKL:n ja KD:n käsitykset seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja 

seksuaalivähemmistöihin liittyvien tutkimusten tuloksista eroavat merkittävästi 

lakialoitteiden ja niitä puolustaneiden tahojen perusteluista. Se on myös ainoana 

puolueena pysyneet yksimielisesti vastustavalla kannalla. On siis syytä selvittää, 

miksi se on vastustanut seksuaalivähemmistöjen oikeuksien laajentamista ja 

millaiseen tietopohjaan se on vedonnut perusteluissaan. 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

1. Miksi ja millä argumenteilla Suomen kristillinen liitto ja vuodesta 2001 

alkaen kristillisdemokraatit ovat vastustaneet seksuaalivähemmistöjen perhe- 

ja parisuhde-oikeuksien laajentamista?  

2. Millaisia muutoksia näissä argumenteissa on ilmennyt keskeisten 

lakihankkeiden ympärillä käydyissä keskusteluissa vuosina 1992–2009?  

3. Millaisia jatkuvuuksia näissä argumenteissa on ilmennyt keskeisten 

lakihankkeiden ympärillä käydyissä keskusteluissa vuosina 1992–2009?  

 
6 Äänestys 1. Istunto 105/28.09.2001. Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=1&istuntonro=105&vuosi=2001 

Katsottu 25.3.2022. 
7 Äänestys 14. Istunto 129/12.12.2014. Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä 

parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=14&istuntonro=129&vuosi=2014 

Katsottu 25.3.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=1&istuntonro=105&vuosi=2001
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=14&istuntonro=129&vuosi=2014
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Tutkimusmenetelmänä käytän Carol Bacchin kehysanalyysiä, jota olen 

soveltanut tutkimukseen sopivammaksi. Bacchista inspiraatiota saaneet 

tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Minkä kuvataan olevan ‘ongelmana’ tietyssä poliittisessa kysymyksessä?  

2. Mitä syviä oletuksia on tämän ’ongelman’ esittämisen takana?   

3. Mitä ei pidetä problemaattisena tässä kehystämisessä? Mistä vaietaan tai mitä 

vältellään?  

1.1 Tutkimuksen aineisto ja aikarajaus 
Ajallisesti olen rajannut tutkimuksen vuosille 1992–2009. Tämä ajanjakso kattaa 

prosessin, joka sisältää ensimmäiset ehdotukset samaa sukupuolta olevien 

parisuhteiden rekisteröimiseksi, ehdotusten myötä vuonna 2002 voimaan tulleen lain 

rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001) sekä viimeisen lakiin tehdyn merkittävän 

muutoksen sisäisen adoption hyväksymisestä vuonna 2009 (391/2009).  

Tutkimuksen alkusykäyksenä toimii vuonna 1992 julkaistu perhetoimikunnan 

mietintö (KM 1992:12), jossa ehdotettiin ensimmäistä kertaa lainvalmistelun 

aloittamista samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimiseksi Suomessa. 

Tämän jälkeen, ja usein perhetoimikunnan mietintöön vedoten, eduskunnassa tehtiin 

useita kirjallisia kysymyksiä asian suhteen sekä kansanedustajien lakialoitteet 1993 

(LA 4/1993 vp) ja 1996 (LA 26/1996 vp) ennen kuin asia eteni Lipposen II 

hallituksen tekemästä lakialoitteesta (HE 200/2000 vp) lopulliseksi laiksi. 

Perhetoimikunnan mietintö käynnisti näin prosessin, joka johti kymmenessä 

vuodessa parisuhdelakiin.  

Parisuhdelakiin liittyviä tai sitä muuttaneita lakihankkeita ennen tasa-arvoista 

avioliittolakia edustaa vuonna 2003 voimaan tullut translain uudistus (563/2002)8, 

vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki (1237/2006), joka salli 

hedelmöityshoidot myös naispareille ja vuoden 2009 (391/2009) muutos 

parisuhdelain 9.§:ään, jonka myötä tuli mahdolliseksi perheen sisäinen adoptio 

rekisteröityneessä parisuhteessa oleville. Näistä erityisesti hedelmöityshoitoja ja 

perheen sisäistä adoptiota koskevat lait on ymmärrettävä eräänlaisiksi parisuhdelain 

jälkinäytöksiksi. Olihan sisäinen adoptio sisällytetty jo Ojalan vuoden 1993 

 
8 Kyseinen laki paransi transsukupuolisten asemaa, mutta oli ongelmallinen siten, että lain 2 § mukaan 

väestötietojärjestelmään merkityn sukupuolen muuttaminen samaksi kuin aviopuolisolla johti 

avioliiton muuttamiseen rekisteröidyksi parisuhteeksi ja toisin päin. Laki transseksuaalin sukupuolen 

vahvistamisesta (536/2002). <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020563> Katsottu 

20.10.2021. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020563
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lakialoitteeseen9 ja sen tavoitteena oli yhdenvertaisuus homo- ja heteroparien 

kohtelussa10, mitä hedelmöityslaki osin korjasi.  

Suomessa hedelmöityshoitoja ei ollut säädelty lailla aikaisemmin ja itselliset 

naiset ja naisparit olivat voineet hankkia lapsen hedelmöityshoidoilla vain 

yksityisklinikoilla.11 Hedelmöityshoitolaki toi itselliset naiset ja naisparit julkisen 

terveydenhuollon tarjoamien hedelmöityshoitojen piiriin, mutta heidän 

lapsettomuutensa määriteltiin silti heteropareista poiketen ”tahalliseksi”, eikä heillä 

ollut oikeutta Kelan tukeen hoitojen maksamisessa.12  

Tämän jälkeen yhteiskunnallinen keskustelu samaa sukupuolten olevien 

parisuhde- ja perheoikeuksista jatkui ja eri vaiheiden jälkeen niin sanottu tasa-

arvoinen avioliittolaki (156/2015) tuli voimaan maaliskuussa 2017. Sen myötä 

parisuhteiden rekisteröinti lopetettiin ja avioliittolaki muutettiin sukupuolen suhteen 

neutraaliksi.13 Vaikka nämä prosessit ovat osaa samaa jatkumoa, olen rajannut 

tutkimuksen parisuhdelain keskeisiin vaiheisiin, koska keskeiset argumentit 

muodostuivat jo parisuhdelain 17-vuotisen kaaren aikana ja se mahdollistaa 

muutoksen ja jatkuvuuden kattavan tarkastelun SKL:n ja KD:n näkemyksistä.  

Tutkimukseni lähdemateriaali koostuu ensisijaisesti kahdesta 

aineistoryhmästä. Ensimmäinen niistä on SKL:n ja KD:n puoluelehdet, joista käytän 

pääkirjoituksia, niihin verrattavia lehden toimittajien kirjoituksia ja kansanedustajien 

mielipidekirjoituksia. Puoluelehden nimenmuutoksista johtuen puoluelehtien aineisto 

koostuu vuoteen 2005 asti Kristityn vastuu -lehden kirjoituksista ja siitä eteenpäin 

KD-lehden kirjoituksista.  

Toinen aineistoryhmä on erilaiset eduskunta-aineistot, vaikka vuoden 1992 

kohdalla tästä poikkeuksen tekee oikeusministeriön asettaman perhetoimikunnan 

tekemä mietintö. Vuoden 1992 eduskunta-aineisto on perhetoimikunnan mietinnöstä 

käyty keskustelu täysistunnossa Sulo Aittoniemen esittämän suullisen kysymyksen 

yhteydessä. Vuodesta 1993 eteenpäin eduskunta-aineistot koostuvat lakialoitteiden 

lähetekeskusteluista, joista käytän ensisijaisesti SKL:n ja KD:n kansanedustajien 

 
9 LA 4/1993 vp, O. Ojala ym., 12.2.1993, 3.  
10 PTK 13/1993 vp, O. Ojala, 26.2.1993, 186. 
11 HE 3/2006 vp, L. Luhtanen, 17.2.2006, 5–6.  
12 Juvonen 2015, 90-91. 
13Avioliittolain edellyttämät muutokset. Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa- 

tietopaketti. Eduskunnan verkkosivut. 

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

a-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/avioliittolain-muutoksen-edellyttämat-

lainmuutokset.aspx> Katsottu 4.3.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/avioliittolain-muutoksen-edellyttämat-lainmuutokset.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/avioliittolain-muutoksen-edellyttämat-lainmuutokset.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/avioliittolain-muutoksen-edellyttämat-lainmuutokset.aspx
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puheenvuoroja. Ne avaavat yhdessä puoluelehtien kirjoittelun kanssa laajasti 

puolueen näkemykset ja niiden perustelut. Lähetekeskusteluista käytän lisäksi 

lakialoitteita usein täydentäviä esittelypuheenvuoroja, jotka yhdessä avaavat asian 

kehystyksen sekä keskeiset argumentit, jotka SKL ja KD haastavat.  

SKL:n ja KD:n kansanedustajien vastauspuheenvuorot olen rajannut ulos, 

ellei niissä ole nostettu esiin jotain keskeisesti uutta näkökulmaa. Eduskunta-aineistot 

olen rajannut lähetekeskusteluihin, koska ne usein käynnistävät myös puoluelehdissä 

käytävän keskustelun ja tuovat laajasti esiin SKL:n ja KD:n kansanedustajien 

näkemyksiä. Koska aineisto on muutenkin laaja, muiden eduskuntakäsittelyiden 

mukaan ottaminen lisäisi argumenttien toisteisuutta. Näiden kahden aineistoryhmän 

avulla on mahdollista saada laaja käsitys SKL:n ja KD:n seksuaalivähemmistöjen 

oikeuksien laajentamisen vastustamisen syistä sekä niiden muutoksesta ja 

jatkuvuudesta vajaan kahden vuosikymmen ajalta.  

Tutkimuksen laajasta ajallisesta perspektiivistä johtuen olen rajannut 

tutkimuksen keskeisten lakialoitteiden ympärillä käytyyn keskusteluun. Keskustelu 

rajautuu viiden eri keskustelun kartoittamiseen. Keskustelut käytiin vuosina 1992, 

1993, 1996, 2001 ja 2008–2009. Jako on siinä mielessä kronologinen, että kaikissa 

keskusteluissa keskeisessä roolissa on aiheesta tehty lakialoite paitsi koko prosessin 

aloittavan perhetoimikunnan mietinnön kohdalla. Tällöin keskustelu tapahtuu 

lakialoitteen ympärillä yleensä yhtenä vuonna, vaikkakin keskustelua käydään eri 

vuosina eri mittaisia aikoja.  

SKL:n ja KD:n puoluelehtinä ovat toimineet Kristityn vastuu 1966–2005 ja 

KD-lehti vuodesta 2005 alkaen. SKL:n puoluelehti Kristityn vastuu syntyi alun perin 

vaalilehdeksi vuonna 1964, ja säännöllisesti julkaistava puoluelehti siitä tuli vuonna 

1966. Eduskuntaan pääsemisen ja sen tuoman puoluetuen vuoksi Kristityn vastuu 

ammattimaistui 1970-luvun mittaan. Lehti sai ensin vakituisen päätoimittajan 1972 ja 

muuttui viikoittain ilmestyväksi 1976. Lehteä julkaistiin vuoteen 2005, jolloin sen 

nimi muutettiin puolueen vuoden 2001 nimenmuutoksen myötä KD-lehdeksi. 

Puoluelehden artikkeleita alkoi ilmestyä puolueen nettisivuilla 2002 alkaen.14  

Vuonna 2015 KD-lehden ilmestymistiheys muuttui viikkolehdestä joka 

toinen viikkona ilmestyväksi, vuonna 2015 KD-lehdelle avattiin omat nettisivut ja 

 
14 Erävalo et al. 2008, 17–21, 107–108, 112.  
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vuonna 2016 painettu lehti muuttui kuukausittaiseksi.15 Näissä muutoksissa KV- ja 

KD-lehti ovat levikin ja ilmestymismäärän suhteen seuranneet yleistä 

puoluelehdistön 1980-luvulla alkanutta hiipumisen trendiä.16 

Tämän tutkimuksen kattavalla ajanjaksolla päätoimittajana ovat toimineet 

seuraavat henkilöt: Ulla Riutta (1987–1999), Jori Ringman (1999), Esa Erävalo ensin 

vt. päätoimittajana (1999–2004) ja sitten päätoimittajana (2004–2009) sekä Kristiina 

Kunnas (2009–). Virkaa tekevänä päätoimittajana olivat Erävalon ollessa toisissa 

tehtävissä myös Sonja Falk (2005) ja Kristiina Kunnas (2005–2006).17 

Puoluelehtien kirjoittelu kommentoi eduskunnassa ja yhteiskunnassa käytyä 

keskustelua, mikä mahdollistaa muutoksen ja jatkuvuuden tarkastelun 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin liittyvässä keskustelussa niin SKL:n ja KD:n 

kuin yleisesti yhteiskunnankin tasolla.  Ne nostavat myös eduskunta-aineistoja 

paremmin esiin puolueen taustaryhmiä ja tietolähteitä. 

1.2 Aikaisempi tutkimus 
SKL:n ja KD:n historiaa ei ole tutkittu kovinkaan paljoa, mikä näkyy esimerkiksi 

siinä, että puolueen historiasta on olemassa vain yksi, puolueen itsensä kustantama 

50-vuotishistoriikki Vakaumuksena välittäminen : SKL 1958-2008 (KD-Mediat 

2008). Kuten teosta Helsingin sanomille aikanaan arvioinut kirkkohistorioitsija Ville 

Jalovaara toteaa, teos ei ole objektiivisuuteen pyrkivä tieteellinen tutkimus, vaikka 

itsekritiikkiäkin löytyy. Teoksessa ei ole lainkaan lähdeviitteitä ja puolueen vaiheita 

on sidottu vain osin osaksi Suomen poliittista historiaa.18  

Huolimatta teoksen puutteista se luo kattavan yleiskuvan puolueen vaiheista 

ja on ainoana laatuaan myös välttämätön apu puolueen historian tarkasteluun 

tutkimuksen taustaa avaavassa toisessa luvussa. Puutteiden täydentämiseksi 

hyödynnän politiikan tutkija Rauli Mickelssonin teoksen Suomen puolueet – 

Vapauden ajasta maailmantuskaan (Vastapaino 2015 ja 2021) tuoreimpia painoksia, 

joilla pohjustan sekä kristillisen politiikan historiaa Suomessa ennen SKL:n syntyä 

että SKL:n ja KD:n historiaa osana Suomen poliittisen historian eri vaiheita.  

 
15 ”Muutosten vuosi kristillisdemokraattien pian 50-vuotiaassa lehdessä”. KD-lehti, 4.1.2016. Kristiina 

Kunnaksen pääkirjoitus. <https://www.kdlehti.fi/2016/01/04/muutosten-vuosi-kristillisdemokraattien-

pian-50-vuotiaassa-lehdessa/> Katsottu 13.3.2022. 
16 Mickelsson 2015, 267–272. 
17 Erävalo et al. 2008, 17–21; ”Puolueen historia”. Kristillisdemokraattien verkkosivut. 

<https://www.KD.fi/politiikka/puolueen-historia/> Katsottu 12.5.2021. 
18 ’’Kristillisdemokraattien sisäänlämpiävä historia”. Helsingin Sanomat, 25.5.2008. Ville Jalovaaran 

kirja-arvio. <https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004572261.html> Katsottu 20.5.2021. 

https://www.kdlehti.fi/2016/01/04/muutosten-vuosi-kristillisdemokraattien-pian-50-vuotiaassa-lehdessa/
https://www.kdlehti.fi/2016/01/04/muutosten-vuosi-kristillisdemokraattien-pian-50-vuotiaassa-lehdessa/
https://www.kd.fi/politiikka/puolueen-historia/
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004572261.html
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Seksuaalivähemmistöjen oikeuksia on tutkittu Suomessa monesta 

näkökulmasta, mutta yksityiskohtaista tutkimusta SKL:n ja KD:n pidemmästä 

kehityslinjasta suhtautumisessa seksuaalivähemmistöihin ei ole tehty. Tuula Juvonen 

on tutkinut homoseksuaalien toimintaa politiikassa ja heidän oikeuksiensa 

kehittymistä Suomessa ja Saksassa teoksessaan Kaapista kaapin päälle - 

Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa 

(Vastapaino 2015). Kati Mustola ja Johanna Paakkanen taas ovat toimittaneet kirjan 

Sateenkaari-Suomi – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa (Like 2007), 

joka käsittelee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa Suomessa  

1600-luvulta julkaisuhetkeensä asti.  

Edellä mainituista teoksista tälle tutkimukselle erityisen hyödyllinen on 

Juvosen teos, joka muodostaa pohjan tutkimusten taustaa avaavan luvun kohdille 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kehittymisestä Suomessa. Lisäksi olen 

hyödyntänyt sitä pääluvuissa selittäessäni kunkin keskustelun kaarta. Tämän 

tutkimuksen aihe on kuitenkin vain osa Juvosen teosta, joka käsittelee yksittäisiä 

lakihankkeita yhteensä vain 3–6 sivun verran ja puoluekohtaisesti SKL:n ja KD:n 

suhtautumista seksuaalivähemmistöihin vain noin kolmen sivun verran.  

Seksuaalivähemmistöjen perhe- ja parisuhdeoikeuksista on tehty lukuisia 

opinnäytetöitä. Varsinkin parisuhdelain prosessia on tutkittu paljon. Esimerkiksi Heli 

Suominen on vertaillut kahta seksuaalivähemmistöjen poliittisia oikeuksia 

koskenutta debattia Pro gradu -tutkielmassaan Homoseksuaalisuus poliittisena 

kysymyksenä Suomessa : kansanedustajien argumentaatio vuoden 1970 

dekriminalisointikeskustelussa ja vuoden 1996 homoparisuhdedebatissa (1999).   

Marjut Gerkman on tutkinut parisuhdelain ja avioliiton asemaa Pro gradu       

-tutkielmassaan "Ilmarin ja Jalmarin" parisuhde avioliittoa määrittelemässä: 

Avioliiton asema eduskunnan parisuhdelakikeskustelussa (2004). Hanna Peltomaa 

taas on tutkinut kansanedustajien retoriikkaa parisuhdelaista käydyssä keskustelussa 

Pro gradu -tutkielmassaan Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta? – Kansanedustajien 

retoriikat parisuhteiden rekisteröinnistä käydyssä keskustelussa (2004). Milla Suonio 

on tutkinut Evankelis-luterilaisen kirkon kannanottoja parisuhdelakiin Pro gradu       

-tutkielmassaan Vaikuttaja vai vaikenija?:Evankelis-luterilaisen kirkon 

osallistuminen parisuhdelaista käytyyn keskusteluun Helsingin Sanomissa ja Kirkko 

ja Kaupunki-lehdissä vuosina 1999-2003 (2008).  
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Parisuhdelakia on tutkittu myös yhteydessä siihen liittyneiden lakien kanssa. 

Esimerkiksi Kirsi Heinosen Pro gradu -tutkielma Kohti yksilöllistyvää perhettä? 

Perhe, sukupuoli ja seksuaalisuus suomalaisessa lainsäädäntökeskustelussa        

2000-luvulla (2010) käsittelee parisuhde- ja hedelmöityshoitolakien ympärillä käytyä 

keskustelua erityisesti perhekäsitysten muutoksen kautta. Kari Koivisto vuorostaan 

on tutkinut uskonnollista argumentaatiota eduskunnassa 2000-luvulla Pro gradu         

-tutkielmassaan Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille tehkää te heille – 

Uskonnollinen argumentointi eduskunnan keskusteluissa 2000-luvulla (2013).  

Johanna Jalonen on tutkinut Pro gradu -tutkielmassaan Pitäisikö 

seksuaalivähemmistöillä olla oikeus elää haluamallaan tavalla? - Tutkimus 

suomalaisten suhtautumisesta homoseksuaaleihin 2000-luvulla (2018) vuorostaan 

suomalaisten suhtautumista homoseksuaaleihin verrattuna muihin Euroopan maihin 

2000-luvulla käyttäen aineistonaan European Social Survey:n (ESS) kahden vuoden 

välein julkaistavia aineistoja vuosista 2002–2016.  

Sukupuolineutraalin avioliittolain säätämisprosessia on myös ehditty tutkia. 

Joonas Korpela on tutkinut aiheesta käytyä retoriikkaa Pro gradu -tutkielmassaan 

Pyhän avioliiton rajat: Tutkimus eduskunnan täysistunnon sukupuolineutraalia 

avioliittoa koskevista puheenvuoroista vuosilta 2012–2017 (2018). Josefiina 

Tuominen on vuorostaan tutkinut uskonnollista argumentaatiota Pro gradu         

-tutkielmassaan ”Jumala loi Aadamin ja Eevan, ei Aadamia ja Eeroa” – 

Uskonnolliset argumentit eduskunnan sukupuolineutraalin avioliittolain 

täysistuntokeskusteluissa 2012–2017 (2021). 

Vaikka osa näistä opinnäytetöistä käsittelee esimerkiksi parisuhdelain 

syntymistä, ei niistä mikään ole keskittynyt erityisesti SKL:n tai KD:n kantoihin, 

eikä selvittänyt parisuhdelain pitkää kaarta. Tutkimukselle SKL:n ja KD:n kantojen 

kehityksestä 1990-luvulta 2010-luvun vaihteeseen on olemassa selvä tarve.  

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen rakenne 
Tutkimuksen metodiksi olen valinnut Carol Bacchin kehysanalyysin, jossa tutkitaan 

sitä, miten jokin käsiteltävä asia, erityisesti sen toimia vaativat ’ongelmat’, 

kehystetään. Kehysanalyysin avulla selvitän SKL:n ja KD:n argumentaatiota 

seksuaalivähemmistöjen parisuhde- ja perheoikeuksien laajentamisen 

vastustamisessa ja siinä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Tässä keskeistä on se, 

miten näihin lakihankkeisiin liittyneet näkökulmat on kehystetty, miten nämä 
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kehystykset ovat mahdollisesti muuttuneet ja se, miten kehystykset ja argumentaatio 

suhtautuu lakimuutoksia kannattaneisiin näkökulmiin.  

Carol Bacchi on muotoillut kehysanalyysiä varten kuuden kysymyksen  

WPR-kartan (What’s the Problem Represented to be?), joka toimii pohjana 

analyysilleni. Näistä kysymyksistä olen jättänyt pois kysymykset 3, 5 ja 6 ja lisäksi 

olen muokannut kysymyksen 4 alkuosaa ja jättänyt loppuosan pois.19 Nämä 

kysymykset ovat tarpeettomia, sillä keskustelun kaari -osioissa käydään erikseen läpi 

asian nousu keskusteluun ja sen alkuperäinen kehystys (3. kysymys) sekä miten 

kehystäminen on tapahtunut, levitetty ja puolustettu (6. kysymys).  

Kehystämisen vaikutusta koskeva 5. kysymys sekä kehystämisen haastamista 

ja toisin käsitteellistämistä käsittelevät 4.- ja 6. kysymysten loppuosat tulee käsiteltyä 

muissa kysymyksissä. Niiden lisäksi muokkasin myös 4. kysymyksen kohtaa ’’Mistä 

vaietaan?’’ muotoon ’’Mistä vaietaan tai mitä vältellään?’’, koska näin kysymys 

jättää laajemmin tilaa pohtia niitä näkökulmia, joihin ei haluta kohdistaa niin paljon 

huomiota, mutta joista ei välttämättä kuitenkaan vaieta.  

Bacchista inspiraatiota saaneet tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Minkä kuvataan olevan ‘ongelmana’ tietyssä poliittisessa kysymyksessä?  

2. Mitä syviä oletuksia on tämän ’ongelman’ esittämisen takana?   

3. Mitä ei pidetä problemaattisena tässä kehystämisessä? Mistä vaietaan tai mitä 

vältellään?  

Tutkimuksen rakenne jakautuu seuraavasti. 2. luvussa käsittelen kristillisen 

puoluepolitiikan historiaa Suomessa, painottuen SKL:n ja KD:n historiaan sekä 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kehittymistä Suomessa. Tutkimuksen kohteena 

olevat viisi keskustelua vuosilta 1992–2009 olen jakanut kahteen päälukuun, joissa 

keskustelujen käsittely rakentuu kehysanalyysin pohjalle. Jokainen keskustelua 

koskeva luku sisältää ensin keskustelun kaarta käsittelevän alaluvun, jossa käydään 

keskustelun ajankohta ja vaiheet läpi. Sen jälkeen tulee kehysanalyysin sisältävä 

alaluku, jossa käsittelen SKL:n ja KD:n näkemyksiä analyysikysymysten avulla.  

 
19 ”Introducing WPR”. Carol Bacchin kotisivut. <https://carolbacchi.com/about/> Katsottu 

25.02.2021. WPR-kysymykset ovat ladattavissa sivun niitä koskevasta linkistä. Pois jätetyt 

kysymykset ovat: 3.Kuinka tämän ’ongelman’ kehystäminen on noussut esiin? 5.Mitä vaikutuksia 

(diskursiivisia, subjektoivia, koettuja) tästä ’ongelman’ kehystämisestä seuraa? 6.Kuinka ja missä 

tämä ’ongelman’ kehystäminen on tapahtunut, levitetty ja puolustettu? Kuinka se on haastettu tai 

voidaan haastaa ja korvata?. Alkuperäinen neljäs kysymys: 4.Mitä ei pidetä problemaattisena tässä 

kehystämisessä? Mistä vaietaan? Voiko ’ongelman’ käsitteellistää eri tavalla? 

 

https://carolbacchi.com/about/
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Pääluvuista ensimmäinen, 3. luku, käsittelee parisuhdelain säätämisen taustaa 

vuosina 1992–1996. Se sisältää kolme keskustelua, jotka käytiin vuoden 1992 

perhetoimikunnan mietinnön, vuoden 1993 Ojalan ensimmäinen lakialoitteen ja 

vuoden 1996 Ojalan toisen lakialoitteen ympärillä. Pääluvuista toinen, 4. luku, 

käsittelee erityisesti Lipposen II hallituksen lopulliseen parisuhdelakiin johtanutta 

esitystä ja siihen tehtyjä muutoksia vuosina 2001–2009 sekä lyhyesti tämän jälkeisiä 

tapahtumia. 

Toinen pääluku poikkeaa hieman rakenteeltaan ensimmäisestä. Toinen 

pääluku sisältää varsinaisesti kaksi keskustelua, joista ensimmäinen eli neljäs 

keskustelu käytiin parisuhdelain säätämisen yhteydessä 2000–2001. Sen jälkeen 

käsittelen omassa alaluvussaan lyhyesti aiheeseen oleellisesti liittyvää, mutta siitä 

erillistä hedelmöityshoitolain säätämistä vuonna 2006. Toinen ja kokonaisuudessaan 

viides keskustelu käytiin 2008–2009 sisäisen adoption lisäämisestä parisuhdelakiin.  

Toisen pääluvun lopussa käyn lyhyesti läpi tutkimusajankohdan jälkeiset 

vaiheet, joiden myötä vuonna 2017 tuli voimaan avioliittolain uudistus eli tasa-

arvoisen avioliittolaki. 5. luvun johtopäätöksissä kokoan yhteen tutkimuksen tuloksia 

ja esitän näkemyksiä mahdollisuuksista jatkotutkimukselle. 
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2 Tutkimuksen taustaa 

2.1 Kristillisen politiikan ja seksuaalivähemmistöjen historiaa Suomessa  

Suomen ensimmäinen kristillinen puolue oli Suomen kristillinen työväenliitto (KTL), 

joka syntyi 1905 osana suurlakkoliikehdintää. KTL:n syntyyn vaikutti myös SDP:n 

alle ryhmittyneen työväenliikkeen ateistisuus ja kollektivistinen isänmaallisuus. 

KTL:n piirissä taas painotettiin alkiolaisittain yksilölähtöistä yhteiskunnallista 

muutosta. KTL toimi eduskunnassa 1907–1919 saaden 1–2 paikkaa. Sisällissodan 

jälkeen KTL:n painopiste siirtyi politiikasta työväen evankeliointiin.20  

1930-luvulla käytiin suomalaisten kristittyjen keskuudessa keskustelua 

kristillisen puolueen tarpeesta erityisesti 1933 perustetun Norjan Kristillinen 

kansanpuolueen innoittamana. Uusi valtakunnan politiikkaan tähtäävä kristillinen 

poliittinen ryhmä syntyi kuitenkin vasta vuonna 1958, kun Suomen Kristillinen Liitto 

ry (SKL) perustettiin. SKL:n syntyyn vaikuttivat sotien jälkeen tapahtuneet 

muutokset, kuten nopea kaupungistuminen ja jännitteinen sisäpolitiikka. Puolueen 

perustajat olivat huolissaan erityisesti maallistumisesta ja siten yhteisen arvopohjan 

murenemisesta. He myös kokivat, ettei avoimesti kristityillä ehdokkailla ollut muissa 

puolueissa kunnon vaikutusmahdollisuuksia. Kokoomustaustaisten perustajien lisäksi 

alkuaikojen keskeisistä henkilöistä löytyi myös entisiä demareita.21  

Mickelsson korostaa SKL:n synnylle keskeisenä kokoomuksen 

maallistumista, mikä sopii yhteen myös puoluehistoriikin kuvauksen kanssa. 

Mickelssonin valossa SKL:n analyysi puolueen syntyajoista on muutenkin varsin 

osuva. Suomen poliittinen ilmasto todella oli murrosten keskellä. Sisäpolitiikan 

jännitteisyyteen vaikutti äärivasemmiston paluu politiikkaan toisen maailmansodan 

jälkeen sekä kaupungistumisen että Ruotsiin muuton kiihtyminen. 1960–luvulla 

myös suuret ikäluokat rynnistivät mukaan politiikkaan, mutta he mobilisoituivat 

pääosin jo olemassa oleviin puolueisiin. SKL:n lisäksi näinä vuosina syntyi vain yksi 

uusi puolue, maalaisliitosta irtaantunut Suomen maaseudun puolue (SMP).22  

Vuosia 1958–70 voi pitää SKL:n kannatuspohjan rakentamisen ja 

organisoitumisen aikana, jolloin se muuttui yhdistyksestä puolueeksi, loi 

ensimmäiset ohjelmansa ja sai ensimmäiset paikkansa kunnanvaltuustoihin ja 

eduskuntaan. SKL toimi aluksi yhdistyksenä, koska sen perustajilla sekä monilla 

 
20 Mickelsson 2015, 24–25, 63. 
21 Erävalo et al. 2008, 8–10, 24. 
22 Mickelsson 2015, 26. 



 

 12 

suomalaisilla kristityillä oli ristiriitainen suhtautuminen puoluepolitiikkaan. 

Luterilaisen kirkon johtokin suhtautui kielteisesti SKL:n perustamiseen, koska se 

näki ensisijaisesti kristillisen poliittisen ryhmän pulmallisena kirkon ja valtion 

roolien erillisyyttä painottavan luterilaisen regimentti-opin kannalta.23  

SKL ryhtyikin rakentamaan uskottavuutta pohjoismaisen yhteistyön kautta ja 

vetosi Norjan kristillisen kansanpuolueen suosioon esimerkkinä kristinuskon ja 

politiikan onnistuneesta yhdistämisestä vastaavissa oloissa. Pohjoismaista yhteistyötä 

laajensi vuonna 1964 Ruotsiin ja 1970 Tanskaan perustetut kristilliset puolueet.24 

Vuonna 1964 SKL sai kunnallisvaaleissa läpi ensimmäisen edustajansa ja julkaisi 

vaalilehden Kristityn vastuu, josta tuli vuonna 1966 puolueen virallinen lehti.25  

1970–lukua voi pitää SKL:n toiminnan vakiintumisen ja kasvun aikana. 

Ensinnäkin SKL rekisteröityi puolueeksi 1970 vaalien jälkeen, kun uusi vaalilaki 

rajoitti ehdokkaiden asettamisen puolueille. Raino Westerholm toi myös SKL:lle 

ensimmäisen kansanedustajan paikan. Vaaleihin tehdyssä yleisohjelmassaan SKL 

vastusti maallistumista vaatimalla muun muassa Jumalan nimen säilyttämistä 

Suomen laissa, väkivaltaa ja pornografiaa sisältävien elokuvien poistamista 

teattereista ja kristinuskon opetuksen säilyttämistä kouluissa entisellään peruskoulu-

uudistuksessa. SKL:ää huoletti myös siveys- ja aborttilakien uudistuspyrkimykset.26 

Näistä tavoitteista onnistui jumalanpilkan säilyttäminen rikoksena.27 

Seksuaalivähemmistöille merkittävää 1970–luvun vaihteessa oli Teuvo Auran 

hallituksen siveellisyyslain uudistus, jossa homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin. 

Homoseksuaalisuuden leviämisen pelossa lakiin tehtiin lisäys, jossa kiellettiin 

julkinen kehottaminen homoseksuaaliseen toimintaan. Westerholm vastusti muutosta  

ja teki toisessa käsittelyssä vastaesityksen, mutta laki hyväksyttiin äänin 99-66.28  

SKL:n kasvu oli 1970–luvulla voimakasta. Vuoden 1972 eduskuntavaaleissa 

se sai jo neljä paikkaa vaaliliitolla SMP:n kanssa ja kunnallisvaaleissa nosti 

paikkojen määrän kolmesta 134:ään.29 Vuoden 1975 eduskuntavaaleissa SKL tuplasi 

 
23 Erävalo et al. 2008, 8–10, 22. 
24 Ibid., 14–15. 
25 Ibid., 17, 19. 
26 Erävalo et al. 2008, 23, 26–28. ”Suomen kristillisen liiton yleisohjelma” (1969). Pohtiva - 

Poliittisten ohjelmien tietovarannon verkkosivut. 

<https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKL/717> Katsottu 25.3.2021. 
27 Erävalo et al. 2008, 30–31. 
28 Juvonen 2015, 73–76. 
29 Erävalo et al. 2008, 38–39, 41. 

https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SKL/717
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äänensä ja nosti paikkamääränsä vaaliliittojen avulla neljästä yhdeksään.30 Kasvun 

rinnalla SKL kiteytti ja laajensi poliittista ohjelmaansa. Westerholm nousi 1973 

puheenjohtajaksi ja määritteli SKL:n sosiaalisissa kysymyksissä vasemmistolaiseksi, 

kulttuurikysymyksessä oikeistolaiseksi ja talouskysymyksissä keskustan lähelle.31 

Onnistumisia 1975–78 eduskuntakaudella oli muun muassa 1977 valtion budjetissa 

läpi menneet läpilisän korotus, kotihoidontuen aloittaminen ja kehitysavun 

kanavoiminen lähetysjärjestöjen kautta. Tärkeimpänä voittonaan SKL piti kuitenkin 

1978 aborttilain tiukennusta.32  

Mickelsson korostaa, että SKL:n 1970-luvun nopea suosion kasvu liittyi 

vahvasti sekä puoluepolitiikan modernisoitumiseen että yhteiskunnan arvojen 

maallistumiseen, johon SKL vastasi korostamalla moraalisia arvoja.33 Tämä sopii 

siihen, että SKL vastusti liberaalia politiikkaa alkoholin, kulttuuritarjonnan, abortin, 

homoseksuaalisuuden ja jumalanpilkan rikoslaista poistamisen kohdalla. 

Vuosikymmenen vaihtuminen käänsi myös 1970-luvun kovan kasvun 

suunnan, ja alkoi läpi 1980-luvun kestänyt itsetutkiskelu. Vuoden 1979 

eduskuntavaaleissa ja 1980 kunnallisvaaleissa nopea kasvu pysähtyi, mikä oli 

pettymys kasvun vuosien jälkeen. 1982 puoluekokouksessa Raino Westerholm 

luopuikin puheenjohtajan tehtävistä ja puheenjohtajaksi nousi Esko Almgren.34  

Kannatus ei kuitenkaan noussut Almgrenin puheenjohtajakaudella 1983–89, 

vaan laski 3%:n tuntumaan koko 1980-luvuksi. Heti vuoden 1983 eduskuntavaaleissa 

tuli romahdus, kun kansanedustajapaikat putosivat yhdeksästä kolmeen. Suurimpana 

syynä tähän pidettiin puoluehallituksen kieltäytymistä ’’rötösherra’’-kampanjallaan 

vaalivoiton saaneen SMP:n ehdottamasta maanlaajuisesta vaaliliitosta. Puolueen 

uuden johdon kritiikin lisäksi osa kannattajista syytti protestipuolue-asemasta ja 

kristillisestä identiteetistä luopumista. Almgren valittiin silti jatkokaudelle 1983.35  

Vuoden 1987 eduskuntavaaleissa kannatus kävi pohjalla 2,6%:ssa, mutta vaaliliitot 

toivat silti viisi paikkaa, ja eduskuntaan nousi Toimi Kankaanniemi. Kun vuoden 

1988 kuntavaalitkin olivat pettymys, Almgren ilmoitti luopuvansa paikastaan 

kautensa päättyessä. Kankaanniemi valittiin hänen tilalleen vuonna 1989.36  

 
30 Erävalo et al. 2008, 46, 48–49, 52. 
31 Ibid., 34, 43. 
32 Ibid., 56–57. 
33 Mickelsson 2015, 204. 
34 Erävalo et al. 2008, 66-69. 
35 Ibid., 68-73, 136. 
36 Ibid., 74-79. 
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Mickelsson kuvaa 1980-luvun alkua puoluekriisien sekä ekologisen angstin 

kautena. Puoluekriisiin vaikuttivat useat lahjusskandaalit, mikä näkyi myös SMP:n 

vaalivoittona 1983 sekä puolueiden aseman heikentymisenä vaikutuskanavana, kun 

kansanliikkeet eivät kanavoituneet enää puolueisiin ja puoluepolitiikka henkilöityi 

television vaikutuksesta. Samalla luokkayhteiskunta alkoi murentua, yksilöllisyyttä 

korostava kulttuuri lisääntyä ja postmodernismi söi suuriin kertomuksiin nojanneiden 

puolueiden kannatusta. Tämä näkyi erityisesti vasemmiston hajoamisena ja 

ekologinen angsti taas vihreiden poliittisena organisoitumisena.37 Mickelssonin 

valossa SKL:n politiikka oli osa suuria kertomuksia, jotka yksilöllistyminen haastoi, 

eikä maallistumisen protestointi enää tuonut yhtä suurta kannatusta.  

Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa SKL:n kannatus kääntyi hienoiseen 

nousuun ja puolue sai vaaliliittojen avittamana kahdeksan kansanedustajaa. SKL 

pääsi ensimmäistä kertaa hallitukseen, ja Kankaanniemestä tuli 

kehitysyhteistyöministeri.38 1990-luvun lama väritti hallituskautta ja leikkauksia 

tehtiin pian niin Kankaanniemen nostamaan kehitysyhteistyömäärärahaan kuin 

terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeenkin. SKL vastusti myös ydinvoimalahanketta. 

Lopulta SKL erosi hallituksesta kesällä 1994, koska se vastusti liittymistä EU:hun. 

SKL:n mukaan liittymisen myötä itsemääräämisoikeus kärsisi liikaa ja suomalainen 

kristillisiin arvoihin pohjaava yhteiskuntamalli voisi muuttua. Lähtö herätti kiistoja, 

ja sitä kritisoi muun muassa SKL:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Bjarne Kallis.39  

Vuoden 1995 eduskuntavaaleissa SKL sai 3,0%:n äänistä ja seitsemän 

paikkaa. Uutena valittiin Päivi Räsänen ja vaalien jälkeen Kallis nousi 

puheenjohtajaksi.40 1990-luvulla SKL vastusti lakialoitteita samaa sukupuolta 

olevien parisuhteiden sallimiseksi.41 1990-luvulla syntyi silti kaksi tärkeää 

uudistusta. Ensin vuonna 1995 tuli voimaan syrjintäkielto sukupuolisen 

suuntautumisen mukaan, mikä loi pohjan rikoslain uudistuksen (HE 563/1998) 

kolmannelle vaiheelle, jossa kumottiin kehotuskielto homoseksuaalisuuteen ja 

yhtenäistettiin suojaikärajat.42 KD:n historiikki ei mainitse näitä, mutta Toimi 

Kankaanniemi esitti kehotuskiellon voimaan jättämistä Jääskeläisen tukemana.43 

 
37 Mickelsson 2021, 247–250, 253–254, 285. 
38 Erävalo et al. 2008, 80–83. 
39 Ibid., 83–89. 
40 Ibid., 92–93, 95. 
41 Ibid., 97–98. 
42 Juvonen 2015, 76–78. 
43 PTK 78/1998 vp, T. Kankaanniemi, 5.6.1998, 2923–24; J. Jääskeläinen, 5.6.1998, 2924. 
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1990–luvun nousu huipentui vuoden 1999 vaaleissa, joissa SKL:n kannatus 

nousi 4,2 prosenttiin ja puolue sai ennätykselliset kymmenen kansanedustajaa. Se ei 

kuitenkaan päässyt Lipposen toiseen hallitukseen. Eurovaalit toi myös ensimmäisen 

mepin vuonna 1999, kun Eija-Riitta Korhola tuli valituksi.44  

Mickelssonin mukaan 1990-luvulla jatkui pitkälti 1980-luvulla alkanut 

politiikan muutos. Neuvostoliiton romahtamisen myötä keskeiseksi ideologiaksi 

nousi uusliberalismi. Myös median rooli muuttui yhä keskeisemmäksi politiikan 

teossa, ja televisiossa esiintymisestä tuli yhä tärkeämpää vaalimenestyksen kannalta. 

1990-luvulla näkyivät myös jo 1980-luvulla pinnalle nousseet ns. uuden politiikan 

kysymykset, kuten rauha, feminismi, seksuaalinen tasa-arvo, globaali tulonjako ja 

elämäntapa. Suomessa uuden politiikan kamppailuja käytiin esimerkiksi ydinvoiman 

ja parisuhdelain kaltaisissa kysymyksissä, jotka jakoivat vanhoja puolueita.45  

Uuden politiikan suhteen SKL oli yksimielinen seksuaalisen tasa-arvon 

kysymyksissä. Myös ydinvoimaan SKL suhtautui 1990–luvun alussa kieltävästi. 

Feminismiin suhde on ollut jännitteinen. Toisaalta SKL:n riveissä on ollut naisia 

alusta asti, kansanedustajina vuodesta 1975 alkaen ja KV-lehdenkin sivuilla 

kirjoitettiin toistuvasti naisten aseman parantamisesta ja toivottiin palkkojen tasa-

arvoisempaa jakautumista. Toisaalta aborttiin suhtaudutaan kielteisesti ja SKL:n ja 

KD:n naisten politiikan kärki on ollut perheen, lasten ja hoiva- ja kasvatustyön 

kysymyksissä, kuten puolueen historiikkikin kuvaa.46 

2000-luvun alku oli SKL:n suurimman kannatuksen aikaa. Vaalionnistumiset 

jatkuivat vuoden 2000 kunnallisvaaleissa ennätyksellisellä 4,3%:n kannatuksella.47 

Vuonna 2001 SKL vaihtoi nimensä Kristillisdemokraateiksi. Tämä nimi oli ollut 

esillä jo SKL:ää perustettaessa, ja Kalliskin oli esittänyt vaihdosta vuonna 1991, 

mutta se sai vaaditun 2/3 kannatuksen vasta 2001 puoluekokouksessa. Kristityn 

vastuu -lehti muutti nimensä KD-lehdeksi kuitenkin vasta 2005.48  

Nimenmuutoksen myötä KD määritteli Räsäsen johtaman työryhmän avulla 

uusiksi ideologiaansa. Sen julkaisun Suomalaista kristillisdemokratiaa mukaan 

puolue oli suomalaisille luonnollisin vaihtoehto, koska kristillinen ihmiskäsitys on 

suomalaisille ominta, kristillisdemokraattinen vastuunotto yhtenevää suomalaisten 

 
44 Erävalo et al. 2008, 102–104. 
45 Mickelsson 2015, 273–275. 
46 Erävalo et al. 2008, 44-45. 
47 Ibid., 104–105. 
48 Ibid., 107–108, 112. 
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käsitykselle yhteisvastuullisuudesta, se kannattaa yrittäjyyttä ja puolustaa perheiden 

asemaa yhteiskunnan perusyksikkönä. Kiinnostavasti historiikki kuvasi osana 

puolueen ohjenuoraa kaikkien ihmisten ihmisarvon ja -oikeuksien kunnioittamisen.49  

Ihmisarvon- ja oikeuksien nähtiin kuitenkin koskevan kuitenkin eri tavoin 

heteroja ja seksuaalivähemmistöjä. Tämä näkyi hyvin parisuhdelaista päätettäessä 

keväällä 2001. SKL vastusti lakia yksimielisesti vedoten siihen, että lain 

perimmäisenä tarkoituksena on tehdä homoliitoista tasavertaisia heteroavioliiton 

kanssa, ja torjui perustelut siitä, että kyse olisi ihmisoikeuksista.50  

Vuoden 2003 vaaleissa KD sai historiansa suurimman kannatuksen 5,3%:lla, 

mutta vain 7 paikkaa. Merkittävää oli kilpakävelijänä tunnetuksi tulleen Sari 

Essayahin nousu eduskuntaan. Vuonna 2005 Kallis luopui puheenjohtajuudesta 

kesken kauden ja Päivi Räsäsen nousi johtoon ensimmäisenä naisena.51 Tällä 

vaalikaudella säädettiin hedelmöityshoitolaki. SKL toivoi 2005 antamassaan 

vaihtoehtoisessa esityksessä hedelmöityshoitojen rajaamista vain miehen ja naisen 

muodostamille pareille, mutta rajoitukset eivät päätyneet vuoden 2007 lakiin.52 

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuolella puolueen kannatus 

pysyi melko samana, vaikka kansanedustajien määrä vaihteli. Vuoden 2007 

eduskuntavaaleissa KD sai 4,9%:n kannatuksen ja piti seitsemän paikkaansa. 

Essayah putosi eduskunnasta, mutta puoluekokouksessa hänet valittiin 

puoluesihteeriksi ja Räsänen valittiin toiselle kaudelle.53 Merkittäväksi muodostuivat 

vielä 2009 eurovaalit, joissa Essayah tuli valituksi. Tätä edesauttoi vaaliliitto 

kannatuksensa 0,6:sta 9,8%:iin nostaneiden perussuomalaisten kanssa.54  

Seksuaalivähemmistöjen kannalta tärkeä uudistus 2007–2011 vaalikaudella 

oli perheen sisäisen adoption sallinut muutos parisuhdelain 9.§:ään. STM:n 

toimikunta oli suositellut sitä jo 2003, mutta asia eteni vasta Vanhasen II hallituksen 

esityksestä (HE 198/2008 vp). Eduskunta äänesi lain läpi toukokuussa 2009 äänin 

108-29.55 Räsänen ehdotti lakiehdotuksen hylkäämistä, ja KD äänesti lakia vastaan.56 

 
49 Erävalo et. al. 2008, 106–107. 
50 Ibid., 97–98. 
51 Ibid., 112–119, 122. 
52 Ibid., 98–99. 
53 Ibid., 129–131. 
54 ”Vahvistettu tulos. Perussuomalaiset ja Vihreät menestyivät europarlamenttivaaleissa 2009”. 

Tilastokeskuksen verkkosivut.  

<http://tilastokeskus.fi/til/euvaa/2009/euvaa_2009_2009-06-12_tie_001_fi.html> Katsottu 19.4.2021. 
55 Juvonen 2015, 92–95. 
56 Äänestys 1. Istunto 53/15.05.2009. Hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun 

lain 9 §:n muuttamisesta. 

http://tilastokeskus.fi/til/euvaa/2009/euvaa_2009_2009-06-12_tie_001_fi.html
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2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen nimi- ja johtajavaihdoksista 

huolimatta KD jatkoi hyvin samanlaisella politiikalla. Historiikkikin kuvaa, kuinka 

puolueelle perinteisesti tärkeässä perhepolitiikassa esitettiin huoli mainonnan 

lisääntyneestä seksistä ja väkivallasta ja sen vaikutuksista lapsiin ja nuoriin ja 

toivottiin lainsäädännön tiukentamista. Räsänen ehdotti vuonna 2006 myös 

tiukennuksia alkoholipolitiikkaan. Näitä teemoja oli jo SKL korostanut 

alkutaipaleellaan. Tuttua oli myös lapsiperheitä hyödyttävien asioiden ajaminen.57  

Mickelsson kuvaa poliittisen ilmapiirin toisaalta jatkuneen jo 1980-luvulla 

alkaneella linjalla, jossa politiikka yksilöllistyi yhä johtajakeskeisemmäksi ja 

puoluelehdistö menetti merkitystään riippumattomalle ja kaupalliselle medialle. 

Sosiaalinen media kuitenkin alkoi muuttaa median roolia, mikä näkyi ensi kertaa 

vuoden 2008 kuntavaaleissa. Myös politiikan konfliktit muuttuivat, kun vihreiden, 

ekologisten, feminististen sekä uusliberalististen aatteiden haastajaksi nousi 

nationalistis-populistinen ajattelutapa. Se sai voimansa globalisaation voimistumisen 

tuomasta epävarmuudesta, ja sen keskeiseksi edustajaksi Suomessa nousi 

perussuomalaiset. Tässä oikeisto-vasemmisto-akselia tärkeämmäksi muodostui 

liberaali-globalisaatiomyönteisten ja konservatiivis-nationalistien välinen akseli.58  

Tämä murros vaikutti myös KD:hen, joka ajautui kriisiin suhtautumisessa 

seksuaalivähemmistöihin. Ensin heinäkuussa 2010 KD:n viestintäpäällikkö ja 

jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Asmo Maanselkä joutui mediakohun keskelle 

Pride-kriittisestä kirjoituksesta Keskisuomalaiseen.59 Sitten lokakuussa Räsänen esitti 

Ajankohtainen kakkonen -ohjelman Homoillassa homoseksuaalisen käyttäytymisen 

olevan syntiä ja avioliiton kuuluvan vain miehen ja naisen välille, mikä johti yli 

40 000 ihmisen kirkosta eroamiseen lokakuun aikana.60  

Homoillan aiheuttama kohu on hyvä esimerkki sosiaalisen median tuomasta 

muutoksesta, kuten ohjelman juontanut Salla Paajanen totesi 10 vuotta myöhemmin. 

Paajanen piti ohjelmasta syntynyttä kirkosta eroamisen aaltoa myös selkeänä 

merkkinä asenteiden muuttumisesta seksuaalivähemmistöjen oikeuksien suhteen.61  

 
<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=1&istuntonro=53&vuosi=2009> 
Katsottu 15.1.2022. 
57 Erävalo et al. 2008, 122–127. 
58 Mickelsson 2021, 325–327. 
59 ’’Pride-paraati on myös provokaatio’’, Keskisuomalainen, 8.7.2010. 

<https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/2792084> Katsottu 3.5.2021. 
60 Juvonen 2015, 128–129. 
61 "Osasinpa sanoa ytimekkäästi": Päivi Räsänen piti Homoiltaa ensin laimeana keskusteluna – sitten 

kirkosta erosi 40 000 ihmistä. YLE, 12.10.2020. <https://yle.fi/uutiset/3-11590531> Katsottu 27.4.2021. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=1&istuntonro=53&vuosi=2009
https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/2792084
https://yle.fi/uutiset/3-11590531
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KD:n riveissä murros kärjistyi 2011 eduskuntavaalien alla. Ensinnäkin Tarja 

Tallqvist ei tukenut Räsästä muun eduskuntaryhmän kanssa homoillan jälkeen. Kallis 

ja Kärkkäinen taas esittivät huolta siitä, että KD leimautuu yhden asian ympärille.62 

Lisäksi Uudenmaan piirijärjestö veti Tallqvistin pois ehdokaslistalta. Se kuitenkin 

perui päätöksensä, kun Kallis, Kärkkäinen ja Palm vetosivat piirijärjestön 

hallitukseen ja Räsänen ilmaisi huolen syrjäyttämisen johtamisesta loikkausaaltoon.63  

Vuoden 2011 eduskuntavaalit muodostui asiassa vedenjakajaksi. Homoillan 

jälkeisen kuohunnan myötä Kallis ei asettunut enää ehdolle ja Kärkkäinen vetäytyi 

vaaleista. Kärkkäinen ei kritisoinut suoraan Räsästä, vaan vetosi perhesyihin sekä 

puolueen muuttumiseen yleispuolueesta uskontopuolueeksi. Kallis taas syytti Räsästä 

keskittymisestä liikaa sukupuolineutraalin avioliiton kysymyksiin tuloerojen sijaan.64  

KD:n kannatus vaaleissa laski 4,9%:sta 4,0%:iin ja se sai kuusi paikkaa.65 

Kalliksen ja Kärkkäisen poisjäännin lisäksi Tallqvist sekä Kankaanniemi putosivat 

eduskunnasta. Tallqvist loikkasi pian vaalien jälkeen demareihin.66 Kankaanniemi 

vuorostaan erosi yllättäen lokakuussa 2011 kristillisdemokraateista vedoten 

eduskunnan päätöksiin eurokriisin takauksista sekä hallituksen kuntauudistukseen.67 

Ero yllätti puolueen, mutta ei liittynyt Räsäseen ja homoillan nostamaan kohuun.68  

Kiinnostavasti kaikki neljä vaihtoivat kukin eri puolueeseen. Tallqvistin 

SDP:hen liittymisen jälkeen Kärkkäinen liittyi keskustaan 2012.69 Kankaanniemi taas 

valittiin Uuraisten kunnanvaltuustoon sitoutumattomana PS:n listalta ja vuonna 2013 

hän liittyi virallisesti puolueeseen.70 Kallis taas liittyi kokoomukseen vuonna 2014.71  

 
62’’Kristillisdemokraateissa pelätään leimautumista yhden asian liikkeeksi’’. Helsingin sanomat,  

22.10.2010. <https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004764244.html> Katsottu 3.5.2021. 
63 KD-lehti, 25.11.2010, ’’Kansanedustaja Tarja Tallqvistin puolen vuoden epätietoisuus 

ehdokkuudesta päättyi’’. 
64 ’’Kristillisdemokraattien Kärkkäinen kypsyi ’uskontopuolueeseen’.’’. Helsingin sanomat, 

18.2.2011. <https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004788720.html> Katsottu 6.5.2021. 
65 ”Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi 

eduskuntavaaleissa 2011”. Tilastokeskuksen verkkosivut, 29.4.2011. 
<https://www.tilastokeskus.fi/til/evaa/2011/evaa_2011_2011-04-29_tie_001_fi.html> Katsottu 6.5.2021. 
66 ’’Tallqvist loikkasi homokohun vuoksi demareihin’’. Kotimaa, 22.05.2011. 

<https://www.kotimaa.fi/artikkeli/tallqvist-loikkasi-homokohun-vuoksi-demareihin/> Katsottu 3.5.2021. 
67 ’’Toimi Kankaanniemi eroaa kristillisdemokraateista’’. Helsingin sanomat, 1.10.2011. 

<https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002506428.html> Katsottu 6.5.2021. 
68 KD-lehti, 6.10.2011, Päivi Räsäsen kolumni ’’Käsittämätön ratkaisu’’. 
69 ’’Kristillisten ex-kansanedustaja vaihtoi keskustaan’’. YLE, 17.9.2012.  

<https://yle.fi/uutiset/3-6297362> Katsottu 6.5.2021. 
70 ’’Kankaanniemi liittyi perussuomalaisiin’’ Iltasanomat, 29.6.2013. <https://www.is.fi/kotimaa/art-

2000000635054.html> Katsottu 6.5.2021. 
71 ’’Bjarne Kalliksen loikka kokoomukseen varmistui – uusi poliittinen koti löytyi ’hyvällä 

omatunnolla’.’’. YLE, 15.9.2014. <https://yle.fi/uutiset/3-7471070> Katsottu 6.5.2021. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004764244.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004788720.html
https://www.tilastokeskus.fi/til/evaa/2011/evaa_2011_2011-04-29_tie_001_fi.html
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/tallqvist-loikkasi-homokohun-vuoksi-demareihin/
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002506428.html
https://yle.fi/uutiset/3-6297362
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000635054.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000635054.html
https://yle.fi/uutiset/3-7471070
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Vuoden 2011 vaaleissa KD pääsi Jyrki Kataisen hallitukseen. Räsäsen 

mukaan KD sai ohjelmaan läpi tärkeän vanhuspalvelulain ja nuorisotakuun sekä 

onnistui torjumaan kotihoidontuen ja lapsilisien leikkaukset. Ristiriitoja oli suhteessa 

abortti- ja avioliittolakeihin, joissa KD oli muista poikkeavalla kannalla. Se sai 

kuitenkin pidettyä avioliittolain ja homojen adoptio-oikeuden edistämisen poissa 

hallitusohjelmasta. KD sai yhden ministeripaikan ja Räsäsestä tuli sisäministeri.72  

Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien suhteen 2011–2015 hallituskaudella 

merkittävää oli tasa-arvoisen avioliittolain säätäminen. Vaikka KD oli onnistunut 

estämään sen ottamisen hallitusohjelmaan, teki 76 kansanedustajaa siitä lakialoitteen 

2012 (LA 2/2012). Lakivaliokunta kuitenkin äänesti KD:n kansanedustaja Peter 

Östmanin ehdotuksen mukaisesti, ettei sitä käsitellä.73 Senni Moilanen teki asiasta 

kuitenkin kansalaisaloitteen, joka eteni eduskunnan päätettäväksi ja meni läpi lopulta 

12.12.2014.74 KD:n kansanedustajat äänestivät lakialoitetta vastaan. 

Hallituskaudella oli kolmet vaalit, kun vuonna 2012 oli sekä presidentinvaalit 

että kuntavaalit ja 2014 europarlamenttivaalit. Niissä merkittävää oli Sari Essayahin 

nousu Päivi Räsäsen rinnalla puolueen näkyvimmäksi hahmoksi. Ensinnäkin KD 

asetti Essayahin ehdokkaaksi vuoden 2012 presidentinvaaleissa ja toisekseen hän toi 

vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa KD:n historian parhaan tuloksen 5,2% ja sai  

viidenneksi eniten ääniä. Silti äänet eivät riittäneet paikan saamiseen.75  

Vuoden 2015 eduskuntavaalit nostivat keskustan vaalivoittoon, mutta KD:n 

kannatus laski 0,5%, ja paikkamäärä putosi kuudesta viiteen.76 Kansanedustajista 

jatkoa saivat vain Päivi Räsänen ja Peter Östman, mutta Sari Essayah teki paluun.77 

 
72 KD-lehti, 23.6.2011, ’’Hallitusohjelma on kristillisdemokraattien näköinen’’. 
73 LaV PTK 9/2013 vp. P. Östman, 27.2.2013, 2. 

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

7.5.2021. 
74 ”Kansalaisaloite 2013”. Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa-tietopaketti. 

Eduskunnan verkkosivut. 

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

a-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite13.aspx> Katsottu 7.5.2021. 
75 ”Puolueen historia”. Kristillisdemokraattien verkkosivut. <https://www.KD.fi/politiikka/puolueen-

historia/> Katsottu 6.5.2021. 
76 ”Suomen keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa 2015”. Tilastokeskuksen verkkosivut. 

<https://www.stat.fi/til/evaa/2015/evaa_2015_2015-04-30_tie_001_fi.html> Katsottu 7.5.2021. 
77 ”Tulospalvelu – Suomen kristillisdemokraatit (KD).” Vaalikoneen verkkosivut. 

<https://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/tulos/puolue/9>  Katsottu 7.5.2021. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Documents/lavp_9+2013.pdf
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.kd.fi/politiikka/puolueen-historia/
https://www.kd.fi/politiikka/puolueen-historia/
https://www.stat.fi/til/evaa/2015/evaa_2015_2015-04-30_tie_001_fi.html
https://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/tulos/puolue/9
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Vaaleja ennen Räsänen oli ilmoittanut, ettei jatka puheenjohtajana, jos KD ei pääse 

hallitukseen, ja vaalien jälkeen Essayah valittiinkin uudeksi puheenjohtajaksi.78  

Essayahin johdolla KD kävi 2010-luvulla vain kahdet vaalit, sillä 2018 

presidentinvaaleissa KD suositteli tukemaan Sauli Niinistöä.79 Vuoden 2015 

kuntavaaleissa KD nosti kannatustaan 3,7%:sta 4,1%:iin.80 Vuosi 2019 oli taas 

tuplavaalien vuosi, sillä silloin järjestettiin sekä eduskunta- että eurovaalit. 

Eduskuntavaaliohjelmassa erityisen kiinnostavaa oli sen viimeinen teema ’’Oikeus 

omaan mielipiteeseen ja vakaumukseen’’. Siinä KD ilmaisi huolen huonosti erilaisia 

näkemyksiä sietävästä keskustelukulttuurista ja korosti sen suhteen nimenomaan 

mielipiteen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden toteutumista käytännön elämässä.81 

Vaaleissa KD nosti kannatustaan 3,5%:sta 3,9%:iin ja säilytti viisi paikkaansa.82  

Julkisen keskustelun muutoksessa sosiaalisen median aikakaudella KD:n 

huoli on konkretisoitunut suhtautumisessa seksuaalivähemmistöihin. Vaalien jälkeen 

Räsänen joutui kohun keskelle kritisoituaan Twitterissä luterilaisen kirkon 

ryhtymistä Priden viralliseksi yhteistyökumppaniksi.83 Räsänen kysyi 17.6.2019 

julkaistussa twiitissään ’’Miten kirkon oppiperusta #raamattu sopii yhteen sen 

kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?’’. Twiitissä oli myös kuva 

Paavalin roomalaiskirjeestä (Room 1:24–27), jossa kuvataan miesten ja naisten 

häpäisevän itsensä vaihtamalla luonnollisen yhteyden luonnottomaan (KR1933/38.84  

Ilmapiirin muutosta kuvaa se, että twiitistä tehtiin rikosilmoitus, jonka 

mukaan se ilmaisi vähemmistöön kohdistuvaa suvaitsemattomuutta.85 Räsänen sai 

huhtikuussa 2021 syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tästä twiitistä, 

 
78 ”Päivi Räsänen: Luovun, jos puolue ei ole hallituksessa vaalien jälkeen”. Iltasanomat, 24.2.2015. 

<https://www.is.fi/vaalit2015/art-2000000891338.html> Katsottu 9.1.2022; ”Puolueen historia”. 
Kristillisdemokraattien verkkosivut. <https://www.KD.fi/politiikka/puolueen-historia/> Katsottu 6.5.2021. 
79 ’’Seinäjoella säkenöi’’. KD-lehti, 28.8.2017. <https://www.KDlehti.fi/2017/08/28/puheenjohtaja-

sari-essayhn-kolumni-seinajoella-sakenoi/> Katsottu 8.5.2021. 
80 ”Puolueiden kannatus – Koko maa”. Ylen vaaliverkkosivut. 

<https://vaalit.yle.fi/tulospalvelu/kv2017> Katsottu 8.5.2021. 
81 ”Eduskuntavaaliohjelma 2019 - Suomi, johon voit luottaa.”. Pohtiva - Poliittisten ohjelmien 

tietovarannon verkkosivut. <https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/1357> Katsottu 8.5.2021. 
82 ”Suomen Kristillisdemokraatit”. Ylen vaaliverkkosivujen tulospalvelu. 

<https://vaalit.yle.fi/ev2019/fi/parties/9> Katsottu 29.3.2022. 
83 ”Päivi Räsänen kirkon Pride-Yhteistyöstä: ’Häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi’.”. 

Iltasanomat, 18.6.2019. <https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006146532.html> Katsottu 8.5.2021. 
84 Päivi Räsäsen twiitti, 17.6.2019. 

<https://twitter.com/PaiviRasanen/status/1140693636176384011?s=20> Katsottu 8.5.2021. 
85 ”Poliisi aloittaa Räsästä ja al-Taeeta koskevan esitutkinnan – epäillään kiihottamisesta 

kansanryhmää vastaan”. YLE, 23.8.2019. <https://yle.fi/uutiset/3-10935420> Katsottu 16.1.2022. 

https://www.is.fi/vaalit2015/art-2000000891338.html
https://www.kd.fi/politiikka/puolueen-historia/
https://www.kdlehti.fi/2017/08/28/puheenjohtaja-sari-essayhn-kolumni-seinajoella-sakenoi/
https://www.kdlehti.fi/2017/08/28/puheenjohtaja-sari-essayhn-kolumni-seinajoella-sakenoi/
https://vaalit.yle.fi/tulospalvelu/kv2017
https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/1357
https://vaalit.yle.fi/ev2019/fi/parties/9
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006146532.html
https://twitter.com/PaiviRasanen/status/1140693636176384011?s=20
https://yle.fi/uutiset/3-10935420
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vuonna 2004 julkaistusta kirjoituksesta sekä Yle Puheen ohjelmassa 2019 esittämistä 

kommenteista86, mutta käräjäoikeus vapautti Räsäsen kaikista syytteistä 30.3.2022.87 

2010-luvun vaihteessa keskeiseksi noussut konflikti globalisaatiota 

kannattavien vapaamielisten sekä konservatiivisnationalististen välillä on edelleen 

suomalaisen politiikan keskiössä 2020-luvulle tultaessa. Mickelsson kuvaa 

vapaamielisten voitoksi erityisesti tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymistä. Sen 

tukemana julkisesti homoseksuaali Pekka Haavisto sijoittui toiseksi myös kaksissa 

presidentinvaaleissa. Konservatiivien voitoiksi Mickelsson kuvaa erityisesti 

perussuomalaisten vaalimenestystä ja pääsyä hallitukseen 2015. Sosiaalisen median 

merkityksen kasvusta johtuen perinteisen puoluekoneiston merkitys on vähentynyt.88  

Vuoden 2011 eduskuntavaaleista tehtyjen tutkimusten perusteella KD asettuu 

tässä konfliktissa selvimmin konservatiiviblokkiin kokoomuksen ja 

perussuomalaisten kanssa.89 Ylen vaalikonevastaukset 2019 eduskuntavaaleissa 

tukevat tätä linjaa. Niiden perusteella KD:n ehdokkaat asettuivat poliittisella 

nelikentällä kansalliskonservatiiviseen oikeistoon lähimmäksi PS:ää ja sinisiä. Niille 

kaikille vahvin suunta oli kansalliskonservatiivinen, kun taas kokoomukselle 

oikeistolaisuus oli merkittävämpää ja kansalliskonservatiivi-viherliberaali-asteikolla 

se oli vain hitusen enemmän kansalliskonservatiivien puolella.90   

SKL:n ja KD:n reilun 60 vuoden historian aikana puolue on vakiinnuttanut 

paikkansa suomalaisessa politiikassa n. 3–5% kannatuksella. Vaikka puolueen 

riveissä on uskottu sen potentiaaliseksi kannatukseksi jopa 10%, on sitä vaikea uskoa 

sen 60-vuotisen historian valossa. Voi toki olla, että 1980–luvulla SMP ja  

2010–luvulla perussuomalaiset onnistuivat sitä paremmin vetoamaan niihin 

liikkuviin äänestäjiin, jotka olisivat potentiaalisesti voineet äänestää arvojen 

perusteella SKL:ää tai KD:tä. Todennäköisemmin suomalaisista maksimissaan 5% 

asettaa KD:n edustaman kristillisyyden äänestyskäyttäytymisensä lähtökohdaksi.  

 

 

 

 
86 ’’Kansanedustaja Päivi Räsänen saa syytteet kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan’’ 

Helsingin sanomat, 29.4.2021. <https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007948429.html> Katsottu 8.5.2021. 
87 ”Oikeus vapatti Päivi Räsäsen kaikista syytteistä – Kansanedustajan lausunnot loukkasivat homoja 

mutta eivät olleet vihapuhetta”. Helsingin sanomat, 30.3.2022. <https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000008707823.html> Katsottu 9.4.2022. 
88 Mickelsson 2021, 326–327. 
89 Ibid., 341, 344. 
90 ”Katso miten puolueet sijoittuvat poliittiselle nelikentälle”. YLE, 11.4.2019. <https://yle.fi/uutiset/3-

10720174> Katsottu 16.1.2022. 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007948429.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008707823.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008707823.html
https://yle.fi/uutiset/3-10720174
https://yle.fi/uutiset/3-10720174
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3 Perhetoimikunnan mietinnöstä vuosien 1993 ja 1996 

lakialoitteisiin 

3.1 Perhetoimikunnan mietintö aloittaa keskustelun 1992 

Keskustelun kaari: voiko eri perhemuotoihin suhtautua neutraalisti? 

Seksuaalivähemmistöjen parisuhteiden virallistamisen lainsäädännöllinen 

edistäminen alkoi Tarja Halosen oikeusministerinä (1990–1991) perustamasta 

perhetoimikunnasta.91 Toimikunta sai tehtäväkseen selvittää perhekäsitteen 

merkityksiä lainsäädännössä sekä perheellistymisen muutoksia ja siten 

perhekäsitysten yhtenäistämistarvetta. Yhtenäistämistarpeelle lähtökohdaksi 

määriteltiin neutraali suhtautuminen ”erilaisiin yhteiselämän muotoihin, jollei 

muunlaista suhtautumista voida erikseen perustella”.92 Toimikunnan tehdessä 

selvitystä SKL käänsi vuoden 1991 eduskuntavaaleissa kannatuksensa nousuun 

vaikean 80-luvun jälkeen ja sai vaaliliittojen avulla läpi kahdeksan kansanedustajaa. 

SKL pääsi myös ensi kertaa hallitukseen ja puolueen puheenjohtaja Toimi 

Kankaanniemestä tuli Esko Ahon hallituksen kehitysyhteistyöministeri.93 

Perhetoimikunta jätti mietinnön eduskunnalle 10.4.1992. Tutkielman kannalta 

siinä tärkeintä ovat sen määritelmät perheestä, avioliitosta ja neutraalius-periaatteesta 

sekä ehdotus lainvalmistelun aloittamisesta samaa sukupuolta olevien parisuhteiden 

rekisteröimiseksi. Neutraalius-periaate on tärkeä, koska se oli toimikunnan työn 

lähtökohta ja kehystys suhtautumisessa samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin. 

Perhetoimikunta painotti, että ”säädettäessä oikeuksista, eduista ja velvollisuuksista 

mitään perhemuotoa ei perusteettomasti saa asettaa muista poikkeavaan asemaan”.94 

Toimikunta painotti siis valinnanvapautta, mutta tehtävänantonsa mukaisesti jätti 

mahdollisuuden eriarvoiseen kohteluun, jos se on perusteltavissa.  

Perhekäsitysten suhteen toimikunta totesi, että perheenomainen suhde voi 

muodostua niin biologisen polveutumisen, yhteiskunnan tunnustaman sopimuksen 

kuin sosiaalisen suhteen kautta. Näistä viimeisimpään toimikunta laski myös samaa 

sukupuolta olevat parit. Koska perhe voi syntyä monin tavoin, toimikunta painotti, 

ettei lainsäädäntö tunne ”yhtenäistä ja kaiken kattavaa perheen käsitettä”.95 

 
91 Juvonen 2015, 79. 
92 KM 1992:12, 10.4.1992. Numeroimaton ’’Oikeusministeriölle’-esipuhe. 
93 Erävalo et al. 2008, 80–82. 
94 KM 1992:12, 10.4.1992, 79–80. 
95 Ibid., 77. 
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Toimikunta totesi kuitenkin, että 1900-luvun jälkipuolen muutoksista huolimatta 

”avioliitto on silti selkeästi vallitseva perhemuoto”.96  

Miehen ja naisen avioliittoa ja sen ympärille muodostettua perhettä 

toimikunta piti yhteiskunnan perusyksikkönä ja halusi tukea sen erityisasemaa.97 

Toimikunta ehdotti silti parannuksia myös toisenlaisten perhemuotojen asemaan ja 

painotti, että olisi tarvetta luoda lainsäädäntöä myös erilaisten yhteistalouksien 

purkautumista varten. Yhteistalouksien suhteen toimikunta piti epäolennaisena sitä, 

onko osapuolten välillä ollut seksuaalisuhdetta, ja ehdottikin harkitsemaan lain 

muotoilemista myös sisarusten yhteistaloudet sisältäväksi. Se piti tärkeänä myös sitä, 

että laki ensisijaisesti estäisi taloudellisen hyötymisen toisen kustannuksella, eikä 

loisi ”toisen luokan avioliittoa”, johon joutuisi tahtomattaan yhteen muuttaessa.98  

Toimikunta ehdotti kuitenkin myös samaa sukupuolta olevien parisuhteiden 

rekisteröinnin mahdollistavan lainsäädännön valmistelun aloittamista. Sen mukaan 

”samaa sukupuolta olevien parisuhteet ovat erityisen poikkeavassa asemassa”, eikä 

erilainen kohtelu ole täysin perusteltavissa. Toimikunta painotti, että 

”homoseksuaaleilla on samanlainen tarve yhteiselämänsä sääntelyyn ja 

oikeussuojaan kuin heteroseksuaaleilla”, eikä sen vuoksi lainsäädännöllinen 

yhdenvertaisuus toteudu. Perusteluissa korostettiin myös sitä, ettei 

avioliittolainsäädännön tehtävänä ole enää pitää yllä ”tiettyjä eettisiä tai 

uskonnollisia katsomuksia, vaan… käytännöllisten kysymysten ratkaiseminen”. 

Toimikunta ehdottikin, että lainvalmistelu tähtäisi siihen, että rekisteröinti toisi nämä 

suhteet olemassa olevien lakien piiriin. Mietinnössä mainittiin myös, että Tanskassa 

on jo vastaava laki olemassa ja Ruotsissa sellaista valmistellaan.99  

Toimikunta ei ollut täysin yksimielinen, sillä Kirkon perheasiain 

neuvottelukunnan edustaja Martti Esko jätti eriävän mielipiteen samaa sukupuolta 

olevien parisuhteen rekisteröintiä koskevasta ehdotuksesta, vaikkakin ilmaisi, ettei 

”vastusta samaa sukupuolta olevien parisuhteita koskevan lainsäädännön 

kehittämistä tavalla, joka poistaa siihen liittyvät epäkohdat”.100  

 
96 KM 1992:12, 10.4.1992, 78–79. 
97 Ibid., 85–86. 
98 Ibid., 87. 
99 Ibid., 89–90. 
100 ’’Homo- ja lesbopareille esitetään oikeutta rekisteröidä suhteensa’’. Helsingin Sanomat, 11.4.1992.  

<https://nakoislehti.hs.fi/3ee7d499-842a-4863-87ba-030315079513/4> Katsottu 17.7.2021. 

https://nakoislehti.hs.fi/3ee7d499-842a-4863-87ba-030315079513/4


 

 24 

Keskustelu aiheesta alkoi mietinnön jättämisen myötä huhtikuussa 1992 ja 

jatkui KV-lehdessä syyskuulle. KV-lehdessä mietintöä käsiteltiin toimituksen 

tekemissä kirjoituksissa vain kahdessa numerossa, kerran huhtikuussa ja elokuussa. 

Näiden välissä asiasta tehtiin eduskunnassa yksi suullinen kysymys Sulo 

Aittoniemen (SMP) toimesta toukokuussa. Otin kuitenkin tutkimukseen mukaan KV-

lehdestä myös vuonna 1991 ensimmäistä kertaa SKL:n eduskuntavaaliehdokkaana 

olleen Päivi Räsäsen syyskuisen haastattelun. Räsänen kommentoi haastattelussa 

näkemyksiään homoseksuaalisuudesta, ja haastattelun mukaan ottaminen avaa 

laajempaa kaarta hänen näkemyksiensä muotoutumiseen tutkimuksen ajanjaksolla. 

KV-lehdessä otettiin ensimmäistä kertaa kantaa perhetoimikunnan mietintöön 

vajaa viikko sen jättämisen jälkeen, kun päätoimittaja Ulla Riutta kirjoitti aiheesta 

pääkirjoituksessaan ”Perhe on peruspilari” KV-lehdessä 16.4.1992. Riutta piti 

muuten mietintöä hyvänä, mutta vastusti virallistamisehdotusta.101 Sen jälkeen 

mietintöä käsiteltiin ensimmäistä kertaa eduskunnan täysistunnossa 14.5.1992. 

Tällöin kansanedustaja Sulo Aittoniemi (SMP) esitti suullisen kysymyksen, jossa 

tiedusteli julkiseen keskusteluun vedoten, onko valmistelussa lakia, joka 

mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioitumisen ja miten hallitus aikoo 

suhtautua samaa sukupuolta olevien liittojen laillistamiseen. Aittoniemi ilmaisi itse 

kannattavansa suvaitsevaisuutta hyvänä suhtautumistapana ’poikkeavuuteen’, mutta 

vastustavansa laillistamista ”koska tämän tyyppilisillä liitoilla ei ole avioliiton 

tyyppistä perusrakennetta ja rinnastaminen on keinotekoista”.102  

Oikeusministeri Hannele Pokka kuvasi ensin vastauksessaan Aittoniemelle 

mietinnön ehdotusta aiheesta ja ilmaisi sitten, että hänen arvionsa mukaan toimikunta 

on tarkastellut asiaa käytännöllisesti oikeudellisten ongelmien ja 

ratkaisuvaihtoehtojen kautta, mutta sitä voidaan tarkastella myös ”moraalin ja etiikan 

kannalta”. Pokka painotti, että mietintö on vasta lausuntokierroksella ja toivovansa 

siitä laajaa kansalaiskeskustelua. Pokka korosti myös, että vasta lausuntokierroksen 

jälkeen voidaan pohtia mahdollisia jatkotoimenpiteitä, eikä sinänsä ilmaissut suoraa 

pyrkimystä asian edistämiseen.103  

 
101 Kristityn vastuu,16.4.1992, pk, ’’Perhe on peruspilari’’, Ulla Riutta. Tästä eteenpäin viittaan 

Kristityn vastuu-lehteen lyhenteellä KV-lehti. 
102 PTK 58/1992 vp, S. Aittoniemi, 14.5.1992, 1727–28. 
103 Ibid., H. Pokka, 1728.  
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Aittoniemen ja Pokan lisäksi keskusteluun osallistui Aittoniemen 

puoluetoveri Hannu Suhonen, vihreiden Satu Hassi ja SKL:n Pirkko Laakkonen. 

SKL:n kansanedustajista vain Pirkko Laakkonen piti puheenvuoron. Laakkonen 

vastusti jyrkästi mietinnön ehdotusta samaa sukupuolta olevien parisuhteiden 

rekisteröimisestä.104 Ainoastaan kansanedustaja Satu Hassi (VIHR) puolusti 

mietinnön ehdotusta vedoten perusoikeuksiin sekä tasavertaisen turvan saamiseen 

myös samaa sukupuolta oleville pareille.105  

Keskustelu KV-lehdessä jatkui elokuussa, kun Rauni Tuomela kirjoitti 

27.8.1992 aiheesta kolumnin otsikolla ”Perhe, mitä se on?”. Siinä Tuomela esitti 

vastustavansa toimikunnan ehdotusta parisuhteiden rekisteröimisestä.106 Tuomelan 

kirjoitus oli viimeinen KV-lehden toimituksen kannanotto mietintöön. Otin 

tutkimukseen silti mukaan Päivi Räsäsen haastattelun 10.9.1992, sillä sen aihepiirit 

liittyvät mietinnön nostamaan keskusteluun. Räsänen avaa haastattelussa 

näkemyksiään abortista, seksuaalietiikasta, avioliitosta ja homoseksuaalisuudesta, ja 

kytkee ne luomisteologiaan.107  

Perhetoimikunnan mietintö herätti julkaisuvuonnaan värikästä keskustelua, 

mutta sen painoarvo oli vielä vähäinen, jos tarkastellaan asian käsittelyn määrää KV-

lehdessä ja eduskunnassa. Tämä toki osin johtui siitä, että mietintö oli vasta 

lausuntokierroksella, eikä asiaa käsitelty muuten eduskunnassa kuin kansanedustaja 

Aittoniemen suullisen kysymyksen yhteydessä. SKL:n parissa perhetoimikunnan 

mietintöä pidettiin hyvänä rekisteröimisehdotusta lukuunottamatta. 

Kehysanalyysi 

Kristillisen perhekäsityksen vastaista (Mikä on ongelma?) 

Perhetoimikunnan mietinnössä parisuhteen rekisteröimisen ongelmana kuvattiin 

yhteisesti SKL:n parissa se, että se on kristillisen perhekäsityksen vastaista. Tällä 

perhekäsityksellä tarkoitettiin miehen ja naisen muodostamaa, lasten kasvulle 

keskeistä avioliittoperhettä, jonka kuvattiin olevan Jumalan asettama ja koko 

yhteiskunnan peruspilari. Esimerkiksi Ulla Riutta kirjoitti näin: ”Avioliitto on 

Jumalan säätämys, ja sellaisena paras yhdessäelämisen muoto ja perusta lasten 

kasvattamiselle. Avioliitto ja perhe ovat myös terveen yhteiskunnan peruspilari.”. 

 
104 PTK 58/1992 vp., P. Laakkonen, 14.5.1992, 1729.  
105 Ibid. S. Hassi, 1728.. 
106 KV-lehti, 27.8.1992, ’’Perhe, mitä se on?’’, Rauni Tuomela. 
107 Ibid., 10.9.1992, ’’Jumalan luomistyö avaa elämän salaisuudet’’, Sari Lehtelä. 
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Riutan mukaan tällaisen lain säätäjät romuttaisivat ”yhteiskunnan tärkeintä 

tukipilaria”. Tämän perhemallin tärkeyden vuoksi Riutta korostikin, että ”Ihmiset 

elävät niin kuin elävät, eikä yhteiskunta tietenkään voi pakottaa ihmisiä elämään 

yhden ainoan hyvänkään mallin mukaan…mutta lainsäädännöllä on ja pitää olla 

myös ohjeellinen merkitys…”.108  

Kristillisen perhekäsityksen mukaisen avioliittoperheen erityisaseman 

murtamisella nähtiin olevan monenlaisia negatiivisia seurauksia. Sekä Riutta että 

Laakkonen kokivat samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimisen olevan 

jonkinlainen merkki yhteiskunnan tilasta tai rajapyykki, jonka jälkeen yhteiskunnan 

tila muuttuu radikaalisti. Esimerkiksi Riutta koki, että samaa sukupuolta olevien 

parisuhteiden salliva laki olisi ”viimeinen askel kohti yhteiskunnan sisäistä 

turmeltumista” ja ihmetteli, minkä varassa yhteiskunta voisi sen jälkeen seistä. 109  

Laakkonen näki myös perheen aseman olevan uhattuna, mutta perusteli tätä 

Riuttaa konkreettisemmin vaikutuksilla lapsiin. Laakkonen vetosi siihen, että 

tällainen laki johtaisi myös siihen, että samaa sukupuolta olevat parit vaatisivat pian 

adoptio-oikeutta. Tällaisissa perheissä kasvavien lasten Laakkonen uskoi saavan 

”…väistämättä vääränlaisen perhekäsityksen, vääränlaisen sukupuolikäyttäytymisen 

mallin…”, mikä johtaisi ”…yhteiskunnan lopulta umpikujaan. Perhehän on 

yhteiskunnan perusyksikkö”.110 Tuomela nosti myös esiin lapset ja esitti olennaisena 

kriteerinä kristillisen perheen määritelmään mahdollisuuden lapsien saamiseen. 

Lisäksi hän kuvasi olennaisena erona samaa sukupuolta olevien suhteeseen sitä, että 

”…lapsettomuudenkin vallitessa voidaan kasvattaa elinkelpoisia kansalaisia”.111    

Riutta ja Tuomela vetosivat kielteisessä suhtautumisessaan myös 

lainsäädännön ohjeelliseen, moraalista käyttäytymistä ohjaavaan tehtävään. Riutan 

näkemyksiä esitinkin jo yllä. Tuomela vuorostaan koki, että ”mikäli laki 

mahdollistaa jonkun asian, sitä pidetään oikeana ja jopa tavoiteltavana”. Hän esitti 

myös, että tulevaisuudessa on avioliiton lisäksi monenlaisia rekisteröityjä ja 

rekisteröimättömiä suhteita ja ”seuraavaksi voimmekin sitten laillistaa 

moniavioisuuden tai lemmikkinsä kanssa elävän suhteen.’’.112  

 
108 KV-lehti, 16.4.1992, pk ’’Perhe on peruspilari’’, Ulla Riutta. 
109 Ibid. 
110 PTK 58/1992 vp., P. Laakkonen, 14.5.1992, 1729. 
111 KV-lehti, 27.8.1992, ’’Perhe, mitä se on?’’, Rauni Tuomela. 
112 Ibid. 



 

 27 

Sairaus, synti ja poikkeama Jumalan alkuperäisestä tahdosta (Syvät oletukset) 

Keskeiset syvät oletukset liittyivät käsityksiin homoseksuaalisuudesta, siihen 

liitetystä elämäntavasta ja niiden suhteesta sekä kristillisiin perhe- ja 

avioliittokäsityksiin että yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Luomisteologia loi 

kehyksen sille, millaiset ihmissuhteet ja perhemuodot ovat hyviä ja sallittuja. Siksi 

ainoa hyväksyttävänä perhemuoto on miehen ja naisen muodostama avioliittoperhe.  

Homoseksuaalisuutta tarkasteltiinkin tätä pohjaa vasten, mikä käy ilmi 

Laakkosen ja Räsäsen käsityksissä homoseksuaalisuudesta. Laakkoselle 

homoseksuaalisuudessa oli kyse otetusta käyttäytymismallista, joka on Raamatun 

vastainen ja johtaa moniin vaikeuksiin.113 Räsäsen taas esitti, että ”Raamatun 

mukaan homoseksuaalisuus on poikkeama alkuperäisestä Jumalan tahdosta.” ja pohti 

siinä olevan kysymys ”..sekä sairaudesta että synnistä: ihminen on osittain 

perimänsä, lapsuutensa ja elämänkohtalonsa vanki, mutta myös vastuussa 

valinnoistaan.’’ Räsäsen mukaan homoja voidaan auttaa, vaikka se on vaikeaa.114  

Laakkosella ja Räsäsellä oli hieman eriävät näkemykset 

homoseksuaalisuuden ’’maallisista syistä’’ (perimä, lapsuuden kokemukset tms.), 

mikä ei ole ratkaisevaa, sillä molemmat vetosivat asiassa lopulta Raamatun tai 

Jumalan vastaisuuteen. Tässä vaikutti kuitenkin elävän rinnakkain kahdenlaista 

käsitystä, joista toisessa homoseksuaalisuus ja sen toteuttaminen nähtiin syntinä ja 

toisessa vain sen toteuttamista pidettiin syntinä. Joka tapauksessa 

homoseksuaalisuuden ja erityisesti siihen liittyvän käyttäytymisen syntisyys lienee 

tärkein syy sen uhkana näkemiseen ja siten myös homojen parisuhteiden 

rekisteröinnin vastustamiseen. Tätä päätelmää tukee se, että Laakkonen puhui 

homoseksuaalisuudesta otettuna käyttäytymismallina ja Räsänen painotti vastuuta 

elämänvalinnoista. Vaikkei Räsänen määritellyt tarkemmin elämänvalintoja, hän 

tarkoittanee homoseksuaalisuuden toteuttamista seksin ja/tai parisuhteen muodossa.  

Synniksi ymmärretyn homoseksuaalisuuden salliminen nähdään merkkinä 

myös yhteiskunnan tilasta tai suunnasta, josta seuraisi lisää pahaa, kuten Tuomelan 

esimerkit osoittivat. Rekisteröimisen uskottiin siis vaikuttavan koko yhteiskuntaan 

paljon laajemmin, kuin vain siihen varsin pieneen vähemmistöön, jonka oikeuksia se 

varsinaisesti muuttaisi.    

   

 
113 PTK 58/1992 vp., P. Laakkonen, 14.5.1992, 1729. 
114 KV-lehti, 10.9.1992, ’’Jumalan luomistyö avaa elämän salaisuudet’’, Sari Lehtelä. 
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Kauhukuvia vailla todisteita (Mistä vaietaan?) 

Eräänlainen jännite oli sen välillä, että SKL toisaalta korosti avioliittoperheen 

tärkeyttä lasten kasvualustana, mutta samaa sukupuolta olevien parien perheiden 

kohdalla sivuutettiin se ajatus, että niissä jo kasvaa ja elää lapsia. Lasten asemaa 

tarkasteltiin Laakkosen ajatuksissa vain ulkoisen adoptio-oikeuden kautta. Näin 

vaiettiin siitä, että osalla samaa sukupuolta olevista pareista voi olla lapsia, jotka on 

saatu edellisessä suhteessa tai muulla järjestelyllä.  

Laakkosen näkökulmasta lasten kasvaminen näissä perheissä oli pääosin 

vahingollista, koska niissä saa väärän perhe- ja sukupuolikäsityksen. Yhtä lailla 

voidaan väittää, että tällainen puhe samaa sukupuolta olevien perheistä stigmatisoi 

niitä ja niissä kasvavia lapsia ja asettaa heidät näin huonompaan asemaan ja alttiiksi 

esimerkiksi kiusaamiselle. Samaten voidaan kysyä, millä tavoin pienen vähemmistön 

parisuhteiden rekisteröiminen vähentää heteroliittojen arvoa tai perheen arvoa 

yhteiskunnalle. Kiinnostavaa kyllä, perhetoimikunta itsekin ilmaisi avioliiton olevan 

yhteiskunnan peruspilari, mutta ei nähnyt samaa sukupuolta olevien parisuhteiden 

rekisteröinnin uhkaavan avioliittoperheen asemaa. Voidaankin hyvin kysyä, onko 

uskottavaa, että lainsäädäntö todella ohjaisi nuoria vastustamaan ja halveksimaan 

avioliittoa tai ryhtymään samaa sukupuolta olevien kanssa suhteeseen tällaisen lain 

ohjaamana. Asenteet tuskin muuttuvat näin suoraviivaisesti. Muutenkin jäi 

epäselväksi, miten yhteiskunnan perusta on uhattuna muuten kuin lakialoitetta 

vastustavien tunteiden tasolla.  

Suoraa Raamatun kohtiin vetoamista oli vielä varsin vähän, mutta Räsänen 

vetosi luomiskertomukseen miehen ja naisen avioliiton perustana. Myyttisen 

luomiskertomuksen käyttämistä modernin valtion lainsäädännön perustana ei ole 

vaikea problematisoida. Uskonnonvapauden kannalta ongelmallista on myös se, että 

pienen vähemmistön elämää pyritään rajoittamaan koko yhteiskunnassa 

uskonnollisin perustein. Lisäksi pyhien tekstien pohjalle rakennettu lainsäädäntö 

asettaisi uskontoon perustuvia rajoituksia myös uskonnottomille ja eri uskontoihin 

kuuluville. Räsäsen tekemiä tulkintoja voi haastaa siitäkin näkökulmasta, että 

Räsänen itse tulkitsee Raamattua myös lääketieteellisestä näkökulmasta, kuvatessaan 

homoseksuaalisuutta synnin lisäksi sairaudeksi. Näin hän valikoi lääketieteellistä 

näyttöä, koska homoseksuaalisuuden sairausluokitus oli poistettu jo vuonna 1981.   
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3.2 Vuoden 1993 lakialoite parisuhteen rekisteröimisestä   

Keskustelun kaari: toivottua keskustelua, muttei tukea? 

Oikeusministeri Hannele Pokan (1991–1994) perhetoimikunnan mietinnön kohdalla 

toivoma kansalaiskeskustelu käynnistyi vahvemmin, kun kansanedustaja Outi Ojala 

(VAS) teki perhetoimikunnan mietintöön pohjautuvan lakialoitteen parisuhteen 

rekisteröimisestä (LA 4/1993) 12.2.1993 kymmenen muun kansanedustajan 

kanssa.115 Keskustelu SKL:n parissa käynnistyi lähetekeskustelusta ja jatkui KV-

lehden kolmessa numerossa toukokuun puoleen väliin asti. 

Lakialoitteessa ehdotettiin pääosin avioliiton säädöksien soveltamista samaa 

sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröintiin ja purkamiseen. Lakialoitteen 

keskeisenä lähtökohtana oli tarve saada samaa sukupuolta olevien parisuhteille 

juridinen perusta, joka ”sääntelee parisuhteen osapuolten keskinäistä suhdetta ja 

heidän suhdettaan yhteiskuntaan”.116 Lakialoitteeseen sisältyi myös oikeus 

adoptioon, jota perusteltiin sen tunnustamisena, että samaa sukupuolta olevien 

perheissä elää yhä useampia lapsia. Lapsen edun kannalta nähtiin tärkeänä, että 

biologisen vanhemman sairastuessa tai kuollessa parisuhteen toisella osapuolella 

olisi mahdollisuus puolisonsa lapsen tai lasten adoptoimiseen. Aloitteeseen sisältyi 

myös yhteisen adoption mahdollisuus, vaikka sitä pidettiinkin toissijaisena.117  

Perusteluissa vedottiin keskeisesti perhetoimikunnan mietinnön ehdotukseen 

rekisteröinnistä ja perusteluihin yhdenvertaisuudesta ja neutraaliudesta sekä muiden 

Pohjoismaiden tilanteeseen. Lakialoite ei sisältänyt ehdotusta kirkollisesta 

vihkimisestä ja siinä mainittiin luterilaisen kirkon vastustavan rekisteröintiä.118  

Lakialoite sisälsi hienoisen jännitteen. Ensin siinä painotettiin, kuinka 

rekisteröity parisuhde eroaa avioliitosta kihlautumisen ja vihkimisen osalta, eikä 

näitä parisuhteita haluta pakottaa samaan muottiin heteroliiton solmimisen kanssa. 

Sen sijaan haluttiin luoda edellytykset rekisteröintitilaisuuden ominaislaadun 

huomioivien menettelytapojen kehittymiselle. Silti heti perään painotettiin, että 

kirkon vastustus ei tarkoita sitä, etteivätkö samaa sukupuolta olevat parit voisi saada 

halutessaan siunausta ja että tulevaisuudessa kirkot joutuvat tarkistamaan kantansa ja 

hyväksymään virallisesti siunauksen antamisen.119  

 
115 Juvonen 2015, 79. LA 4/1993 vp, O. Ojala ym., 12.2.1993.   
116 LA 4/1993 vp, O. Ojala ym., 12.2.1993, 1.  
117 Ibid., 3. 
118 Ibid., 1-2. 
119 Ibid., 2. 
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Lähetekeskustelussa 26.2.1993 Ojala otti esittelyssään kantaa lakialoitteesta 

käytyyn julkiseen keskusteluun ja esitti muutamia kiinnostavia argumentteja. Hän 

kommentoi ensiksi nimeämättömän iltapäivälehden kirjoitusta, jonka mukaan 

sukupuolisen käyttäytymisen mukaan ei pitäisi antaa erityisoikeuksia. Ojalan mukaan 

kritiikki osoitti tietämättömyyttä samaa sukupuolta olevien parisuhteista, joita Ojala 

kuvasi yhtä lailla syviksi kuin heteroillakin. Ojala puhui erityisoikeuksien suhteen 

erityisesti perintöoikeuksiin liittyvistä haasteista, kuten kolminkertaisesta 

perintöverosta aviopareihin verrattuna. Ojala kertoi myös tilanteista, joissa kuolleen 

puolison omaiset olivat yrittäneet kumota testamentin oikeudessa. Lisäksi hän nosti 

esiin kuulemiaan tapauksia, joissa omaiset olivat sulkeneet kuolleen puolison ulos 

hautajaisjärjestelyistä tai jopa estäneet tätä osallistumasta hautajaisiin.120 

Ojala otti kantaa myös siihen, miksi lakiesitys ei koske myös muita samassa 

taloudessa asuvia. Ojala painotti, ettei samaa sukupuolta olevien parisuhteista 

säätäminen estä erillisen lain säätämistä avopareille tai muille saman talouden 

jakaville. Lisäksi Ojala huomautti kuulleensa, että oikeusministeriössä 

valmisteltaisiin sellaista lainsäädäntöä ja korosti, että lain tarkoitus ei ole vain 

varautua samaa sukupuolta olevien parisuhteiden ongelmiin tai purkautumiseen, vaan 

myös tukea näitä samoilla oikeuksilla kuin heteropareilla. Samassa taloudessa 

asuvien sisällyttämistä lakialoitteeseen hän piti ongelmallisena myös siksi, ettei 

lakialoite, heteroavioliittojen tavoin, edellytä puolisoiden yhdessä asumista. 

Viimeisenä Ojala nosti esiin lakialoitteen adoptio-osan. Ojala puolusti adoptio-

oikeutta vetoamalla yhdysvaltalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan lesboäitien 

perheessä kasvaneilla lapsilla ei huomattu enempää häiriintymistä kuin 

heteroperheissä kasvaneilla lapsilla.121 Eduskunnassa SKL:ltä lakialoitteeseen ottivat 

kantaa Bjarne Kallis ja Pirkko Laakkonen. Molemmat vastustivat lakialoitetta 

Raamattuun vedoten ja kritisoivat lisäksi adoptio-oikeutta.122   

Lakialoitetta kommentoitiin KV-lehdessä kahden numeron pääkirjoituksissa 

sekä yhden numeron Rautalangasta vääntäen -palstalla. Lisäksi lehdessä uutisoitiin 

esimerkiksi aiheen herättämästä keskustelusta luterilaisen kirkon sisällä ja Ruotsin 

vastaavan lain valmistelusta. Esa Erävalo kommentoi lakialoitteen lähetekeskustelua 

tuoreeltaan KV-lehdessä 4.3.1993 Rautalangasta vääntäen-palstalla otsikolla  

 
120 PTK 13/1993 vp, O. Ojala, 26.2.1993, 185.  
121 Ibid., 185–186. 
122 Ibid., B. Kallis, 188; P. Laakkonen, 196.  
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”Homot ja lesbot tarvitsevat apua”. Erävalo vastusti lakialoitetta ja kuvasi 

eduskunnassa käytyä keskustelua maallistuneen ihmiskeskeisen ja kristillisen 

jumalakeskeisen maailmankuvan törmäyksenä ja vetosi myös Raamattuun.123 Sari 

Lehtelä kommentoi lakialoitetta Rautalangasta vääntäen-palstalla 6.5.1993 otsikolla 

”Jeesus kohtaa homon”. Lehtelä kertoi vastustavansa lakialoitetta, koska uskoo 

Jeesuksen tuomitsevan homouden ja koska uskoo sen olevan uhka nuorille.124 

KV-lehdessä 13.5.1993 käsiteltiin homoseksuaalisuutta sekä Ojalan 

lakialoitetta parissakin artikkelissa. Siinä uutisoitiin kirkolliskokouksessa tehdystä 

aloitteesta kirkon seksuaalieettisen kannanoton uudistamiseksi ja kirkon kannan 

selvittämiseksi esimerkiksi homoseksuaalisuuteen. Arkkipiispa John Vikström oli 

myös irtisanoutunut SKL:n Pirkko Laakkosen puheista eduskunnassa, joissa näki 

”kivittämisen hengen, joka ei ole sopusoinnussa evankeliumin kanssa”.125 Myös 

päätoimittaja Ulla Riutta otti kantaa lakialoitteeseen 13.5.1993 ilmestyneen lehden 

pääkirjoituksessa ”Miten suhtautua homoseksuaalisuuteen?”. Hän pohti julkista 

keskustelua, kirkon tilannetta ja totesi SKL:n vastustavan lakia yksimielisesti.126  

Vuoden 1993 jälkipuoliskolla julkaistiin KV-lehdessä kaksi haastattelua, 

jotka avaavat, millaisille näkemyksille SKL halusi antaa äänensä 

homoseksuaalisuuden suhteen ja miten se suhtautui valtavirran tutkimukseen ja 

tiedotusvälineisiin tässä asiassa. Ensinnäkin 19.8.1993 ilmestyi haastattelu Aslanin 

parissa työskennelleestä pastori Mikko Aallosta, jonka mukaan Suomessa oli 

käynnissä mediasota, jossa ”Setan näkemys homoseksuaalisuudesta on saamassa 

voiton”. Setan näkökulmaa Aalto kuvaa sinänsä oikein, esittäessään, että Setan 

mukaan ”homoseksuaalinen elämäntapa on luonnollinen ja sille on saatava sama 

laillinen asema kuin heterosuhteille”. Aalto esitti myös, että vastapuolena ”Setan 

suvaitsevaisuudelle” kuvataan kirkon ”perinteisestä raamatuntulkinnasta kiinni 

pitävät ’äärivanhoilliset’, joista tiedotusvälineet pyrkii parhaansa mukaan luomaan  

mielikuvan ”ahdasmielisinä, patavanhoillisina tuomareina”. 127   

Aallon mukaan Aslanin pariin hakeutuvat enimmäkseen ne, jotka ”eivät halua 

hyväksyä homoseksuaaleja taipumuksiaan”. Aalto kertoo myös siitä, että monet ovat 

kokeneet muutosta suuntautumisessaan, mutta setalaiset eivät ota näitä kertomuksia 

 
123 KV-lehti, 4.3.1993, ’’Homot ja lesbot tarvitsevat apua’’, Esa Erävalo. 
124 Ibid., 6.5.1993, ’’Jeesus kohtaa homon’’, Sari Lehtelä. 
125 Ibid., 13.5.1993, ’’Arkkipiispa vastusti ’homojen kivittämistä’.’’, Esa Erävalo. 
126 Ibid., pk, ’’Miten suhtautua homoseksuaalisuuteen?’’, Ulla Riutta. 
127 Ibid., 19.8.1993, ”Homokeskustelussa käydään tiedotussotaa”, Sari Lehtelä. 
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vakavasti, koska eivät voi uskoa tällaiseen muutokseen, joka ”rikkoisi heidän 

maailmankuvansa”. Aallon mukaan homouden juuret ovat usein isäsuhteissa, ”jotka 

ei ole antanut riittävästi eväitä maskuliinisen identiteetin kehittymiseen”, vaikka 

toteaakin, ettei tämä selitä kaikkea homoseksuaalisuutta. Kiinnostavaa jutussa on 

myös se, että Aalto kertoo yhdeksi Aslanin tehtäväksi ”välittää sellaista tietoa 

ulkomaisista tutkimuksista, joka ei muuten läpäise suomalaista tiedonvälitystä”. 

Tällaisesta Aalto kertoo esimerkkinä psykiatri Joseph Nicolosin vuonna 1991 

julkaistun teoksen ”The Reparative Therapy of Male-homosexuals”.128  

Toisekseen KV-lehdessä 16.12.1993 oli haastattelu juuri homoseksuaalisuutta 

koskevan kirjan ”Tahdotko löytää minuutesi?” (Uusi Tie, 1993129) julkaisseesta Erik 

Ewaldsista. Haastattelussa Ewalds esitti homoseksuaalisuuden taustalla olevan 

”lapsena koettu tyydyttämätön rakkauden kaipuu, joka johtaa puolustautuvaan 

irrottautumiseen erityisesti omaa sukupuolta edustavasta vanhemmasta”.130 Koska 

nämä haastattelut ilmestyivät vuoden 1993 lakialoitteen ympärillä käydyn 

keskustelun jo päätyttyä, ne eivät vielä näy tässä keskustelussa.  

Lakialoite ei edennyt saadusta huomiosta huolimatta. Seta teki asiasta 

adressin, mutta Pokan seuraajana 1994–1995 toiminut Anneli Jäätteenmäki ei asiaa 

edistänyt ja se raukesi käsittelemättömänä vaalikauden lopussa.131 Homojen 

parisuhdeoikeuksien poliittinen merkittävyys oli kuitenkin selvästi noussut.  

Kehysanalyysi 

”He saisivat täysin väärän perhekäsityksen ja sukupuolikäyttäytymisen mallin.’’ 

(Mikä on ongelma?) 

Ojalan lakialoitteesta käydyssä keskustelussa SKL:n perusasetelma pysyi pitkälti 

samana, vaikka asioita sanoitettiin hieman eri tavalla ja keskustelu oli laajempaa. 

Edellisvuonna korostettiin samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimisen 

olevan kristillisen perhekäsityksen vastaista. Avioliittoperheen asemasta 

yhteiskunnan perussoluna puhui tällä kertaan vain Laakkonen, joka kuvaili lain 

aiheuttavan ”laillistetun kieroutuman perhesuhteissa, jolloin perheen asema 

yhteiskunnan perussoluna horjuisi”.132  

 
128 KV-lehti, 19.8.1993, ”Homokeskustelussa käydään tiedotussotaa”, Sari Lehtelä;  

Termi eheytymisterapia tulee juuri tästä Nicolosin teoksesta. Ståhlström,1997, 293. 
129 Uusi tie on luterilaisen kirkon ns. viidenteen herätysliikkeeseen laskettavan Suomen Evankelis-

Luterilaisen Kansanlähetyksen kustannusyhtiön sekä lehden nimi. 
130 KV-lehti, 16.12.1993, ”Minuuden löytäminen on elinikäinen tehtävä”, Esa Erävalo. 
131 Juvonen 2015, 79. 
132 PTK 13/1993 vp, P. Laakkonen, 26.2.1993, 196. 
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Nyt korostettiin enemmän samaa sukupuolta olevien parisuhteiden Raamatun 

vastaisuutta, mutta muutos oli lähinnä painotuksellinen, ei sisällöllinen. Raamattuun 

yleisestu vetosi esimerkiksi Riutta, joka ilmaisi SKL:n vastustavan yksimielisesti 

lakialoitetta ”vedoten Raamattuun sekä yhteiskunnan yleiseen moraaliin” ja lisäsi 

myös, että ”homoseksuaalisuus on luonnonvastaista, Raamatun mukaan synti…”.133  

Raamatun vastaisuuden perusteluina käytettiin myös yksittäisiä kohtia, 

erityisesti Paavalin kirjettä roomalaisille. Siihen vetosi eduskunnassa sekä Kallis että 

Laakkonen. Kallis siteerasi kirjettä134 eduskunnassa halutessaan täsmentää kristillistä 

kantaa asiaan. Tässä yhteydessä on hyvä tiivistetysti kertoa, että roomalaiskirjeen 

ensimmäisessä luvussa Paavali kertoo epäjumalan palvomiseen sortuneista ihmisistä, 

jotka Jumala on tästä syystä jättänyt ”häpeällisten himojen valtaan”. Sen seurauksena 

miehet ja naiset ovat ”vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon 

vastaiseen”, jolla tarkoitetaan sukupuoliyhteyttä omaan sukupuoleen. Tämän kohdan 

luettuaan Kallis toteaa, että ”Uskokaa nyt, tämä on se kirja, johon me uskomme. Kun 

kerran näin sanotaan, emme tietenkään voi olla myöskään viittaamatta siihen.”135  

Myös Laakkonen siteerasi roomalaiskirjettä ja vetosi Kalliksen tapaan, että 

”Nämä jakeet osoittavat sen, että Jumala ei hyväksy tällaisia suhteita ja tällaisille 

suhteille ei myöskään löydy Jumalan siunausta”. Lisäksi Laakkonen yhdisti Jumalan 

sanasta erkaantumiseen (5.Moos. 28:22) liitetyn hivutustaudin ja hiv:n tavalla, josta 

sai vaikutelman, että se olisi Jumalan homoille antama rangaistus. Laakkonen 

kokikin, että laki on merkki yhteiskunnan tilasta ja kuvasi aluksi, että Suomi on 

menettänyt Jumalan siunauksen osin siksi, ettei sen lait ole enää sopusoinnussa 

”kymmenen käskyn kanssa”. Lopuksi hän lisäsi, että lakialoite on ’’henkisen ja 

hengellisen mädännäisyyden huippu” ja ”malliesimerkki siitä, missä ajassa Suomen 

kansa kulkee henkisessä ja hengellisessä mielessä”.136  

Kun Riutta kuvasi mietinnön ehdotusta viimeisenä askeleena ”kohti 

yhteiskunnan sisäistä turmeltumista”137, Laakkonen yhdisti tämän näkemyksen 

suoremmin Jumalan siunauksen menettämiseen. 

 
133 KV-lehti, 13.5.1993, pk, ’’Miten suhtautua homoseksuaalisuuteen?’’, Ulla Riutta. 
134 Kallis ei itse kerro, mikä kohta on, mutta kyseessä on Paavalin kirje Roomalaisille 1:22-28. Hän 

mainitsee sen olevan uudesta käännöksestä, mikä tuolloin tarkoitti vuoden 1992 käännöstä. 
135 PTK 13/1993 vp, B. Kallis, 26.2.1993, 188. 
136 Ibid., P. Laakkonen, 196-197. 
137 KV-lehti, 16.4.1992, pk, ’’Perhe on peruspilari’’, Ulla Riutta. 
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Lakialoitteen vastustamista perusteltiin myös tällä kertaa vaikutuksilla 

lapsiin, mikä kytkeytyi toki myös perhekäsitykseen. Lähetekeskustelussa Kallis ja 

Laakkonen kritisoivat lakialoitteen kohtaa lapseksiottamisesta eli adoptiosta, jonka 

Laakkonen oli jo perhetoimikunnan mietinnön kohdalla ennakoinut sisältyvän 

rekisteröintiin. Adoption vaikutuksia pidettiin varsin synkkinä. Kalliksen mukaan 

”siinä perheessä ja siinä parisuhteessa saa hyvin vääristyneen ja väärän kuvan 

parisuhteesta ja koko yhteiskunnasta”.138 ja Laakkosen mukaan ”He saisivat täysin 

väärän perhekäsityksen ja sukupuolikäyttäytymisen mallin.”139  

Laakkonen erosi kuitenkin Kalliksesta siinä, että hän koki adoptio-oikeuden 

mahdollistavan sen, että ottovanhemmista toinen voisi parisuhteen hajottua ryhtyä 

parisuhteeseen ottolapsen kanssa tämän täytettyä 18 vuotta. Näin samaa sukupuolta 

olevat voisivat adoptoida lapsen ”seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, mikä 

myöhemmin lapsen aikuistuttua voitaisiin laillistaa”.140 

Selkeänä erona edellisvuoden keskusteluun oli se, ettei lainsäädännön 

ohjeellisuuden argumenttia käytetty. Tämä on yllättävää, sillä lakialoitteessa 

painotettiin, että juridisen puolen lisäksi lailla halutaan säädellä myös samaa 

sukupuolta olevien parien suhdetta yhteiskuntaan.141  

Uusia argumentteja oli kaksi. Ensinnäkin Laakkonen koki ongelmaksi sen, 

että laki asettaisi muunlaiset, ei-seksuaaliset asumisjärjestelyt huonompaan asemaan 

’’lain suosiessa tunne-elämältään kieroutuneita homo- ja lesbosuhteita’’. Lisäksi 

Laakkosen mukaan lain myötä homo- ja lesboparit saisivat avioliittoa ja avoliittoa 

paljon paremmat oikeudet, koska heillä ei ole velvoitetta asua yhdessä.142  

Toisekseen Lehtelä ja Riutta nostivat esiin sen, että lakialoite uhkaa 

identiteettiään etsiviä nuoria. Lehtelä kommentoi ensin ymmärtävästi, että homoja 

vainotaan nykyään enemmän kuin uskoaan tunnustavia kristittyjä ja laki helpottaisi 

homojen asemaa. Sen perään hän kertoi vastustavansa lakia, koska nuorilla olisi sen 

myötä kiusaus kokeilla ’keveinkin perustein’ homoseksuaalista elämäntapaa. Näin 

siitä voisi muodostua pysyvä osa identiteettiä, mikä voisi estää päätymisen 

onnelliseen avioliittoon.143 Riutta taas ei selittänyt uhkaa nuorille ollenkaan.144  

 
138 PTK 13/1993 vp, B. Kallis, 26.2.1993, 188.  
139 Ibid., P. Laakkonen, 196-197. 
140 Ibid., P. Laakkonen, 196-197. 
141 LA 4/1993 vp, O. Ojala ym., 12.2.1993,  1. 
142 PTK 13/1993 vp, P. Laakkonen, 26.2.1993, 196. 
143 KV-lehti, 6.5.1993, ’’Jeesus kohtaa homon’’, Sari Lehtelä. 
144 Ibid., 13.5.1993, pk., ”Miten suhtautua homoseksuaalisuuteen?”, Ulla Riutta. 
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”Homoseksuaalisuus on luonnonvastaista, ja Raamatun mukaan synti...” (Syvät 

oletukset) 

Syväoletukset liittyivät edelleen homoseksuaalisuuteen, siihen liitettyyn 

elämäntapaan ja niiden koettuun ristiriitaan kristillisen perhekäsityksen ja 

yhteiskunnallisten vaikutusten kanssa. Nyt Raamatun yksityiskohtaisempi käyttö 

nosti selkeämmin esiin sekä sen tulkintaan että auktoriteettiin liittyvät syväoletukset.  

Raamattuun vetoamiseen liittyi oletus siitä, että se on auktoriteetti myös 

lainsäädäntöä ajatellessa, ei vain uskonnollisissa kysymyksissä. Tämä näkyi 

esimerkiksi Erävalon vetoamisesta siihen, että Raamatun pohjalta voidaan määritellä, 

mikä on ihmiselle parasta ja hyväksi. Erävalon kirjoitus nosti esiin myös käsityksen 

siitä, että oikea moraalitaju on kytköksissä muutenkin Raamattuun. Erävalo nimittäin 

kuvasi kirjoituksessaan, että eduskunnan keskustelussa törmäsi ”maallistunut 

ihmiskeskeinen ajattelumaailma ja jumalakeskeinen kristinuskon ajattelumaailma”. 

Erävalon mukaan ilman Jumalaa ”päädytään ’suvaitsevaan’ moniarvoisuuteen. 

Kaikki suhteet olkoot tasavertaisia, mikään ei ole väärin”. Erävalon mukaan tällöin 

ihmisen itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden ihanteet nousevat ajattelun 

lähtökohdaksi, mutta ne vääristyvät irrotettuna kristillisestä ajattelumaailmasta.145  

Toinen vahva oletus Raamatun tulkinnassa liittyi siihen, että perustelujen 

tukena käytettyjen yksittäisten Raamatun kohtien koettiin olevan sovellettavissa 

sellaisenaan samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin ja lakialoitteeseen. Tämä näkyi 

erityisesti Kalliksen ja Laakkosen niissä kannanotoissa eduskunnassa, joissa he 

siteerasivat Paavalin roomalaiskirjettä ja Laakkonen myös 5.Mooseksen kirjaa. 

Kallis totesi perään vahvistukseksi, että  ”Kun kerran näin sanotaan…” ja Laakkonen 

taas ”Nämä jakeet osoittavat sen…”.146 Samaten Laakkosen puheet siitä, että 

lakialoite on ”malliesimerkki siitä, missä ajassa Suomen kansa kulkee henkisessä ja 

hengellisessä mielessä.”147 kuvastaa hyvin, kuinka siteerattujen kohtien koettiin 

olevan sovellettavissa suoraan myös kuvaukseksi oman ajan jumalattomuudesta. 

Raamatun tekstien samaa sukupuolta olevien seksin tuomitsevien kohtien 

soveltuvuus samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin näkyi vahvasti käsityksissä 

homoseksuaalisuudesta ja sen syistä, vaikka niitä pohdittiin edellisvuotta vähemmän.  

Homoseksuaalisuuden syistä oli tälläkin kertaa eroavaisuutta. Laakkonen vetosi 

 
145 KV-lehti, 4.3.1993, ”Homot ja lesbot tarvitsevat apua”, Esa Erävalo. 
146 PTK 13/1993 vp, B. Kallis, 26.2.1993, 188; P. Laakkonen, 196.  
147 Ibid., P. Laakkonen, 26.2.1993, 196-197. 
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Aslan-yhdistyksen perustaneisiin homoihin, joiden mukaan homous on Jumalan 

sanan vastaista eikä ”johdu mistään geeniperimästä, vaan se on oma valinta, väärä 

valinta, joka aiheuttaa monia ongelmia”. Laakkosen mukaan yhdistys on pystynyt 

”auttamaan monia itsetuntovammaisia homoja eheytymään ja tervehtymään sekä 

pääsemään terveelle pohjalle seksuaalisessa käyttäytymisessä”.148  

Lehtelä pohti, ettei asiasta vielä tiedetä kaikkea, mutta tuli siihen 

johtopäätökseen, että kyseessä on taipumus, jota voi elämänvalinnoilla joko 

tukahduttaa tai vahvistaa. Olennaista on kuitenkin se, että tämän taipumuksen 

toteuttaminen seksin ja/tai parisuhteen muodossa on syntiä, mihin Lehtelä viittasi 

toteamuksellaan, että Jeesus kehottaisi homoa olemaan tekemättä syntiä.149 Erävalo 

vuorostaan vertasi homoseksuaalisuutta alkoholismiin ja kuvasi, kuinka toisilla on 

suurempi taipumus siihenkin, mutta se ei siltikään ole hyväksyttävä saati edistettävä 

asia. Erävalo kuvaa kristillisen kirkon suosittelemaksi lääkkeeksi homouteen 

”pidättäytymistä ja sisäiseen parantumiseen antautumista”.150  

Suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen olennaista olikin sen syiden sijaan se, 

että sitä pidetään Raamatun perusteella syntinä. Riutta kirjoittikin, että ei ole 

olennaista onko homoseksuaalisuus ”synnynnäinen taipumus, sairaus vai ’hankittu’ 

elämäntapa”. Riutalle se on synti monien muiden joukossa, ja hän vetoaa Lehtelän 

tavoin siihen, että Jeesus tuomitsee synnin mutta vapauttaa syntisen.151   

Avioliittoperheen korostetusta merkityksestä ja homoseksuaalisuuden 

syntisenä ja vaarallisena näkemisestä johtuen samaa sukupuolta olevien 

parisuhteiden rekisteröinnin salliminen koetaan uhkana niin lapsille, perheille kuin 

koko yhteiskunnallekin. Tämä näkyy hyvin Laakkosen ja Kalliksen näkemyksissä 

siitä, että samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröiminen on uhka lapsille.152  

Vuoden 1993 keskustelu kirkasti hyvin Raamattuun liittyvien syväoletusten 

keskeisyyden homoseksuaalien parisuhdeoikeuksien vastustamisessa. 

 
148 PTK 13/1993 vp, P. Laakkonen, 26.2.1993, 197. 
149 KV-lehti, 6.5.1993, ’’Jeesus kohtaa homon’’, Sari Lehtelä. Lehtelä viitannee tässä Johanneksen 

evankeliumin kohtaan 8:1–11. Kyseisessä kohdassa lainopettajat ja fariseukset kysyvät Jeesukselta, 

kuinka toimia aviorikoksesta tavatun naisen kanssa. Jeesus sanoo ”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, 

heittäköön ensimmäisen kiven.”, mikä saa joukon hajaantumaan. Tämän jälkeen Jeesus toteaa, ettei 

hänkään tuomitse naista, mutta sanoo ”Mene, äläkä enää tee syntiä.”. KR1992 
150 Ibid., 4.3.1993, ’’Homot ja lesbot tarvitsevat apua’’, Esa Erävalo. 
151 Ibid., 13.5.1993. Pk, ’’Miten suhtautua homoseksuaalisuuteen?’’, Ulla Riutta. 
152 PTK 13/1993 vp, B. Kallis, 26.2.1993, 188; P. Laakkonen, 196. 
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’’Uskokaa nyt, tämä on se kirja, johon me uskomme.” (Mistä vaietaan?) 

Perhekäsityksen suhteen ei nytkään problematisoitu luomisteologiaan pohjautuvan 

miehen ja naisen avioliiton keskeisyyttä yhteiskunnan perussoluna. Samaa 

sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimisen sallimisen vaarallisuudelle ei 

esitetty muita konkreettisia perusteluja kuin vaikutus lapsiin ja nuoriin.  

Esimerkiksi Laakkonen tai Kallis ei esittänyt mitään todisteita väitteilleen 

lapsiin kohdistuvasta uhasta. Varsinkin Laakkosen puheista153 jäi vaikutelma, että 

homojen kohdalla seksuaalisuus on kaiken määrittävä ja selittävä asia – homot eivät 

näyttäydy hänen puheissaan tavallisina ihmisinä, joiden seksuaalinen kiinnostus 

suuntautuu samaa sukupuolta kohtaan, vaan pelkästään paheellisen seksuaalisuutensa 

vallassa olevilta ihmisiltä, jotka uhkaavat koko suomalaista yhteiskuntaa.  

Tällaisten puheiden suhteen sivuutetaan jo olemassa olevien samaa 

sukupuolta olevien parien perheet ja niiden lapset, joita tällainen puhe leimaa. 

Selkeimmin esitetyt uhkakuvat liittyivät nuoriin, joiden Lehtelä pelkäsi lain myötä 

kokeilevan kevein perustein homosuhdetta.154 Jäi kuitenkin epäselväksi, miten 

pienen vähemmistön parisuhdeoikeuksien parantaminen saisi nuoret hillittömästi 

kokeilemaan homosuhteita, saisi heidät arvostamaan vähemmän avioliittoa ja 

murentaisi yhteiskunnan perustan.  

Raamattuun vedottiin paljon edellisvuotta yksityiskohtaisemmin, mutta 

nytkään kohtien soveltumista samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin ei 

problematisoitu. Äärimmäisin esimerkki oli Laakkosen 5. Mooseksen kirjassa 

kuvatun hivutustaudin155 ja HIV:n yhdistäminen niin, että syntyi vaikutelma HIV:stä 

ja AIDS:sta Jumalan homoille antamana rangaistuksena. Kyseinen kohta oli 

kuitenkin täysin irrotettu kontekstista, sillä kyseisen taudin kuvaus on varsin 

epämääräinen ja se esiintyy vain yhtenä esimerkkinä niistä seurauksista, joita Israelin 

kansalle esitetään tottelemattomuudesta Jumalan määräyksien suhteen.156  

Paavalin kirjeeseen roomalaisille vedottiin eniten, mutta sen soveltamista 

omaan aikaan ja samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin ei problematisoitu. Tämä 

 
153 PTK 13/1993 vp, P. Laakkonen, 26.2.1993, 196. 
154 KV-lehti, 6.5.1993, ’’Jeesus kohtaa homon’’, Sari Lehtelä. 
155 Laakkonen ei kohtaa sano, mutta kyseessä on 5.Mooseksen kirja 28:22 (KR92). Kyseinen jae tosin 

jatkuu vielä seuraavasti: ’’..polttavalla helteellä ja kuivuudella, viljaruosteella ja nokitähkällä, ja te 

saatte kärsiä niistä, kunnes teitä ei enää ole.’’ Luvussa kuvataan ensin sitä, kuinka kuuliaisuus 

Jumalalle tuo siunauksen ja sitten jakeet 15-68 kuvaavat kaikkea sitä pahaa, mitä seuraa, jos kansa 

(juutalaiset) on tottelematon. Laakkosen siteeraus on irrotettu kontekstistaan, eikä edes loput esimerkit 

tai edes saman jakeen loppu sovi Laakkosen hi-virus-vihjailuun. 
156 PTK 13/1993 vp, P. Laakkonen, 26.2.1993, 196.  
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näkyi hyvin Kalliksen puheenvuorossa, jossa hän kohtaa siteerattuaan vetosi 

seuraavasti: ’’Uskokaa nyt, tämä on se kirja, johon me uskomme. Kun kerran näin 

sanotaan, emme tietenkään voi olla myöskään viittaamatta siihen.’’.157 Lisäksi 

Laakkonen tulkitsi suoraviivaisesti näiden kohtien kautta Suomen erkaantuneen 

Jumalan sanasta, ja lakialoitteen sallimisen myötä Suomen menettävän lopullisesti 

Jumalan siunauksen.158 Problematisoimatta tähän liittyen jäi myös Erävalon 

taustaoletus siitä, että ilman Jumalaa moraalitaju vääristyy.159  

Kalliksen ja Laakkosen kommenttien perusteella kyseisten kohtien 

soveltamisessa nykyajan samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin ei selvästikään liity 

mitään tulkintaa. Kuitenkin tällöin Paavalin ajan käsitykset homoseksuaalisuudesta 

jäivät täysin problematisoimatta. Huomiotta jäi myös se, että jo tuolloin Paavalin 

tekstien tulkinnasta oli esitetty toisenlaisia vaihtoehtoja, kuten aiemmin mainitun 

emeritusarkkipiispa Mikko Juvan näkemykset ja myös professori Heikki Räisäsen 

pohdinnat esimerkiksi kirjassaan Raamattunäkemystä etsimässä (1984). Räisänen 

toteaa toisaalta sen, että Raamatun homoseksuaalisuutta käsittelevät tekstit 

tuomitsevat homoseksuaaliset teot yksimielisesti, mutta toisaalta nostaa myös esiin 

sen, että näissä teksteissä puhutaan teoista ja roolin ’vaihtamisesta’, ei pysyvästä 

’taipumushomoseksualismista.’ Lisäksi homoseksuaaliset teot esiintyvät eri 

Raamatun teksteissä yhtenä esimerkkinä epäjumalanpalveluksen seurauksista.160  

Kalliksen puheenvuoro nosti esiin myös toisen kiinnostavan ristiriidan. Kallis 

painotti, ettei halua tuomita, mikä tuo esiin sen ristiriidan, mitä ainakin osa SKL:n 

riveissä kokee: homojen yhteiskunnallisessa asemassa tunnustetaan olevan 

ongelmia161, mutta samalla Raamatusta tehdyt tulkinnat homoudesta lisättynä sen 

pelättyihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin tekevät mahdottomaksi näiden 

parannusten sallimisen, varsinkaan lakialoitteen esittämällä tavalla. 

Tähän liittyen voidaankin kysyä, miksi tämä yksi asia pitkistä listoista kuvaa 

sitä, että juuri tämä asia niin voimakkaasti kuvaa luopumista Jumalan sanasta? 

Paavali kuitenkin kuvaa roomalaiskirjeessä ihmisiä, jotka ”ovat vaihtaneet 

katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten 

 
157 PTK 13/1993 vp, B. Kallis, 26.2.1993, 188.  
158 Ibid., P. Laakkonen, 196.  
159 KV-lehti, 4.3.1993, ’’Homot ja lesbot tarvitsevat apua’’, Esa Erävalo. 
160 Räisänen 1984, 113-114. 
161 Esimerkiksi Lehtelä myönsi suoraan lain helpottavan homojen asemaa ja Riutta keskustelun 

paljastaneen suomalaisten ennakkoluulot. 
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ja matelijoiden kuviin”, minkä myötä ”Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen 

valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvaltaisteen, 

ja miehet ovat  samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on 

syttynyt himo toisiaan kohtaan”. Tämän lisäksi ’’…he ovat täynnä kaikenlaista 

vääryyttä; halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, 

riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat ja parjaavat, vihaavat 

Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen 

tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja 

säälimättömiä.’’162  

Kuitenkaan kukaan SKL:n piirissä ei syytä lakialoitteen kannattajia tai 

homoja epäjumalanpalvonnasta eivätkä muutenkaan samasta heitä näihin muihin 

Paavalin kuvaamiin ominaisuuksiin. Periaatteessa tämä kohta esittää myös, ettei 

homo voi olla kristitty, koska kristinuskon Jumalasta luopuminen herättää halun 

samaan sukupuoleen. Tällaista ei kuitenkaan esitetä SKL:n parissa, vaan Aslanin 

yhteydessä nimenomaan mainitaan, että on olemassa myös kristittyjä homoja.   

Kiinnostava ristiriita SKL:n Raamatun tulkinnoissa nousee esiin verratessa 

suhtautumista homoseksuaalisuuteen ja avioeroon. Avioeron kohdalla Raamatun 

tekstejä ei nimittäin ole tulkittu näin sitovasti, vaikka Jeesus kieltää sen toisaalla 

kokonaan (Luuk. 16:18) ja toisaalla sallii vain haureuden eli aviorikoksen tähden 

(Matt. 19:3-11).  

Silti Riutta kirjoitti KV-lehdessä 13.5.1993 kolumnissaan ’’Avioero ja 

sydämen kovuus’’ avioerosta sallivasti. Riutta kirjoitti esimerkiksi, että ’’tuskin 

kukaan asettaa avioliittoa itsetarkoituksena niin korkealle…, että kärsiköön ihminen 

mitä tahansa….kunhan vain kulissit säilyvät’’. Riutta myös kritisoi keskusteluja 

eronneiden avioitumisesta tai työskentelystä esimerkiksi seurakunnassa, koska 

’’tällainen keskustelu on…valikoivaa ja pinnallista…siinä nostetaan silmätikuksi 

yksi ainoa näkyvä asia…’’ Riutta myös lisäsi, että ’’pakko-onnistuminen ei voi olla 

Jumalan sanasta nouseva vaatimus…’’.163  

Nämä tulkinnan periaatteet sopisivat hyvin myös homojen oikeuksien 

puolustamiseen. Voidaanhan pohtia, tuleeko heteroavioliiton aseman itsetarkoitusta 

asettaa niin korkealle ihmisen yläpuolelle, että homot pakotetaan elämään joko ilman 

parisuhdetta selibaatissa tai vailla parisuhdeoikeuksia, jotta avioliiton kulissi säilyy. 

 
162 Kirje Roomalaisille 1:23, 29-31. KR1992. 
163 KV-lehti, 13.5.1993, ’’Avioero ja sydämen kovuus’’, Ulla Riutta. 
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Myös seksuaaliseen suuntautumisen painoarvoa voisi kritisoida valikoivana ja 

pinnallisena, yhden näkyvän asian nostamisena silmätikuksi. Tämä esimerkki 

osoittaa, ettei Raamatun tulkintaperiaatteet ole yhtenevät eri kysymyksien välillä. 

Raamatun sijaan vedotaankin oikeastaan omaan tulkintaan sen teksteistä.  

Uutena argumenttina esitettiin lain epäoikeudenmukaisuus ei-seksuaalisten 

yhdessä asumisen muotojen suhteen. Esimerkiksi Laakkonen ei kuitenkaan selitä, 

miten ne ovat verrattavissa parisuhteeseen, jossa mahdollisesti olisi myös lapsia, 

puolisoiden välinen perintö-oikeus ja niin edelleen. Lisäksi Ojala painotti jo 

esittelypuheessaan, ettei tämän lakialoitteen hyväksyminen estä muita yhteistalouksia 

koskevan lainsäädännön tekemistä, ja painotti, ettei avioliiton muodostamisenkaan 

edellytyksenä ole yhdessä asuminen.164  

Kiinnostavaa kyllä ei-seksuaalisissa suhteissa olevien epätasa-arvoiseen 

kohtelun vetoamisessa jää käytännössä vaietuksi se ristiriita, että avioliittoperheen 

erityisasemaa perusteltiin seksuaalisuudella ja lisääntymisellä, mutta seksuaalisuus ja 

myös mahdolliset lapset halutaan häivyttää pois samaa sukupuolta olevien 

parisuhteista rinnastamalla ne ei-seksuaalisiin yhdessä asumisen muotoihin. Lain 

silmissä samaa sukupuolta olevien parisuhdeoikeuksia (kuten perintöoikeus tms.) 

voisi nimenomaan puolustaa sen vuoksi, että ne poikkeavat näistä ei-seksuaalisista 

sisarusten tai muiden sellaisten yhteisasumisen muodoista. Nämä yllä mainitut 

ristiriidat osoittavat, ettei SKL:ssä näitä Raamatun käyttöön ja yleisiin perusteluihin 

liittyviä epäjohdonmukaisuuksia ole joko tiedostettu tai niistä on vaiettu.  

3.3 Vuoden 1996 lakialoite parisuhteen virallistamisesta 

Keskustelun kaari: Eva Dahlgren sytyttää keskustelun 

Vuoden 1996 keskustelua edeltäneissä eduskuntavaaleissa vuonna 1995 SKL sai 

3,0%:n äänistä ja seitsemän paikkaa, mutta ei päässyt hallitukseen. Merkittävää 

puolueelle oli Päivi Räsäsen nousu eduskuntaan, joka profiloitui nopeasti 

perhepolitiikan kysymyksissä ja vaalien jälkeisessä puoluekokouksessa 

Kankaanniemen haastaneen Bjarne Kalliksen valinta uudeksi puheenjohtajaksi.165  

 

 

 
164 PTK 13/1993 vp, O. Ojala, 26.2.1993, 185–186. 
165 Erävalo et. al. 2008, 92–93, 95. 
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Vuonna 1996 keskustelu parisuhteiden rekisteröinnistä käynnistyi uudelleen 

tammikuussa ja kesti kesäkuuhun asti. Asia nousi pinnalle, kun tunnettu ruotsalainen 

laulaja Eva Dahlgren rekisteröi parisuhteensa naisen kanssa.166 Kansalaiskeskustelu 

oli hyvin aktiivista ja asiaa käsiteltiin myös kahdessa tv:n keskusteluohjelmassa, 

joissa SKL:ää edusti Päivi Räsänen.167 Oikeusministeri Jyri Häkämies ilmaisi 29.2. 

kyselytunnilla vastustavansa tällaista lakia arvoihin perustuen, niitä sen tarkemmin 

määrittelemättä.168 Maaliskuussa rekisteröimistä vastustaneet luovuttivat Toimi 

Kankaanniemen johdolla oikeusministeriölle adressin, johon oli kerätty kahdessa 

viikossa yli 59 000 nimeä.169 Reaktiot olivat voimakkaita.   

KV-lehdessä keskustelua käytiin helmikuusta kesäkuun loppuun, jolloin asiaa 

käsiteltiin kuudessa pääkirjoituksessa tai kansanedustajan kirjoituksessa ja koko 

vuonna jollain tapaa yhteensä 16 eri numerossa. Ensimmäinen kirjoitus oli Räsäsen 

mielipidekirjoitus 15.2.1996 pian MTV3:ssa vierailun jälkeen otsikolla 

”Homoseksuaalien parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia”. Perustelujensa lisäksi hän 

pohti julkista keskustelua ja pohjoismaisen lainsäädännön painetta Suomelle.170  

KV-lehdessä 29.2.1996 oli aiheesta monta kirjoitusta. Pääkirjoituksessa 

”Homosuhde ei voi olla avioliitto” Riutta väitti, että menossa oli tiedotusvälineiden 

ja Setan kampanja homojen parisuhteiden virallistamiseksi ja vaati piispoilta selkeitä 

kannanottoja Rautalangasta vääntäen -palstalla.171 Lisäksi teema-aukeamalla 

luterilaisen kirkon herätysliikejohtajat tyrmäsivät asian yksimielisesti ja Riutan 

haastattelussa Kallis kehotti taisteluun kristillisen avioliittonäkemyksen puolesta.172 

KV-lehden numerossa 7.3.1996 asiaa sivuttiin Kankaanniemen kirjoituksessa 

siitä, etteivät EU-parlamentin ihmisoikeusnäkemykset sido Suomea tässä 

kysymyksessä, ja lehdessä uutisoitiin myös arkkipiispa Vikströmin kannanotosta 

 
166 ”Eva Dahlgren partneriliittoon”. Helsingin Sanomat, 27.1.1996. <https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000003503828.html> Katsottu 13.7.2021. 
167 KV-lehti, 8.2.1996; Homoliitto-ilta vuonna 1996, 9.4.1996, Yle Areena. <https://areena.yle.fi/1-

50092470>  Katsottu 13.7.2021. 
168 ’’Häkämies joutui rajuun ryöpytykseen homopareista’’. Helsingin Sanomat, 1.3.1996. 

<https://nakoislehti.hs.fi/b9bb8d04-1e31-4b37-b811-36de1732b71e/7?q=kari%2Bhäkämies>  

Katsottu 13.7.2021. 
169 KV-lehti, 14.3.1996. 
170 Ibid., 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
171 Ibid., 29.2.1996, pk ’’Homosuhde ei voi olla avioliitto’’& ”Nyt kaivataan piispojen kantaa”, Ulla Riutta. 
172 Ibid., ”Yhteiskunnan ja kirkon tehtävä on tukea tervettä seksuaalisuutta”, Anneli Rinne & Ulla 

Riutta; ’’Kirjoittakaa lehtiin terveisiä kansanedustajille’’, Ulla Riutta. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000003503828.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000003503828.html
https://areena.yle.fi/1-50092470
https://areena.yle.fi/1-50092470
https://nakoislehti.hs.fi/b9bb8d04-1e31-4b37-b811-36de1732b71e/7?q=kari%2Bhäkämies


 

 42 

yhteistalouksien epäoikeudenmukaisen lainsäädännön poistamisesta.173 KV-lehden 

14.3. ilmestyneessä numerossa oli vain etusivun uutinen yllä mainitusta adressista ja 

Kalliksen SKL:ää yleisemmin puolustava kolumni.174 Kallis kommentoi asiaa vielä 

KV-lehdessä 18.4.1996. Vastustavan kannan lisäksi hän pohti Ajankohtaisen 

kakkosen Homoliitto-iltaa ja asiaan liittyvää keskustelukulttuuria.175 

Outi Ojala teki uuden lakiesityksen samaa sukupuolta olevien parisuhteen 

virallistamisesta (LA 26/1996 vp.), kun hallitus oli osoittanut olevansa haluton 

edistämään asiaa. Olihan oikeusministeri Häkämies ilmoittanut vastustavansa 

tällaista lakia ja ilmoittanut, ettei edistä asiaa, ellei lakialoite saisi yli 100 

allekirjoitusta. Vaikka lakialoite sai edelliskerran 11 kansanedustajan allekirjoituksen 

sijaan jo 58 allekirjoitusta, jäi tämä silti kauas Häkämiehen asettamasta rajasta.176  

Lakialoite jätettiin 28.5.1996, ja se tuli lähetekeskusteluun 5.6.1996. 

Lakialoitteen keskeisin ero edelliseen oli se, että siitä oli jätetty pois mahdollisuus 

ottaa yhteinen ottolapsi. Siinä kuitenkin esitettiin yhteishuoltajuuden järjestämistä 

niille parisuhteensa virallistaneille pareille, jossa toinen osapuoli on sosiaalinen 

vanhempi toisen biologisille lapsille. Tätä perusteltiin lapsen edulla silloin, jos 

biologinen vanhempi sairastuu tai kuolee. Lakialoitteessa esitettiin toive selvittää 

nykyisen lainsäädännön soveltamista asiaan tai säädösten täsmentämistä. Muuten 

siinä esitettiin avioliittolain kaltaisia oikeuksia samaa sukupuolta oleville pareille. 

Perusteluissa vedottiin vuoden 1993 tapaan perhetoimikunnan mietintöön ja siihen, 

että samaa sukupuolta olevien parien suhteiden juridisen sääntelyn lisäksi halutaan 

vaikuttaa myös heidän ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen. Nyt korostettiin myös 

sitä, että kaikissa muissa Pohjoismaissa oli jo vastaava laki. Pieni tekninen ero oli 

siinä, että parisuhteiden rekisteröinnin sijaan vaadittiin niiden virallistamista.177  

Lähetekeskustelussa Ojala esitti vielä muutaman lisäperustelun. Ensinnäkin 

hän kertoi, että vaikka useat lakialoitteen allekirjoittaneet olisivat itse valmiita 

vaatimaan täysin samoja oikeuksia kuin avioliitossa, ei lakialoitteessa vaadita 

kirkkovihkimistä, adoptio-oikeutta tai yhteishuoltajuutta, koska kaikki eivät ole tähän 

valmiita. Ojala painotti myös lainsäädännön vaikutusta asenteisiin ja vetosi 

 
173 KV-lehti, 7.3.1996, ”EU-parlamentin kanta ei sido homoasiassa”, Toimi Kankaanniemi; 

”Yhteistalouksia koskevat epäoikeudenmukaisuudet poistettava lainsäädännöllä”, John Vikströmin 

lausunto. 
174 Ibid., 14.3.1996. 
175 Ibid., 18.4.1996, ’’Hentiläkin korostaa Kristityn vastuun vaikutusvaltaa’’, Bjarne Kallis. 
176 Juvonen 2015, 80–83. 
177 LA 26/1996 vp, O. Ojala ym., 28.5.1996, 1-3. 
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saamaansa kirjeeseen, jossa eräs äiti kertoi homoseksuaalin poikansa kokemasta 

kiusaamisesta ja syrjinnästä. Ojala kiteytti kehystyksensä seuraavasti: ”Lakialoitteen 

taustalla on kysymys ihmisten tasavertaisuudesta ja ihmisoikeuksista, kaikkien 

ihmisten tasavertaisuudesta ja ihmisoikeuksista pitämättä lukua siitä, miten he ovat 

seksuaalisesti suuntautuneet. Lähtökohta ajatteluun on tämä. Jotta tähän päästäisiin, 

tarvitaan erillinen laki, tarvitaan mahdollisuus samaa sukupuolta oleville virallistaa 

parisuhteensa.”. Ojala vetosikin vuoden 1995 perustuslain muutokseen, jossa 

kiellettiin asettaminen eriarvoiseen asemaan sukupuolisen suuntautumisen 

perusteella sekä EU -parlamentin vuoden 1994 päätöslauselman suositukseen samaa 

sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta.178  

SKL:stä lähetekeskusteluun osallistuivat Päivi Räsänen, Tauno Pehkonen, 

Bjarne Kallis ja Toimi Kankaanniemi. He vastustivat aloitetta yksimielisesti.179  

Lähetekeskustelun jälkeen asiaa käsiteltiin KV-lehdessä 13.6.1996 pääkirjoituksessa, 

uutisena ja aiheen lyhyenä koontina. Näistä tärkeä on Jouko Jääskeläisen pääkirjoitus 

’’Nyt on kristillisen politiikan aika’’, jossa hän tarkasteli lakialoitetta osana yleistä 

arvomuutosta Euroopan kristillistaustaisissa maissa.180 Kankaanniemi kommentoi 

asiaa vielä 27.6., mutta kritisoi lähinnä keskustan puoluekokouksen päätöstä tukea 

homoliittoja.181 Tämän jälkeen keskustelu hiipui, mihin varmasti vaikutti kevään 

keskustelun ja kesätauon lisäksi se, että lakialoite oli siirtynyt päivänpolitiikan 

keskiöstä lakivaliokunnan käsiteltäväksi.   

Lakivaliokunta antoi Ojalan lakialoitteesta mietintönsä (LaVM 10/1997 vp.) 

kesällä 1997. Se päätyi vastustamaan aloitteen hyväksymistä äänestyksen jälkeen, 

koska piti asiaa ristiriitaisena ja koki lainsäädännön kannalta parempana edistää asiaa 

hyvin laaditun hallituksen esityksen ja perusteellisen valiokuntakäsittelyn kautta. 

Eduskunta hyväksyi sekä ehdotuksen hylätä lakialoite että toivomuksen hallituksen 

ryhtymiseksi asian valmisteluun.182 Oikeusministeriö perustikin joulukuussa 1997 

työryhmän valmistelemaan asiaa, mutta sen työ jäi valmistelun asteelle vielä tällä 

vaalikaudella.183  

 
178 PTK 76/1996 vp, O. Ojala, 5.6.1996, 2147–48. 
179 Ibid., P. Räsänen 2150-51; T. Pehkonen, 2166; B. Kallis, 2171; T. Kankaanniemi, 2181. 
180 KV-lehti, 13.6.1996, pk, ’’Nyt on kristillisen politiikan aika’’, Jouko Jääskeläinen. 
181 Ibid., 27.6.1996, ’’EMU- ja homokuperkeikat’’, Toimi Kankaanniemi. 
182 Parisuhdelaista kohti tasa-arvoista avioliittolakia-tietopaketti. Lakialoitteita ja muita 

valtiopäivätoimia 1994–2000. Eduskunnan verkkosivut. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-

sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/lakialoitteita-ja-valtiopaivatoimia-1994-2000.aspx> Katsottu 25.12.2021. 
183 Juvonen 2015, 80–81.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/lavm_10+1997.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/lakialoitteita-ja-valtiopaivatoimia-1994-2000.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/lakialoitteita-ja-valtiopaivatoimia-1994-2000.aspx
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Kehysanalyysi 

”Avioliittoinstituutio on koko yhteiskunnan perusta, ja sen mureneminen 

vaikuttaa oleellisesti yhteiskunnan terveyteen” (Mikä on ongelma?) 

Keskustelussa toistui vuosilta 1992 ja 1993 näkemys siitä, että parisuhteiden 

virallistaminen on kristillisen perhekäsityksen ja Raamatun vastaista ja uhkaa 

avioliittoperheen asemaa yhteiskunnan perustana. Nämä perustelut nousivat kaikissa 

kirjoituksissa ja puheenvuoroissa esiin jossain muodossa. Näkemyksen avioliiton 

perustumisesta luomiseen oli nostanut esiin jo Räsänen vuonna 1992, ja myös Riutta 

vetosi siihen suoraan 1993. Nyt se nousi paljon useammin esiin. Esimerkiksi 

Räsänen kirjoitti KV-lehdessä samaan tapaan kuin vuonna 1992, että ”Raamatun 

ihmiskuvaan kuuluu oleellisesti luotu sukupuolijärjestelmä. Jumala loi ihmisen 

mieheksi ja naiseksi, tasa-arvoisiksi, mutta erilaisiksi…Sukupuolielämä on 

tarkoitettu toteutettavaksi ainoastaan yhden miehen ja yhden naisen muodostamassa 

avioliitossa. Sen rinnalle ei luomisjärjestyksen mukaan ole asetettu mitään muita 

suhteita, esimerkiksi samaa sukupuolta olevien suhteita, pedofiilin suhdetta lapseen 

tai eläimeen sekaantujan suhdetta eläimeen.”184  

Samaan tapaan Pehkonen vetosi siihen, että Raamatussa nainen luotiin 

miehen avuksi ja Ojalan mainitsemat liitot kiellettiin. Hän korostaa lakialoitteen 

olevan ristiriidassa Jumalan lain kanssa, mikä osoittaa Ojalan lain olevan ihmisistä, 

ja siksi alisteinen edelliselle. Laakkosen tiputtua eduskunnasta, Pehkonen oli ainoa, 

joka esitti lakialoitteen olevan merkki yhteiskunnan tilasta ja sen erkaantumisesta 

Jumalasta. Pehkonen nimittäin tulkitsi ”ilmiön” kuvaavan sitä, että ”Luopumus on 

pitkällä.”. Pehkosen mukaan ”hyväksymisellä…vedämme Jumalan vihan kansamme 

ylle eli viattomatkin joutuvat kärsimään. Tästä ovat esimerkki Sodoma ja 

Gomorra”.185 Kallis vetosi nyt Raamattuun vain yleisesti ja kommentoi, että 

”kaikkein tärkein peruste on se, mitä Raamattu asiasta sanoo…” ja vetosi samaa 

sukupuolta olevien seksin luonnottomuuteen.186  

Ongelmaksi nähtiin jälleen myös lain sallimisen yhteiskunnalliset 

vaikutukset, mihin yhdistyi osa Raamatun vastaisuuteen liittyvistä perusteluista. 

Räsänen haastoi perustelun siitä, ettei homojen oikeus avioitua heikentäisi kenenkään 

avioliittoa ja korosti, ettei kyseessä ole yksityisasia. Hän totesikin Riutan tavoin, että 

 
184 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
185 PTK 76/1996 vp, T. Pehkonen, 5.6.1996, 2166. Sodoman ja Gomorran kertomus 1.Moos 19:23–30. 
186 Ibid., B. Kallis, 2172. 
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”avioliittoinstituutio on koko yhteiskunnan perusta, ja sen mureneminen vaikuttaa 

oleellisesti yhteiskunnan terveyteen” ja vetosi tämän perään heprealaiskirjeeseen 

(13:4): ”Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken.” Lain vaikutuksia 

avioliittoinstituutiolle Räsänen piti avioeroja, avosuhteita tai irtosuhteita pahempina, 

koska se merkitsisi ”entistä syvällisempää muutosta ja suurempaa irtautumista 

kristillisestä avioliittonäkemyksestä”.187  

Myös Kallis korosti perusteena avioliiton erityisaseman säilyttämistä ja kertoi 

voivansa viitata moniin tutkimuksiin, joiden mukaan ”avioliitto ja perhe on 

yhteiskunnan ydin.”. Perusteluissaan Kallis esitti uuden argumentin väittäessään, että 

”rikoksentekijöistä hyvin pieni osa on aviopuoliso tai terveessä avioliitossa olevien 

vanhempien lapsi”. Hän kertoi tästä olevan tutkimustietoa, mutta eduskunnan 

pöytäkirjan perusteella jää epäselväksi, mistä tutkimuksista on kyse, vaikka Kallis 

ilmoitti vastauspuheenvuorossaan voivansa toimittaa aineiston.188 

Ongelmaksi koettiin myös parisuhteen virallistamisen rinnastaminen 

avioliittoon niin periaatteessa kuin seremoniallisesti. Vaikka Riutta paheksui tätä jo 

1993 lakialoitteen kohdalla, oli tämä näkökulma esillä 1996 paljon laajemmin. Riutta 

korosti sitä, että ”…homous ei ole enää juridisesti rikos, mutta sitä ei voi myöskään 

nostaa tasavertaiseksi avioliiton kanssa. Tämän oivaltamiseen riittää terve järki.”189  

Myös Räsänen korosti eduskunnassa, että koko lain tarkoitus on 

lainsäädännöllinen rinnakkaisuus avioliiton kanssa. Räsänen vetosi siihen, kuinka 

muissa Pohjoismaissa rekisteröidyistä parisuhteista on alettu puhua avioliiton 

termein lakien mentyä läpi. Hän paheksui myös sitä, että kouluissa on alettu 

opettamaan, että aikuisena voi mennä naimisiin myös samaa sukupuolta olevan 

kanssa. Lisäksi Räsänen kritisoi myös sitä, että käytännöllisten syiden sijaan 

periaatteelliset syyt ovat tärkeämmät ja lailla halutaan ennen kaikkea ”vaikuttaa 

yhteiskunnan asenteisiin niin, että homoseksuaalinen suuntautuneisuus 

tunnustettaisiin heteroseksuaalisuuden rinnalle tasavertaiseksi tavaksi toteuttaa 

seksuaalisuutta”.190 Myös Kankaanniemen mukaan virallistaminen olisi käytännössä 

sama kuin siviilivihkimys. Hän korosti myös vaikutusta luterilaiseen kirkkoon, jonka 

kirjoihin jouduttaisiin merkitsemään homosuhteita.191  

 
187 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
188 PTK 76/1996 vp, B. Kallis, 5.6.1996, 2173–74. 
189 KV-lehti, 29.2.1996, pk, ”Homosuhde ei voi olla avioliitto”, Ulla Riutta. 
190 PTK 76/1996 vp, P. Räsänen, 5.6.1996, 2150–51. 
191 Ibid., T. Kankaanniemi, 2182. 
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Vaikutukset lapsiin nousivat jälleen esiin, vaikka adoptio-oikeus oli jätetty 

lakialoitteesta pois. Pehkonen kuitenkin arveli lakialoitteesta seuraavan muitakin 

lakialoitteita ‘’jotka murtavat kansamme moraalista selkärankaa’’.192 Räsänen taas 

esitti, että laki johtaisi seuraavaksi adoption ja kirkollisen vihkimisen ajamiseen. 

Räsänen ennusti, että Tanskan tavoin Suomessakin aletaan vaatimaan myös 

hedelmöityshoitojen sallimista naispareille, mikä ”muuttaisi oleellisesti käsitystä 

vanhemmuudesta, siis ei pelkästään vain avioliitosta...”. Lisäksi lapsiin liittyi myös 

Räsäsen edellä mainittu huoli lain sallimisen vaikutuksesta koulun opetukseen.193  

Adoption ja kirkollisen vihkimisen ajamisessa Räsänen oli oikeassa, sillä 

1993 aloitteessa oli mukana adoptio-oikeus ja siinä mainittiin kirkon joutuvan ajan 

myötä hyväksymään ainakin näiden suhteiden siunaamisen. Vaikutuksen kirkkoon 

nosti esiin Räsänen ja Kankaanniemi, mutta tämä ei ollut keskeisimpiä argumentteja. 

Laakkosen puheet adoption ja seksuaalisen hyväksikäytön liittymisestä 

toisiinsa kaikuivat nyt Kankaanniemen puheissa. Ensin hän ilmaisi, että 

yhteishuoltajuus tai huoltajuuden määrääminen sairastapauksessa toiselle 

vanhemmalle olisi ’’pitkälle menevää adoption vaatimista tuomioistuimen 

päätöksellä’’.194 Vastauspuheenvuorossaan hän kuitenkin jatkoi seuraavasti: 

”Tarkoitatteko te todella sitä, että jos kaksi miestä, homoa, asuu yhdessä, ja toisella 

on esimerkiksi 10-vuotias tyttö ja hänen biologinen isänsä siinä perheessä sairastuu 

tai kuolee, niin sitten tämän tytön pitäisi tulla tämän leskihomon huoltoon jne. 

Minusta tässä kyllä ollaan hyvin vaarallisella tiellä lapsen kannalta.”195  

Riutan ja Lehtelän 1993 esittämää uhkakuvaa nuorten homoseksuaalisista 

kokeiluista ei nyt esiintynyt, mutta Laakkosen väite, että laki asettaisi ei-seksuaaliset 

asumisjärjestelyt huonompaan asemaan nousi esiin Riutan toimesta.196 SKL esittikin 

useamman vastaehdotuksen siitä, kuinka samaa sukupuolta olevien parien 

oikeudellisia ongelmia voitaisiin ratkoa, kuten erilaisia veroluokan muutoksia 

testamentin saajille, joilla voitaisiin huomioida myös ei-seksuaaliset yhteistaloudet. 

Lisäksi Kallis vetosi lääkärien tv-haastatteluihin, joissa oli kerrottu, että sairaan 

kumppanin tiedot annetaan, jos lääkäri tietää potilaan elävän homosuhteessa.197 

 
192 PTK 76/1996 vp, T. Pehkonen, 5.6.1996, 2166. 
193 Ibid., P. Räsänen, 2151. 
194 Ibid., T. Kankaanniemi, 2181. 
195 Ibid., T. Kankaanniemi, 2183. 
196 KV-lehti, 29.2.1996, pk, ”Homosuhde ei voi olla avioliitto”, Ulla Riutta. 
197 PTK 76/1996 vp, P. Räsänen, 5.6.1996, 2150; B. Kallis,  2172. 
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Paluun teki myös lainsäädännön ohjeellisen tehtävän korostamisen 

argumentti, johon lakialoitteessakin vedottiin. Kallis toisaalta tunnusti, että 

lakialoitteen hyväksyminen voisi vähentää syrjintää, mutta toisaalta korosti, että 

”asenteiden muuttumisesta voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä seuraamuksia”. 

Kallis ei täsmentänyt kielteisiä seuraamuksia, vaan painotti, että asenteisiin pitäisi 

voida vaikuttaa ilman lakiakin.198 Vaikka muitakin keinoja olisi, korosti lakialoitekin 

myös lain periaatteellista merkitystä, mihin Kallis ja Räsänen vetosivat. Kiinnostavaa 

on se, että muita keinoja asenteiden parantamiseen ei kuitenkaan esitetty. 

Vuoden 1996 keskustelussa ihmisoikeuksiin vedottiin ensimmäistä kertaa 

laajasti, minkä taustalla lakialoitteen perusteluissakin esiin nostettu vuoden 1995 

perusoikeusuudistus sekä EU-parlamentin suositus. SKL haastoi tämän perustelun 

voimakkaasti. Vuonna 1993 Riutta vain viittasi niihin kommentissa, etteivät homot 

enää pyytele anteeksi elämäntapaansa, vaan vetoavat ihmisoikeuksiin.199 Nyt Riutta 

esitti samoin kuin Aslanin parissa työskennellyt Mikko Aalto 1993, että meneillään 

oli median ja Setan kampanja parisuhteiden virallistamiseksi. Riutan mukaan 

”Lehdet, televisio ja radio haastattelevat kilpaa julkihomoja ja lesboja, ja suurelle 

yleisölle kauhistellaan heidän ihmisoikeuksiensa loukkauksia”, mutta lasten 

ihmisoikeudet, kuten oikeus isään ja äitiin, ”vaietaan täysin”.200  

Myös Räsänen kiisti asian olevan ihmisoikeus- tai perusoikeuskysymys, ja 

korosti, ettei syrjinnän kielto ’’edellytä poikkeavien suhteiden nostamista avioliiton 

asemaan’’ eikä uskonnonvapaus velvoita sallimaan moniavioisuutta. Räsäsen 

mukaan ihmisoikeussopimukset eivät velvoita näiden parisuhteiden virallistamiseen 

ja niiden sijaan asiassa on kysymys avioliiton asemasta ja avioliittoinstituution 

sisällöstä. Lisäksi Räsänen haastaa Setan aseman kommentoimalla tuntevansa 

homoja, jotka kokevat sen ’’agendan’’ vieraaksi. 201  

Setan ja median väitetyn kampanjan lisäksi SKL:ssä koettiin keskustelun 

jakolinjojen muodostuneen niin, että lakia kannattavat ovat suvaitsevaisia ja 

vastustajat suhtautuvat kielteisesti homoihin. Esimerkiksi Riutta kommentoi KV-

lehdessä, että ”joku jossain on määrännyt myös, että homosuhteiden ajaminen 

edustaa suvaitsevaisuutta ja edistyksellisyyttä, ja niiden torjuminen 

 
198 PTK 76/1996 vp, B. Kallis, 5.6.1996, 2172. 
199 KV-lehti, 13.5.1993, pk, ”Miten suhtautua homoseksuaalisuuteen?”, Ulla Riutta. 
200 Ibid., 29.2.1996 pk, ”Homosuhde ei voi olla avioliitto”, Ulla Riutta. 
201 PTK 76/1996 vp, P. Räsänen, 5.6.1996, 2151–52. 
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suvaitsemattomuutta”. Riutan mukaan ”Tällainen kansalle syötetty itsestäänselvyys 

on kyseenlaistettava jo historiankin valossa”, minkä jälkeen Riutta korostaa 

homoliittoja ”ikivanhana poikkeamana luonnollisesta seksuaalisuudesta”.202  

Myös Kallis korosti eduskunnassa, ettei kukaan SKL:ssä suhtaudu kielteisesti 

homoihin, mutta painotti sen jälkeen aiemmin mainitun mukaan lain vastustukselle 

keskeisenä Raamatun vastaisuutta ja homojen ja lesbojen sukupuoliyhteyden 

luonnottomuutta.203 Seuraavassa vastauspuheenvuorossaan Kallis vielä lisäsi, että 

”me emme missään nimessä…tuomitse tai syrji homoja tai lesboja, mutta me emme 

pidä hyvänä sitä, että näitä parisuhteita rekisteröidään…”.204  

”…kyllä homoseksuaalisuus ja se, että homot ja lesbot ovat sukupuolisessa 

yhteydessä, on luonnotonta.” (Syvät oletukset) 

Syväoletuksia yhdisti jälleen se, että ne liittyvät käsityksiin homoseksuaalisuudesta 

sekä Raamatusta ja sen tulkinnasta. Ensinnäkin Raamattua pidettiin ylimpänä 

auktoriteettina myös valtion lainsäädännön suhteen. Tämä näkyi hyvin esimerkiksi 

Pehkosen puheenvuorossa, jossa hän korosti, kuinka lainsäädäntö jakautuu Jumalan 

lakiin ja ajalliseen lakiin, joista Jumalan on ensisijainen. Ojalan lakialoitetta hän 

pitikin ihmislähtöisenä ja vetosi siihen, että Raamatussa kerrotaan Jumalan luoneen 

miehelle sopivaksi avuksi naisen ja myös kieltäneen lakialoitteessa mainitut liitot.205 

Kalliskin perusteli nyt lain vastustamista korostamalla, että asia on ”Raamatun 

valossa selvä” ja ettei ”naista ole luotu sellaiseksi, että hän voisi olla 

sukupuoliyhteydessä toisen naisen kanssa…”.206 

Raamatun auktoriteettiin kytkeytyi myös vuoden 1993 tapaan käsitys siitä, 

että Raamattu on yleinen moraalikompassi. Ensinnäkin Pehkonen kiisti 

perhetoimikunnan neutraalin lähtökohdan mahdottomana.207 Jääskeläinen taas pohti 

samaan tapaan kuin Erävalo 1993 sitä, kuinka lakialoite kuvastaa länsimaissa 

tapahtunutta arvomuutosta, jossa keskeistä on ihmisen halu olla ”riippumaton ja 

päättää omista asioistaan”. Jääskeläinen perusteli tätä kuitenkin Erävalosta poiketen 

osoittamalla syyttävää sormea luonnontieteiden näkemysten opettamiseen, joissa 

korostetaan ”että ihminen ja luomakunta ovat syntyneet sattumalta”. Jääskeläisen 

 
202 KV-lehti, 29.2.1996, pk, ”Homosuhde ei voi olla avioliitto”, Ulla Riutta. 
203 PTK 76/1996 vp, B. Kallis, 5.6.1996, 2172. 
204 Ibid., B. Kallis, 2174. 
205 Ibid., T. Pehkonen, 2166. 
206 Ibid., B. Kallis, 2172–73. 
207 Ibid., T. Pehkonen, 2166. 
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mukaan tämä johtaa siihen, että perhettä pidetään vain yhtenä elämisen muodoista. 

Jääskeläisen mukaan ihmiset ovat unohtaneet, että ”jo alussa Jumala loi ihmisen 

mieheksi ja naiseksi”, millä hän viittasi varmaankin siihen, että vain miehen ja naisen 

muodostama avioliittoperhe on oikea perhe.208 Jääskeläistä ja Erävaloa yhdisti ajatus 

siitä, että Raamatun arvoperustasta luopuminen on yksilöllisen arvomuutoksen 

taustalla ja oikea moraali on riippuvaista Jumalasta.  

Homoseksuaalisuutta ja sen syitä pohdittiin enemmän kuin vuoden 1993 

lakialoitteen yhteydessä, jolloin Kallis ja Laakkonen vetosivat erityisesti Paavalin 

kirjeeseen roomalaisille. Siihen perustuva ajatus, että samaa sukupuolta olevien 

seksuaalisuus on luonnotonta toistui edelleen, vaikkei Paavaliin suoraan vedottukaan. 

Esimerkiksi Riutta kuvasi homoseksuaalisuuden olevan ”ikivanha poikkeama 

luonnollisesta seksuaalisuudesta”209 ja Kallis kuvasti homoseksuaalisen 

sukupuoliyhteyden olevan luonnotonta.210  

Räsäsen näkemyksessä homoseksuaalisuuden syistä oli tapahtunut hienoinen 

muutos, sillä vuonna 1992 hän kuvasi sitä synniksi ja sairaudeksi 211, mutta nyt 

taipumuksena, jota homot ”ovat harvoin itse aiheuttaneet” mutta jonka 

toteuttamisesta ovat kuitenkin vastuussa. Räsänen pohti myös homouden syitä ja 

esitti, ettei homoseksuaalisuuden syitä tiedetä varmasti, mutta arveli niiden voivan 

liittyä varhaislapsuuden psykoseksuaalisen kehityksen häiriöihin. Tässä yhteydessä 

Räsänen toi esiin ainoana Aslan-yhdistyksen ja sen työn homojen seksuaalisen 

identiteetin korjaamisessa, jopa eheyttämisessä.212  

Edelleenkään olennaista ei ollut homoseksuaalisuuden syy, vaan siihen 

liitetty syntisyys/luonnottomuus. Syntisyyden suhteen ilmeni edelleen kahdenlaista 

näkemystä. Kalliksen puheenvuorossa homoseksuaalisuus ja sen toteuttaminen eivät  

erottuneet toisistaan. Kallis sanoi eduskunnassa, että ”…kyllä homoseksuaalisuus ja 

se, että homot ja lesbot ovat sukupuolisessa yhteydessä, on luonnotonta”.213 Räsäsen 

puheissa syntisyys liittyi selkeästi vain homoseksuaalisuuden toteuttamiseen. 

Kuitenkin Räsänen piti homoseksuaalisuutta poikkeamana luomisjärjestyksestä.214  

 
208 KV-lehti, 13.6.1996, pk, ”Nyt on kristillisen politiikan aika”, Jouko Jääskeläinen. 
209 Ibid., 29.2.1996, pk, ”Homosuhde ei voi olla avioliitto”, Ulla Riutta. 
210 PTK 76/1996 vp, B. Kallis, 5.6.1996, 2172–73. 
211 KV-lehti, 10.9.1992, ’’Jumalan luomistyö avaa elämän salaisuudet’’, Sari Lehtelä. 
212 Ibid., 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
213 PTK 76/1996 vp, B. Kallis, 5.6.1996, 2172. 
214 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
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Huolimatta edellä mainituista näkemyseroista, vahvana taustaoletuksena 

säilyi se, että Raamatun eri tekstit ovat suoraan sovellettavissa samaa sukupuolta 

olevien parisuhteisiin. Yhteinen linja, johon vedottiin, oli jo edellä mainittu 

luomisteologinen lähtökohta, jonka mukaan homoseksuaalisuus ja/tai sen 

harjoittaminen on luonnotonta. Vaikka nyt esitettiin eduskunnassa vähemmän suoria 

Raamatun lainauksia, Räsänen mainitsi KV-lehdessä useampia kohtia (Room. 1:27 ja 

lisäksi 1. Kor. 6:9, 3.Moos. 18:22, 1. Tim 1:9-10) esimerkkinä tiivistäessään 

Raamatun tuomitsevan homoseksuaalisuuden harjoittamisen.215  

Näistä Uuden testamentin kohtia (Room. 1:27, 1.Kor 6:9 ja 1. Tim 1:9-10) 

yhdistää se, että niissä kuvataan samaa sukupuolta olevien seksuaalinen 

kanssakäyminen osana listaa asioista, jotka ovat esimerkkejä kristinuskosta 

erkaantumisesta. Esimerkiksi 1. Kor 6:9:ssa kirjoitetaan seuraavasti: ”Ettekö tiedä, 

että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! 

Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä 

epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet.”. 

Vanhassa testamentissa olevassa 3.Mookseksen kirjan kohdassa taas annetaan 

seuraava kielto: ”Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se 

on kauhistuttava teko.” Kyseinen kohta on osa pitkää listaa kielletyistä 

sukupuolisuhteista, joiden kuvataan ensinnäkin liittyneen Egyptin ja Kanaaninmaan 

asukkaiden tapoihin (3.Moos. 18:2–4) ja toisekseen tällaisten tekojen kuvataan 

saastuttaneen kansat ja niiden asuttaman maan (3.Moos. 18:24–25).216  

Lisäksi Pehkosen käyttämässä Sodoman ja Gomorran kertomuksessa217 

yhdistyi sekä kertomuksen rinnastaminen nykyajan samaa sukupuolta olevien 

suhteisiin että Jumalan sanasta erkaantumiseen ja siunauksen menettämiseen. 

Pehkonen esittikin, että lain hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että ”vedetään Jumalan 

viha kansamme ylle”.218  

Luomisteologia ja homoseksuaalisuuteen liitetty pahuus näkyi perusteluissa, 

minkä vuoksi miehen ja naisen muodostaman avioliittoperheen rinnalle ei haluta 

 
215 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
216 KR 1992. Tämä käännös on todennäköisimmin ollut käytössä vuonna 1996. 
217 Kertomuksessa (1.Moos 19) Sodoman paheellisena kuvatun kaupungin miehet haluavat joukolla 

raiskata Abrahamin veljenpojan Lootin vieraiksi tulleet miehet. Miehet ovat oikeasti Jumalan 

lähettämiä enkeleitä, joiden tehtävä on selvittää onko kaupungissa edes kymmentä synnitöntä ihmistä. 

Tapahtuma kuvataan paheellisuuden viimeisenä esimerkkinä, jonka myötä Jumala päättää tuhota 

Sodoman ja Gomorran. KR 1992. 
218 PTK 76/1996 vp, T. Pehkonen, 5.6.1996, 2166. 
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mitään vaihtoehtoisia perhemuotoja. Räsänen korosti, että Jumala loi ihmiset 

miehiksi ja naisiksi ja sukupuolielämä kuuluu vain miehen ja naisen väliseen 

avioliittoon. Hän koki lain sallimisen heikentävän avioliiton asemaa ja siten myös 

yhteiskunnan perustaa.219 Samaa sukupuolta olevien parisuhteiden näkeminen 

uhkana lapsille näkyi edelleen, tällä kertaa Kalliksen ja Kankaanniemen puheissa.220  

Uhkakuvia ilman perusteluja (Mistä vaietaan?) 

Perhekäsitystä ja siihen liittyen avioliiton yhteiskunnallista merkitystä ei tälläkään 

kertaa problematisoitu. Uhkakuvissa korostui vaikutus lapsiin ja rikollisuus. 

Adoptio-oikeuden poisjääminen lakialoitteesta ja Laakkosen putoaminen 

eduskunnasta vähensivät puheita lasten kieroutumisesta, mutta Kankaanniemi yhdisti 

Laakkosen tavoin homouden seksuaaliseen hyväksikäyttöön ilman perusteluja.221 

Kallis taas yhdisti terveessä avioliitossa elämisen ja kasvamisen vähempään 

rikollisuuteen.222  

Kalliksen puheista jäi kuitenkin epäselväksi, mitkä ne tutkimukset olivat, 

joihin Kallis vetosi. Sinänsä tämän ajattelun taustalla lienee ajatus siitä, että 

avioliittoperhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Vaikka tällainen tutkimustulos olisi 

saatu, ei Kalliksen puheista voi päätellä, miten tutkimus oli tehty tai miten se 

suhteutui tutkijoiden konsensukseen. Lisäksi epäselväksi jäi, miten perhemuodon 

lisäksi rikollisuuteen vaikuttaa perheen varallisuus, asuinalue tai muut tekijät.  

Räsänen esitti uutena perusteluna väitteen, että tulevaisuudessa vaadittava 

adoptio-oikeus muuttaisi käsityksiä vanhemmuudesta, kun ”äiti ja isä lapsen 

vanhempina korvattaisiin kahdella lesboäidillä tai kahdella homoisällä”.223 Räsänen 

ei kuitenkaan problematisoinut sitä, että hän asetti vanhemmuuden kriteeriksi 

ensisijaisesti sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen, eikä esimerkiksi kykyä 

huolenpitoon. Hän ei myöskään selitä, mitä negatiivisia vaikutuksia lapsille olisi 

siitä, että vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Lisäksi samaa sukupuolta olevien 

perheiden ei-biologiset vanhemmat tuskin ajattelevat korvaavansa ketään. 

Edelleenkään problemaattisena ei pidetä sitä, kuinka seksuaalisuus nostetaan 

homojen kohdalla kaiken määrittäväksi tekijäksi. Tämä näkyi hyvin jo yllä esitetyistä 

 
219 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
220 PTK 76/1996 vp, B. Kallis, 5.6.1996, 2171–72. 
221 Ibid., T. Kankaanniemi, 2183–84. 
222 Ibid., B.Kallis, 2173. 
223 Ibid., P. Räsänen, 5.6.1996, 2151. 
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Kankaanniemen näkemyksistä.224 Kalliksen puheenvuoroissa keskeistä tuntui olevan 

biologisen luonnottomuuden kuvaus, jossa homoutta kuvataan luonnottomaksi ja 

seksuaalisuudessa keskeiseksi nostetaan biologinen edellytys yhdyntään.225 Tällöin 

vaietaan siitä, että seksuaalisuus on kehollisia ominaisuuksia laajempi asia, eikä seksi 

rajaudu vain yhdyntään. Räsänen taas puhui yhtäläisestä ihmisarvosta ja 

ihmisoikeuksista ja painotti, ettei pidä homojen syntejä ’’sukupuolielämän alueella’’ 

tuomittavampina kuin heterojen syntejä. Hän kuitenkin vertasi homojen suhteita 

luomisjärjestyksen vastaisiksi samoin kuin pedofiliaa tai eläimiin sekaantumista.226 

Näiden puheiden rinnalla vakuuttelu ihmisarvosta ja siitä, ettei haluta tuomita, 

vaikuttaa ristiriitaiselta. 

Lisäksi SKL:n piirissä ei problematisoitu sitä, ettei pienen vähemmistön 

parisuhteiden ja perheiden väitetylle, koko yhteiskuntaa koskevalle uhalle esitetty 

juuri mitään perusteita. Kalliksen rikollisuusnäkökulman lisäksi ongelmaksi esitettiin 

lähinnä se Räsäsen huoli, että koulussa opetettaisiin parisuhteen olevan mahdollinen 

sekä samaa että eri sukupuolta olevan kanssa ja että yhteiskunnassa alettaisiin 

puhumaan homoliitoista avioliittoina Ruotsin tapaan.227  Räsänen ei antanut mitään 

esimerkkiä seurauksista kouluopetuksen suhteen, mutta väite on hieman sukua 

uhkakuvalle asian sallimisen johtamisesta nuoren identiteetin sotkeviin 

homosuhdekokeiluihin. Perustelut jäivät jälleen vaille konkretiaa.  

Raamatun tulkinnan periaatteita ei myöskään problematisoitu, vaan 

luomiskertomus ja yksittäiset samaa sukupuolta olevien seksin tuomitsevat kohdat 

samastettiin suoraan lakialoitteeseen, kuten esimerkiksi Pehkosen vedotessa 

Sodoman ja Gomorran kertomukseen.228 Tässä tulkinnassa jäi problematisoimatta 

ensinnäkin se, että kertomus puhuu joukkoraiskaamisesta ja toisekseen se, että 

kaupunkilaismiesten halu raiskata Lootin vieraat ei ole suinkaan ainoa syy Jumalalle 

tuhota kaupunkia, vaan viimeinen niitti, kuten Räisänenkin korostaa.229  

Jääskeläinen vuorostaan esitti, että evoluutioteorian opettamisen myötä 

ihmiset ovat unohtaneet, että ”jo alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi” ja 

siksi pitävät perhettä vain yhtenä elämisen muodoista.230 Tässä vaietaan siitä, että 

 
224 PTK 76/1996, T. Kankaanniemi, 5.6.1996, 2183. 
225 Ibid., B. Kallis, 2172–73. 
226 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
227 PTK 76/1996, P. Räsänen, 5.6.1996, 2150. 
228 Ibid., T. Pehkonen, 5.6.1996, 2166. 
229 Räisänen 1984, 108–109. 
230 KV-lehti, 13.6.1996, pk, ”Nyt on kristillisen politiikan aika”, Jouko Jääskeläinen. 
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Paavali kehotti kristittyjä mieluummin elämään yksin kuin menemään naimisiin (1. 

Kor. 7:8–9) ja naimattomuus on aina ollut osa kristinuskoa.   

Räsäsen puheissa toistui ristiriita sen välillä, että toisaalta vedotaan kohtiin, 

joissa käytännössä kuvataan homous ja kristittynä oleminen mahdottomaksi, mutta 

kuitenkin kerrotaan Aslanista ja kristityistä homoista.231 Lisäksi jälleen samaa 

sukupuolta olevien seksuaalista kanssakäymistä kuvaavat kohdat irrotettiin 

asiayhteydestä, eikä homoja syytetty epäjumalanpalvojiksi tai murhaajiksi. Tällä 

kertaa Räsänen vedotessaan 3.Mooseksen kirjaan poimi vain miehille esitetyn kiellon 

olla makaamatta miesten kanssa niin kuin naisten kanssa maataan, mutta ei sille 

asetettua seuraamusta, vaikka kohdan mukaan ”jokainen, joka tekee yhdenkään 

näistä kauhistuttavista teoista, on poistettava kansansa keskuudesta” (3.Moos. 18:29). 

Räsänen ei myöskään vetoa siihen, että pyhyyslaissa käsketään surmaamaan miesten 

välisen seksin molemmat osapuolet, jos mies makaa miehen kanssa, niin kuin naisen 

kanssa maataan (3.Moos 20:13). Vuoden 1996 keskustelun aikaan oli myös 

ilmestynyt lisää tutkimuksia, jotka kyseenalaistivat tällaisen Raamatun tulkinnan.232  

Myös väite ei-seksuaalisen yhteisasumisen syrjimisestä toistui samanlaisena, 

eikä lapsia sisältävien samaa sukupuolta olevien perheiden erilaisuutta muihin 

yhteisasumisen muotoihin haluttu tunnustaa. Lisäksi SKL:n piirissä lisääntyi selvästi 

vastakkainasettelu Setan, median ja puolueen välillä, jossa Riutan sanoin oli kyseessä 

’’laajamittainen mielipiteiden hämäysoperaatio’’.233 Tästä syntyy vaikutelma, että 

SKL:n on vaikea hyväksyä sitä, että yhä useamman suomalaisen asenteet ovat 

erkaantuneet sen näkemyksistä. Ongelmaa ei nähdä lainkaan omassa ajattelussa, vaan 

syyllinen on ulkopuolella: Seta ja media. Tällöin myös kansa nähdään oikeastaan 

median ohjailema massana, mikä on varsin epäuskottavaa.  

 

 

 

 

 
231 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
232 Hentilä 2007, 151-152. Tällainen oli esimerkiksi nykyisin Vanhan testamentin eksegetiikan 

professorina toimivan Martti Nissisen 1994 ilmestynyt kirja Homoerotiikka Raamatun maailmassa. 
233 KV-lehti 29.2.1996, pk ’’Homosuhde ei voi olla avioliitto’’, Ulla Riutta. 
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4 Parisuhdelain säätäminen ja sen jälkipyykki (2000–2009) 

4.1 Hallituksen esityksestä laiksi 2000–2001 

Keskustelun kaari: Hallituksen voimalla ihmis- ja perusoikeuksiin vedoten 

Samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistaminen alkoi edetä vasta vuoden 1999 

eduskuntavaalien jälkeen. Vaaleissa SKL:n kannatus nousi 4,2 prosenttiin ja se sai 

ennätykselliset kymmenen kansanedustajaa, mutta jäi jälleen oppositioon. Uusina 

eduskuntaan nousi Kari Kärkkäinen, Marja-Leena Kemppainen ja Leena Rauhala.234  

Virallistamisen etenemiselle oli keskeistä Johannes Koskisen nousu 

oikeusministeriksi. Joulukuussa 1997 perustettu oikeusministeriön työryhmä sai 

lausuntonsa valmiiksi keväällä 1999 ja ehdotti samaa sukupuolta olevien parisuhteen 

virallistamista. Tämän jälkeen lausunto lähti asiantuntijakierrokselle kesällä 1999.235 

Kirkkohallituksen lausunto korosti miehen ja naisen välisen avioliiton aseman 

erityisyyttä ja vastusti siihen rinnastuvien instituutioiden perustamista.236  

Asiantuntijakierroksen jälkeen hallitus teki joulukuussa 2000 hallituksen 

esityksen (HE200/2000), jossa se esitti kahdelle samaa sukupuolta olevalle 

mahdollisuuden virallistaa parisuhteensa pitkälti samoin oikeuksin ja velvollisuuksin 

kuin avioliitossa. Lakiesitys ei kuitenkaan sisältänyt oikeutta adoptioon, ja siinä 

haluttiin tehdä selvä ero avioliiton ja parisuhteen virallistamisen välille, niin 

periaatteellisesti kuin seremoniallisesti.237 Aloitteen yleisperustelut kuvastavat hyvin 

Euroopassa tapahtunutta muutosta, sillä nyt vedottiin Pohjoismaiden lisäksi viiden 

muun maan vastaaviin 1990-luvulla voimaan tulleisiin lakeihin, Saksan parhaillaan 

meneillään olleeseen lakiprosessiin sekä Euroopan unionin kantoihin.238  

Hallituksen esityksen mukaan samaa sukupuolta olevien parien käytännön 

ongelmat kytkeytyivät erotilanteisiin, toisen osapuolen kuolemaan, perhekäsitteen 

tulkintaan ja ulkomailla rekisteröityihin parisuhteisiin. Esimerkiksi eroon ja 

kuolemaan samaa sukupuolta olevat parit saattoivat varautua vain testamentilla. 

Leskellä ei ollut oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin, pääsyä perhe-eläke- tai 

ryhmähenkivakuutusjärjestelmiin ja perintövero oli kolminkertainen.239  

 
234 Erävalo et al. 2008, 102–104. 
235 Juvonen 2015, 81. 
236 Kallatsa & Kiiski 2019, 14. 

<https://evl.fi/documents/1327140/45386794/Vihkiäkö+vai+ei/0df91547-ea1f-7432-2b27-

f78524753c29> Katsottu 19.7.2021. 
237 HE 200/2000 vp. J. Koskinen, 15.12.2000, 1.  
238 Ibid., 6–10. 
239 Ibid., 10–12. 

https://evl.fi/documents/1327140/45386794/Vihkiäkö+vai+ei/0df91547-ea1f-7432-2b27-f78524753c29
https://evl.fi/documents/1327140/45386794/Vihkiäkö+vai+ei/0df91547-ea1f-7432-2b27-f78524753c29
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Perhekäsitteen tulkinnan ongelmiin liittyi se, ettei samaa sukupuolta olevaa 

puolisoa välttämättä pidetty läheisenä, jolle voidaan antaa tietoja potilaan 

terveydentilasta eikä leskeksi jääneellä ollut virallista asemaa hautajaisjärjestelyjä 

ajatellen. Lisäksi epäselvyyttä oli työehtosopimuksien ja vakuutusehtojen 

soveltamisessa samaa sukupuolta oleviin pareihin. Ulkomailla rekisteröineet parit 

jäivät myös Suomessa vaille oikeudellista asemaa.240  

Perusteluissa vedottiin myös vuonna 2000 voimaan tulleeseen perustuslakiin, 

johon kuului vuonna 1995 perusoikeuksien uudistuksessa voimaan tullut 

syrjintäkielto. Lisäksi vedottiin YK:n kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien 

sopimuksen yleiseen syrjintäkieltoon ja ihmisoikeuskomitean tulkintaan sen 

koskevan myös sukupuolista syrjintää. Lisäksi vedottiin Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen, johon liittyen marraskuussa 2000 oli allekirjoitettu uusi 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskeva yleissopimus. Se laajensi 

syrjintäkiellon koskemaan selkeästi myös samaa sukupuolta olevien parien 

oikeuksia.241 

Kaksikymmentä luterilaisen kirkon herätysliikkeiden johtajaa jätti 

eduskuntaryhmien edustajille vetoomuksen, jossa korostettiin suomalaisen 

avioliittolainsäädännön pohjautumista kristillisen luomisjärjestyksen mukaiseen 

avioliittokäsitykseen. Kansanlähetyksen pääsihteeri korosti luovutustilaisuudessa, 

että oikeudellisten ja sosiaalisten etuuksien sijaan kyse on Suomelle kohtalokkaasta 

moraalikäsitysten muutoksesta.242 Linja oli samanlainen kirkon johdon kanssa. 

Vaikka oikeusministeriön työryhmän vaiheita oli kommentoitu 1997–1999 

välillä KV-lehdessä, laajempi keskustelu käynnistyi hallituksen esityksen myötä. 

Keskustelua käytiin vajaan vuoden ajan joulukuusta 2000 lokakuuhun 2001 asti, 

jolloin laki hyväksyttiin. KV-lehdessä hallituksen esitystä kommentoitiin ennen 

lähetekeskustelua neljässä numerossa, mutta niissä oli aiheesta yhteensä vain yksi 

pääkirjoitus. KV-lehdessä 11.1.2001 asiaa vain sivuttiin Päivi Räsäsen KD:n 

aatteellisen työryhmän työskentelyyn keskittyneessä haastattelussa ja uutisissa 

kerrottiin arkkipiispa Jukka Paarman puheesta, jossa hän oli toistanut kirkon 

lakialoitetta vastustavan kannan.243  

 
240 HE 200/2000 vp. J. Koskinen, 15.12.2000, 12–13. 
241 Ibid., 13–14. 
242 KV-lehti, 21.12.2000, ’’Hallitus hyväksyi lakiesityksen homoliittojen virallistamisesta’’, Maija 

Hurri. 
243 Ibid., 11.1.2001. 
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KV-lehden numerossa 25.1.2001 oli eduskunnan kevättä käsittelevä artikkeli, 

jossa kuvattiin homolaista tulevan ’’tiukka vääntö’’. Lisäksi oli mielipidekirjoitus, 

jossa erilaiset konservatiiviset kristilliset toimijat, kuten Aslan, muutama luterilaisen 

kirkon herätysliike ja lähetysjärjestö sekä muita toimijoita ottivat kantaa 

parisuhdelakia vastaan otsikolla ”Parisuhdelakiesitys lepää hataralla perustalla”. 

Kirjoitus argumentoi lakiehdotuksen nojaavaan tieteellisesti virheellisiin käsityksiin 

”homouden synnynnäisyydestä ja tasapainoisuudesta” ja vetoaa erinäisiin 

tutkimuksiin, joiden mukaan homoseksuaalisuus johtuu lapsuuden kehityksen 

ongelmista ja näin parisuhdelaki ”normalisoisi yhteiskunnallisesti erään rikkinäisen 

seksuaalisuuden muodon”.244 Vaikkei kirjoitus ole puoluelehden tai sen 

kansanedustajien allekirjoittama, se on kiinnostava tutkimuksen kannalta, sillä siinä 

eritellään listana ne tutkimukset, joiden pohjalta kirjoitus on tehty. Kuten 

myöhemmin käy ilmi, puolue vetosi nimenomaan näihin tutkimuksiin. 

KV-lehden numerossa 1.2.2001 päätoimittajaksi noussut Esa Erävalo otti 

pääkirjoituksessaan kantaa lakiin otsikolla ”Homoseksuaalisuuden edistämistä vai 

oikeutta?”. Erävalo kritisoi mediaa tuomitsevasta suhtautumista SKL:ään ja ilmaisi 

vastustavansa erillistä lakia, mutta tukevansa lakien puutteiden korjaamista.245  

Lakialoite tuli eduskunnan lähetekeskusteluun 13.2.2001. Oikeusministeri 

Johannes Koskinen esitti muutamia kiinnostavia perusteluita esittelypuheenvuorossa. 

Koskinen nosti esiin lain symbolisen merkityksen viestinä siitä, että ”yhteiskunta 

tunnustaa näiden parisuhteiden arvon ja merkityksen”. Koskinen uskoi lain 

vaikuttavan myönteisesti asenteisiin ja vähentävän syrjintää. Koskinen perusteli 

kiinnostavasti avioliittoa koskevan lainsäädännön lainaamista sillä, että se on 

”taloudellista”, koska näin ei tarvitse kirjoittaa uudelleen satoja erillisiä säännöksiä. 

Adoption suhteen hän kertoi myös, että vaikkei se sisälly lakiehdotukseen, on hallitus 

on sopinut työryhmän perustamisesta samaa sukupuolta olevien perheissä asuvien 

lasten asemaan liittyvien kysymyksien selvittämiseksi.246  

 
244 KV-lehti, 25.1.2001, ’’Parisuhdelakiesitys lepää hataralla perustalla’’, Eero Junkkaala et al. 

Herätysliikkeistä oli edustettuna Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja Suomen Ev.lut. 

Kansanlähetys. Lähetysjärjestöistä oli edustettuna Lähetysyhdistys Rauhan sana, Ev.lut. 

Lähetysyhdistys Kylväjä ja Suomen ev.lut. Opiskelija- ja koululaislähetys. Muita yhdistyksiä tai 

järjestöjä oli Suomen Raamattuopiston säätiö, Hengenuudistus kirkossamme, Suomen teologinen 

instituutti, Aslan ja Kristillinen tervehtymiskeskus. Lisäksi kirjoituksen oli allekirjoittanut Turun 

Vapaaseurakunnan ja Helsingin Saalem-seurakunnan edustajat sekä International Evangelical Church 

of Finlandin edustaja. 
245 Ibid., 1.2.2001, pk, ’’Homoseksuaalisuuden edistämistä vai oikeutta?’’, Esa Erävalo. 
246 PTK 7/2001 vp., J.Koskinen, 13.2.2001, 143–145. 
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Koskinen esitti myös, että rekisteröinti ei mahdollista yhteistä sukunimeä, 

koska hallituksen mielestä parikumppaneille sen merkitys on vähäisempi ja näin on 

haluttu myös korostaa virallistetun parisuhteen eroa avioliittoon. Lopuksi hän kertoi 

myös, että kansalaispalautteessa on vedottu paljon Raamattuun. Hän itse kommentoi 

asiaa niin, että ”Johanneksen evankeliumin sanoma rakkauden ensisijaisesta käskystä 

ja toiveesta kansalaisten elämässä on päässyt unohtumaan näiltä Raamatun 

siteeraajilta”.247 SKL:n eduskuntaryhmä vastusti lakialoitetta yksimielisesti.248  

Lähetekeskustelun jälkeen lakialoite eteni lakivaliokuntaan. Keskustelu jatkui 

KV-lehdessä lähetekeskustelun jälkeen yhteensä kahdeksassa numerossa 

kesätaukoon mennessä. KV-lehdessä 15.2.2001 oli sekä uutinen aiheesta että 

Kärkkäisen mielipidekirjoitus ”Syntyjä syviä homoudesta”. Kärkkäinen piti hyvänä 

kansalaiskeskustelua homoudesta, sillä asia on hänen mielestään jäänyt vitsien tai 

puhumattomuuden tasolle ja homoja on syrjitty. Ratkaisuna ongelmiin Kärkkäinen 

painotti korjauksia muihin lakeihin.249  

KV-lehden numerossa 22.2.2001 oli aiheesta kansanedustajan avustaja Jarmo 

Ihalaisen mielipidekirjoitus ”Homokeskustelun tyylit”, mutta avustajan roolista 

johtuen se ei ole tarpeellinen tutkimuksen kannalta.250 KV-lehdessä 1.3.2001 oli 

kaksi aihetta käsittelevää kirjoitusta. Kärkkäinen pohti asiaa kolumnissaan ”Heitteille 

jätetyt homot”, ja kritisoi kristittyjä homojen ongelmien lakaisemisesta maton alle ja 

pohti millainen tilanne olisi, jos homoihin olisi suhtauduttu hyväksyvämmin ja heitä 

olisi autettu ”eheytymään lähimmäisyydellä”.251 Erävalo vuorostaan käsitteli 

parisuhdelakia selittäen lukijoille eduskunnan lainsäädäntäprosessin etenemistä.252 

Huhtikuussa asia nousi esille KV-lehdessä 5.4.2001 julkaistussa Suomen 

Raamattuopiston toiminnanjohtajan Raimo Mäkelän mielipidekirjoituksessa 

”Homoseksuaalisuus ei ole Jumalan luomaa”, jossa hän esitti homouden olevan 

varhain syntynyt taipumus, joka on Raamatun mukaan luonnon vastaista.253  

 

 
247 PTK 7/2001 vp., J.Koskinen, 13.2.2001, 143–145. 
248 Ibid., P. Räsänen 146–147; L. Hiltunen 157–158; 182–184, B. Kallis 159, L.Rauhala 168–169, K. 

Kärkkäinen 172–173, J. Jääskeläinen 173–174. M-L. Kemppainen 175–176, Kankaanniemi, 176–178, 

S. Smeds 181–182; I. Seivästö, 189–190.  
249 KV-lehti, 15.2.2001, ’’Syntyjä syviä homoudesta’’, Kari Kärkkäinen. 
250 Ibid., 22.2.2001, ”Homokeskustelun tyylit”, Jarmo Ihalainen. 
251 Ibid., 1.3.2001, ”Heitteille jätetyt homot”, Kari Kärkkäinen. 
252 Ibid., ”Miten homoparilaki etenee eduskunnassa?”, Esa Erävalo. 
253 Ibid., 5.4.2001, ”Homoseksuaalisuus ei ole Jumalan luomaa”, Raimo Mäkelä. 
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Toukokuussa Ulla Riutta otti kantaa lakiin 3.5.2001 pääkirjoituksessa 

”Homolaista tehty yleispätevä suvaitsevaisuusmittari”. Riutta kuvasi 

kymmenvuotista prosessia lain takana, median roolia suomalaisten mielipiteiden 

pehmittäjänä, keskustelun jakolinjoja ja selitti monin tavoin, miksi vastustaa lakia.254 

KV-lehdessä 10.5.2001 uutisoitiin taas 44 000 allekirjoitusta keränneestä 

vetoomuksesta homolain hylkäämisen puolesta.255 Toukokuussa SKL vaihtoi 

nimensä Kristillisdemokraateiksi.256 

Ennen eduskunnan kesätaukoa 14.6.2001 ilmestyneessä lehdessä uutisoitiin 

päätöksen parisuhdelaista siirtyvän syksyyn, koska kesätauko on niin lähellä, eikä 

lakivaliokunta ole saanut valmiiksi mietintöään. Uutisessa lakivaliokunnan jäsen 

Toimi Kankaanniemi lisäksi kommentoi kannattavansa lakialoitteen hylkäämistä.257  

Lakivaliokunnan mietintö (LaVM 15/2001 vp.) valmistui 18.6.2001. Siinä 

lakivaliokunta ilmaisi, ettei samaa sukupuolta olevien parien pääseminen 

perhelainsäädännön piiriin heikennä avioliiton asemaa tai muuta sen luonnetta. 

Lakivaliokunta kuitenkin korosti rekisteröinnin ja avioliiton eroa ja ehdotti 

virallistamisen muuttamista rekisteröimiseksi sekä yhteisen sukunimen ottamisen 

tekemistä maksulliseksi. Mietintöön sisältyi useita vastalauseita, joista hylkäämistä 

ehdottaneen vastalauseen allekirjoitti myös KD:n Kankaanniemi.258  

Syksyllä asiaa käsiteltiin vielä neljässä numerossa. Ensimmäinen kirjoitus 

aiheesta oli Kristiina Kunnaksen kolumni ”Miksen uskalla avata suutani – ajoissa?” 

KV-lehdessä 13.9.2001. Kunnas oli vasta vieraileva kirjoittaja, mutta aloitti KV:n 

toimittajana vuonna 2002 ja on toiminut KD-lehden päätoimittajana vuodesta 2009 

alkaen. Kunnas pohti laista käytyä julkista keskustelua, omaa arkuuttaan ottaa kantaa 

ja sitä, kuinka tajusi, että kantaa on otettava. Kunnas koki, että nyt on pidettävä 

ääntä, jottei käy kuin kauppojen aukiolojen vapautumisen kohdalla.259  

Syyskuussa asiaa käsiteltiin kahdessa numerossa. 20.9.2001 ilmestyneessä 

pääkirjoituksessa ”Kaksi käsitystä oikeudenmukaisuudesta” Erävalo käsitteli 

lakivaliokunnan jakautumista ja painotti oikeana ratkaisuna erilaiset yhteisasumisen 

 
254 KV-lehti, 3.5.2001, pk, ”Homolaista tehty yleispätevä suvaitsevaisuusmittari”, Ulla Riutta. 
255 Ibid., 10.5.2001, ”Yli 44 000 vaatii homolain hylkäämistä - Kansalaisten vetoomus huomattiin 

eduskunnassa’’, Kaj Aalto. 
256 Erävalo et al 2008, 108. 
257 KV-lehti, 14.6.2001, ”Päätös homolaista siirtynee syksyyn”, Maija Hurri. 
258 LaVM 15/2001 vp, 18.6.2001, 7–8, 19–20. 
259 KV-lehti, 13.9.2001, ”Miksen uskalla avata suutani – ajoissa?”, Kristiina Kunnas. 
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muodot huomioivaa lakia.260 Kärkkäisen taas kritisoi mielipidekirjoituksessa 

”Vainoaako homoliike toisinajattelijoita” Aslan-yhdistyksen irtisanomista Terveyden 

edistämisen keskuksen (TEK) jäsenyydestä. Kärkkäinen piti irtisanomista 

esimerkkinä Suomen tilasta, jossa homoudesta ei saa olla enää eri mieltä.261  

KV-lehdessä 27.9.2001 Esa Erävalo kirjoitti pääkirjoituksessa ”Eduskunnan 

keskustelussa monia outouksia” siitä, kuinka keskustelu homolaista on kehystetty 

väärin koskemaan joko lain hyväksymistä tai asioiden pysymistä ennallaan. Erävalon 

mukaan kyse on siitä, että joko rinnastetaan homoliitot avioliittoihin tai tehdään 

parannuksia yhteistalouksissa elävien ongelmiin ilman tätä rinnastusta.262 Samassa 

numerossa oli myös Kalliksen kolumni ”Väärä arvovalinta”, jossa myös keskityttiin 

keskustelukulttuurin pohtimiseen ja avioliittoon rinnastamisen kritisointiin.263 

Lehdessä oli myös uutinen Aslanin irtisanomisesta TEK:stä ja parisuhdelaista 

käydystä keskustelusta eduskunnassa. Seuraavana päivänä 28.9.2001 laista 

äänestettiin ja se hyväksyttiin äänin 99–84. 264 KD äänesti lakia vastaan.265 

Viimeinen lakia käsitellyt KV-lehti ilmestyi 4.10.2001. Aiheesta oli 

seitsemän eri juttua, joista tutkimukselle tärkein on Erävalon pääkirjoitus 

”Parisuhdelain vaikutuksista”, jossa hän kritisoi erityisesti keskustelun jakolinjoja 

sekä kannattamansa asuinkumppanuusmallin hylkäämistä.266 Lisäksi kiinnostava on 

myös juttu ”Mielenosoituksissa syyllistyttiin ylilyönteihin”, joka avaa lain herättämiä 

tuntoja. Siinä Kallis kertoo KD:n irtisanoutuvan mielenosoittajien tavasta tuoda 

asiansa esiin. Kalliksen mukaan he tekivät rukouksesta demonstraatiota, josta saattoi 

olla asialle enemminkin haittaa. Mielenosoittajien kylteissä luki esimerkiksi 

”Sodoman ja Gomorran tulinen kohtalo Suomeen?” ja ”Homot ja lesbot eivät peri 

taivasten valtakuntaa”.267 

 
260 KV-lehti, 20.9.2001, pk.”Kaksi käsitystä oikeudenmukaisuudesta”, Esa Erävalo. 
261 Ibid., 20.8.2001, ”Vainoaako homoliike toisinajattelijoita”, Kari Kärkkäinen. 
262 Ibid., 27.9.2001, pk. ”Eduskunnan keskusteluissa monia outouksia”, Esa Erävalo. 
263 Ibid., ”Väärä arvovalinta”, Bjarne Kallis. 
264 ”Parisuhdelaki”. Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa – tietopaketti. Eduskunnan 

verkkosivut. 

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

a-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/parisuhdelaki.aspx>  Katsottu 14.5.2021. 
265 Äänestys 1. Istunto 105/28.09.2001. Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta. 
<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=1&istuntonro=105&vuosi=2001> 
Katsottu 30.3.2022. 
266 KV-lehti, 4.10.2001, pk, ”Parisuhdelain vaikutuksista”, Esa Erävalo. 
267 Ibid., 4.10.2001, ”Mielenosoituksissa syyllistyttiin ylilyönteihin”, Kaj Aalto. 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/parisuhdelaki.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/parisuhdelaki.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=1&istuntonro=105&vuosi=2001
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Kehysanalyysi 

”Avioliitto ja perhe ovat yhteiskunnan perussoluina niin ainutlaatuisia, että niiden 

erityisasema pitää säilyttää...” (Mikä on ongelma?) 

Keskustelu kulki myös vuonna 2001 pitkälti samoja linjoja. Ongelmaksi koettiin 

jälleen perhekäsityksen muuttuminen, avioliiton erityisaseman heikkeneminen ja 

homosuhteiden rinnastaminen avioliittoon ja niiden Raamatun vastaisuus. Kaikissa 

SKL:n puheenvuoroissa toistui kritiikin kärkenä homosuhteiden rinnastuminen 

avioliittoon ja se, ettei laki huomioi muita yhteistalouksia. Aiemmasta poiketen 

useampi SKL:n kansanedustaja vetosi lain pohjautuvan väärälle ymmärrykselle 

homoseksuaalisuuden synnynnäisyydestä. Raamatun sijaan vedottiin tieteeseen, ja 

korostettiin homoseksuaalisuuden olevan kehityspsykologian näkökulmasta 

psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Homoseksuaalien parisuhdeoikeuksien 

kiistettiin myös olevan ihmisoikeuskysymys. 

Perheen yhteiskunnallisesta merkityksestä kirjoitti tuttuun tapaan esimerkiksi 

Ulla Riutta, jonka mukaan ”avioliitto ja perhe ovat yhteiskunnan perussoluina niin 

ainutlaatuisia, että niiden erityisasema pitää säilyttää, jo yhteiskunnan kiinteyden, 

pysyvyyden ja koheesion takia”.268 Smeds vetosi taas siihen, että yhteiskunnan 

jatkuvuuden kannalta miehen ja naisen avioliitolla on Luojan luoma erityistehtävä, 

koska heillä on homopareista poiketen lähtökohtainen mahdollisuus saada lapsia. 

Siksi Smedsin mukaan avioliitolla pitää säilyä erityisasema.269 Räsäsen mukaan taas 

avioliiton erityisasema on perustunut yhteiskunnan haluun tukea ”avioliiton 

muodostumista ja pysyvyyttä ennen kaikkea lasten suojaksi” ja 

”homoliittoinstituutio” muuttaisi oleellisesti yhteiskunnan perhekäsitystä.270  

Perheen yhteiskunnallisen merkityksen muutoksella koettiin olevan monia 

huonoja seurauksia. Hiltunen vetosi siihen, ettei laki ota huomioon lapsen oikeuksia 

ja vetosi Hufvudstadsbladetissa julkaistuun artikkeliin, jonka mukaan kansainväliset 

tutkimukset ovat kiistatta todenneet, että ”homoseksuaaliperheiden lasten 

seksuaalikäyttäytyminen on selkeästi poikkeavaa nuorten keskimääräisestä 

seksuaalikäyttäytymisestä” ja niissä ilmenee yleisesti ”homoseksuaalisia suhteita, 

pederastiaa, sukupuolenvaihdoksia ja muita vastaavia seikkoja…”.271  

 
268 KV-lehti, 3.5.2001, pk., ”Homolaista tehty yleispätevä suvaitsevaisuusmittari”, Ulla Riutta. 
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Räsänen taas nosti 1996 tapaan esiin sen, että kouluissakin alettaisiin 

opettamaan mahdollisuudesta mennä aikuisena naimisiin myös samaa sukupuolta 

olevan kanssa ja julkisuudessa sekä arkikielessä alettaisiin puhumaan muiden 

Pohjoismaiden tapaan homoavioliittoista ja homohäistä.272  

Uhkakuviin liittyen paluun tekivät vuonna 1993 esillä olleet uhkakuvat lain 

vaikutuksista nuoriin. Hiltunen piti asennemuokkauksena homoseksuaalisuuden 

markkinointia mediassa ja koulussa ”toisena normaalina seksuaalisuuden muotona”, 

joka ”väistämättä lisää homoseksin kokeilua ja aiheuttaa lisäpaineita seksuaali-

identiteetissään epävarmoille nuorille”. Hiltunen kysyikin, että ”Halutaanko siis 

nykyistä enemmän asettaa jokainen nuori seksuaalisen kehityksensä herkässä 

vaiheessa sen kysymyksen eteen, onko hän hetero vai homo?”273  

Samanlaisilla linjoilla oli myös Esa Erävalo, joka epäili kirjoituksessaan, että 

laki lisäisi ”murrosiän häilyvässä seksuaalisuudessa homosuhteiden kokeilua, onhan 

nytkin jo kehitelty siitä kulttuurista muoti-ilmiötä”.274 Riutta taas vetosi tuttuun 

tapaan siihen, että lainsäädännöllä on ohjeellinen tehtävä kansalaisten käyttäytymisen 

suhteen, josta poikkeaminen ”luhistaa sisältäpäin yhteiskunnan rakenteita”.275  

Raamattuun vetoaminen oli vuonna 2001 vähäisempää, erityisesti yksittäisten 

kohtien suhteen, mutta luomiseen vedottiin edelleen. Esimerkiksi Rauhala vetosi 

puheenvuorossaan siihen, että hän haluaa kunnioittaa sitä, että ”Jumala on luonut 

meidät ihmiset erilaisiksi persooniksi ja myös mieheksi ja naiseksi” ja kysyy ”miksi 

nämä rajat pyritään hämärtämään meidän ihmisten keinoin”. Tähän liittyen hän 

korosti myös, että laki koskee yksilöiden sijaan koko Suomea ja suomalaista 

kulttuuria. Rauhalan mukaan Suomessa ”tulee kunnioittaa kristillisiä arvoja ja 

asenteita kaikessa, siis myös lakien laadinnassa”, ja Rauhalan mukaan lain 

perustamisen Raamattuun ei pitäisi nähdä ”ahdasmielisenä asenteena vaan selkeänä 

arvovalintana”.276 Luomiseen ja/tai Raamatun vastaisuuteen vetosivat myös Seivästö, 

Jääskeläinen ja Kankaanniemi.277 
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Vaikkei Raamatun yksittäisiin kohtiin vedottu entiseen tapaan, laki nähtiin 

jälleen myös merkkinä erkaantumisesta Jumalan sanasta, jolla on seurauksia 

yhteiskunnalle. Laakkosen tai Pehkosen kaltaista kauhistelua ei tällä kertaa ilmennyt, 

mutta Seivästö kertoi Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton kauheuksia yhdistäneen 

Raamatun perussanoman unohtamisen. Esimerkkien tarkoitus oli viitata siihen, että 

Suomessa tilanne on aivan toinen, eikä kukaan kyseenalaista homojen ihmisarvoa.278 

Silti tämä viitannee siihen, että Jumalan tahdosta poikkeamisella on seurauksensa 

yhteiskunnalle. Jääskeläinen vuorostaan ilmaisi puheenvuoronsa lopussa yhtyvänsä 

kansanedustaja Tykkyläisen (SDP.) huoleen siunauksen menettämisestä.279 

Keskeisimpänä ongelmana lakialoitteen suhteen pidettiin sitä, että siinä 

samaa sukupuolta olevien suhteet rinnastuvat avioliittoon. Tähän vedottiin toistuvasti 

niin eduskunnassa kuin KV-lehden sivuilla. Syvimmäksi ongelmaksi tässä nähtiin 

periaatteellinen rinnastuminen avioliittoon. Hiltunen korosti puheenvuorossaan, että 

”esityksellä ollaan selkeästi hakemassa homoseksuaalipareille sellaista 

yhteiskunnallista asemaa, jota avioliittolainsäädäntö tarkoittaa naisen ja miehen 

välisenä suhteena ja josta edelleen nousee koko yhteiskunnallinen 

perheinstituutio”.280 Myös seremoniallista rinnastumista pidettiin ongelmana. 

Esimerkiksi Räsäsen mukaan erot, kuten virallistamistoimitus ovat muotoseikkoja, 

kun käytännössä mikään ei estä suullista tahdon ilmaisua, vieraita voi kutsua 

mukaan, rekisteröinnin yhteyteen voi järjestää juhlalliset häät ja saman 

sukunimenkin voi saada erillisen hakemuksen kautta.281  

KD:n parissa painotettiinkin, että oikeudelliset ongelmat voidaan ratkaista 

muutenkin kuin tekemällä laki, joka rinnastaa samaa sukupuolta olevien suhteet 

avioliittoon. SKL:n puheenvuoroissa pidettiin jälleen parempana lakia, joka sisältäisi 

erilaiset yhteistalouden muodot. Esimerkiksi Hiltunen esitti, että tällainen laki olisi 

neutraali seksuaalisen suuntautumisen suhteen ja poikkeaisi selvästi avioliitosta. Se 

ratkaisisi yhteiselämän päättymiseen liittyvät taloudelliset ja verotukselliset 

ongelmat. Hiltusen mukaan voitaisiin säätää lisäksi Norjan kaltainen erillinen laki 

oikeudesta yhteiseen asuntoon ja irtaimistoon. Perintöveron suhteen Hiltunen ehdotti, 

kuten Kallis vuonna 1996, testamentin saajien verotuksen kevennystä.282  
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Yhteistalouksia koskeviin puheenvuoroihin liittyi myös osalla vetoaminen 

evankelisluterilaisen kirkon kantaan, sillä se oli esittänyt kannattavansa erilaiset 

yhteistaloudet huomioon ottavaa lakia. Esimerkiksi Räsänen ihmetteli, miksei 

luterilaiselta kirkolta pyydetty virallista lausuntoa esityksestä ja vetosi myös 

arkkipiispa Jukka Paarman haastatteluun, jossa tämä oli vahvistanut kirkon kielteisen 

kantaan ja tukee erilaiset yhteiselämän muodot huomioivalle laille.283 Myös Rauhala 

vetosi kirkkoon, mutta Räsäsestä poiketen luterilaisen kirkon piispojen 

puheenvuoroon ”Kasvamaan yhdessä”, jossa he olivat ilmaisseet tärkeänä, että 

lainsäädäntö tukisi avioliittoon pohjautuvaa perhemallia.284  

Oikeusministeri Koskinen vastasi Räsäsen kritiikkiin kirkon suhteen 

vetoamalla siihen, että kirkon kantaa oli jo kuultu ja otettu huomioon komitean 

mietinnön lausuntokierroksella. Kysymykseen, miksei laissa oteta erilaisia 

yhteistalouksia huomioon, Koskinen vastasi, ettei laki edellytä seksuaalisuhdetta, 

vaan parisuhteen, kun taas esimerkiksi sisarusten välillä on sukulaisuussuhde.285 

Ongelmana pidettiin myös sitä, ettei aiempia kielteisiä kantoja ollut otettu 

huomioon. Tämä nousi esiin eduskunnassa esimerkiksi Hiltusen ja Kankaanniemen 

puheenvuoroissa. Hiltunen vetosi siihen, että eduskunta oli aiemmin lakivaliokunnan 

mietinnön pohjalta yksimielisesti hylännyt edellisen lakialoitteen nimenomaan 

vedoten siihen, että laki rinnastaisi samaa sukupuolta olevat liitot liikaa 

avioliittoon.286  

Kankaanniemi mainitsi lisäksi myös Ojalan vuoden 1996 lakialoitetta 

vastustaneen lakivaliokunnan kannan, jossa oli itse mukana. Lisäksi hän väitti, ettei 

oikeusministeriön vuonna 1997 asettamaan työryhmään asetettu ”sellaisia tahoja, 

jotka tuntisivat perhelainsäädännön perusteet”. Kankaanniemen mukaan siellä oli 

”vain Setan edustus ja muutama virkamies ministeriöistä. Ei lainkaan kirkon, ei 

tiedemaailman, sosiologian tai perhekysymysten asiantuntemusta, ei lainkaan”.287 

Huolimatta Kankaanniemen kritiikistä asian valmisteluun, vain Jääskeläinen esitti, 

kuten Kankaanniemi vuonna 1996, että lakialoite on huonosti valmisteltu.288  
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Parisuhteiden rekisteröintiä ei pidetty myöskään perusoikeus- tai 

ihmisoikeuskysymyksenä. Esimerkiksi Räsänen vetosi vuoden 1996 tapaan siihen, 

ettei syrjinnän kielto ”edellytä poikkeavien suhteiden nostamista avioliiton 

asemaan”. Hän painotti myös, ettei syrjinnän kielto uskonnollisen vakaumuksenkaan 

vuoksi edellytä moniavioisuuden sallimista ihmisoikeuksiin vedoten.289 Hiltunen 

vetosi myös siihen, ettei syrjintäkielto edellytä saman aseman antamista 

vähemmistöille ja yhteiskunta voi suosia positiivisena pitämiään asenteita tai 

käyttäytymistapoja. Hiltunenkin nosti esiin moniavioisuuden väittäessään, että 

loogisuuden mukaan parisuhdekäsitettä laajentaessa pitäisi ottaa kantaa myös muihin 

parisuhdemuotoihin ja kysyi: ”Entä jos kolme biseksuaalia tai mies ja kaksi naista 

haluaisivat rekisteröidä suhteensa?”. Hiltunen pohti, millä perusteella näitä suhteita 

voisi vastustaa, kun nekin voivat ”perustua tasavertaiseen, aikuisten ihmisten 

väliseen rakkauteen”.290 

Uudenlainen painotus SKL:n parissa eduskunnassa ja KV-lehden 

kirjoituksissa oli erityisesti homouden syitä koskevissa puheenvuoroissa. Aiempina 

vuosina korostui ensisijaisesti Raamattuun ja luomisteologiaan vetoaminen ja 

erilaiset pohdinnat siitä, onko kyseessä sairaus, taipumus vai kehityshäiriö. Nyt 

esitettiin yksimielisemmin, että homoseksuaalisuus on seksuaalisen kehityksen 

häiriö. Tämä kytkeytyi myös kysymykseen ihmisoikeuksista.  

Esimerkiksi Kärkkäinen ilmaisi painokkaasti, että homous ei ole sairaus ja 

niin väittävä loukkaa syvästi heidän ihmisarvoaan. Hänen mukaansa homous on 

tieteen, erityisesti kehityspsykologian mukaan seksuaalisen kehityksen häiriö ja 

”homotaipumuksen” omaavilla henkilöillä on jäänyt kesken sukupuoli-identiteetin 

omaksuminen samaa sukupuolta olevalta vanhemmalta. Myöhemmin tämä tarve etsii 

täyttymystä homosuhteissa. Kärkkäisen mukaan laki perustuikin väärään oletukseen 

homouden synnynnäisyydestä ja hän kysyikin: ”Voiko ihmisoikeuden rakentaa 

sellaisen ilmiön pohjalle, joka on ihmisen kehityksessä tapahtunut häiriö?”.291   

Myös Hiltunen ja Kemppainen vetosivat siihen, että homous on virheellisesti 

esitetty synnynnäisenä, vaikka se on oikeasti psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. 

Kemppainen vetosi myös Erik Ewaldsiin, joka oli määritellyt homouden 

seksualisoituneeksi isän- ja äidinrakkauden puutteeksi. Kemppaisen mukaan 
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lakialoite perustui myös virheelliseen käsitykseen homouden tasapainoisuudesta ja 

kertoi tutkimusten osoittaneen, että ”homoiksi kehittyneillä on ollut lapsuudessaan 

ongelmalliset suhteet omaa sukupuolta olevaan vanhempaan tai ikätoveriin. He ovat 

myös joutuneet useammin seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi”.292  

Kärkkäisen puheissa homoseksuaalisuuden syntyyn liittyviin perusteluihin 

yhdistyi myös aiemmilta vuosina tuttu kritiikki keskustelun jakolinjoista. Hän väitti, 

että ”ihmisten mielipiteitä ja asenteita on muokattu kuin tietoisesti uskomaan, että 

homous on synnynnäistä”. Hän syytti mediaa siitä, että homokeskustelussa on 

esiintynyt vain yksi, Setan näkökulma, ja media on kritiikittömästi toistanut sitä. 

Kärkkäisen mukaan ”Seta ja sille myönteiset ovat halunneet ohittaa keskustelun 

homouden synnystä”. Kärkkäinen väitti, että lain perimmäinen tarkoitus on normittaa 

homous yhteiskunnassa tasavertaiseksi seksuaalikäyttäytymisen muodoksi, mihin 

liittyen myöhemmin vaaditaan jo puheissa olleita hedelmöityshoitoja ja myös 

koulujen sukupuoliopetuksen muuttamista. Kärkkäinen kysyykin, miksi media ei ole 

kiinnostunut kertomaan ”homoliikkeen maailmanlaajuisista poliittisista 

päämääristä”, millä hän ilmeisesti viittaa tasavertaisuuteen pyrkimiseen.293  

Uusia argumentteja oli kaksi. Ensinnäkin Jääskeläinen, Hiltunen ja Seivästö 

pitivät ongelmallisena sitä, että perheiden tosiasialliset ongelmat on jätetty 

huomiotta. Jääskeläisen mukaan ”todellisia tasa-arvo-ongelmia” olivat äitiysrahan 

pienuus ja se, ettei hoivatyöstä kerry eläke-oikeutta tai sosiaaliturvaa. Hän kritisoi 

myös Lipposen hallituksia lapsilisien leikkaamisesta ja kotihoidontuen 

”rapauttamisesta”.294  

Hiltunen taas piti keskeisempinä yhteiskunnallisina kipupisteinä lasten ja 

perheiden jaksamista.295 Seivästö vuorostaan puhui työttömyydestä, köyhyydestä, 

kasvavista tuloeroista ja huono-osaisuudesta.296 Uusi oli myös Riutan väite, että laki 

pitää torjua, koska se jakaa kansan jyrkästi kahtia.297 
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”Esitys kamppailee luomisjärjestystä vastaan ja elämää suojelevia Raamatun 

ohjeita vastaan.” (Syvät oletukset) 

Syväoletuksissa toistuivat varsin tutut, Raamattuun liittyvät oletukset. Pohjalla oli se 

lähtökohta, että Raamattu on auktoriteetti myös modernin, uskonnonvapautta 

korostavan valtion lainsäädännössä. Tätä painotti suoraan eduskunnassa aiemmin 

mainitun Rauhalan298 lisäksi myös Jääskeläinen. Hän kuvasi lain olevan Raamattua 

vastaan ja Raamatun olevan ”elämän laki meille kaikille, ei vain yksille, jotka 

jotenkin ajattelevat, vaan ne on tarkoitettu suojaksi ja turvaksi meille kaikille”.299 

Raamatusta yksilöitiin vain luomiskertomus, eikä samaa sukupuolta olevien 

seksin tuomitsevia kohtia esitelty. Silti luomiskertomuksesta tehdyissä tulkinnoissa 

näkyi sama syväoletus siitä, että sitä voidaan soveltaa sellaisenaan nykyaikaan. 

Esimerkiksi Rauhala vetosi siihen, että Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi 

ja pohti, ”miksi nämä rajat pyritään hämärtämään meidän ihmisten keinoin.”300 

Jääskeläinen taas vetosi siihen, että ”esitys kamppailee luomisjärjestystä vastaan ja 

elämää suojelevia Raamatun ohjeita vastaan”.301  

Smeds vuorostaan vetosi luomiseen korostaessaan, että ”Luoja on luonut ja 

luonto suonut naisen ja miehen parisuhteelle yhteiskunnallisesti ainutlaatuisen 

tehtävän…”.302 Kankaanniemi taas kommentoi lyhyesti, että ”Raamatusta…löytyy 

myös tähän asiaan varsin selkeä perusta” ja lisäsi, ettei toista tätä, koska muut ovat 

sen jo tehneet.303 Myyttisen luomiskertomuksen nähtiin sekä perustavan miehen ja 

naisen avioliiton, jolla on keskeisesti sama ajatus myös nykyaikana, että asettavan 

myös tämän avioliiton yhteiskunnan ikuiseksi perustaksi.  

Raamatun suoraan sovellettavuuteen liittyi myös ajatus siitä, että lakialoite 

kuvaa erkaantumista Jumalan sanasta. Laakkosen vuosien 1992–1993 tai Pehkosen 

vuoden 1996 värikkäiden kauhistelujen kaltaista kielenkäyttöä asiasta ei tällä kertaa 

ilmennyt, mutta Seivästö kertoi Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton kauheuksia 

yhdistäneen Raamatun perussanoman unohtamisen. Seivästön esimerkkien tarkoitus 

oli viitata siihen, että Suomessa tilanne on aivan toinen, eikä kukaan kyseenalaista 

homojen ihmisarvoa.304 Silti viittaukseen sisältyy selkeästi ajatus siitä, että Jumalan 
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tahdosta poikkeamisella on seurauksensa koko yhteiskunnalle. Seivästön ajatuksissa 

toistui tuttu rinnastus Raamatun kuvauksiin erityisesti Israelin kansan ja Jumalan 

välisen suhteen dynamiikasta, jossa Jumalan lain noudattamatta jättämisestä tulee 

ikäviä seurauksia Israelin kansalle. Tähän liittyi selvästi myös Jääskeläisen lyhyt 

kommentti puheenvuoronsa lopussa, jossa hän kertoi yhtyvänsä kansanedustaja 

Tykkyläisen (SDP.) huoleen siunauksen menettämisestä.305  

Erityisen kiinnostava muutos liittyi homoseksuaalisuuden syihin, joissa 

painopiste siirtyi Raamatusta tieteeseen. Erityisesti Kärkkäinen ja Kemppainen 

korostivat Jääskeläisen tukemana sitä, että aiemmat tutkimustulokset, joiden mukaan 

homous on synnynnäistä, on kumottu. Toisaalta Kemppainen pohjusti omaa 

vastustavaa kantaa vetoamalla useisiin tutkimuksiin, jotka ovat osoittaneet ”homoiksi 

kehittyneillä” olleen lapsuudessaan ongelmalliset suhteet samaa sukupuolta olevaan 

vanhempaan tai ikätoveriin. Sitten hän vetosi ”laajasti arvostetun ja homotaipumusta 

paljon tutkineen” Erik Ewaldsin kantaan homoudesta seksualisoituneena isän- ja 

äidinrakkauden puutteena ja esitti asian näyttävän siltä, että homoseksuaalisuus on 

seurausta lapsuuden kehityksen ongelmista. Sitten hän esitti homoseksuaalisuuden 

olevan useiden tutkimusten mukaan ”kasvatusolosuhteiden aiheuttamaa 

käyttäytymisen muuttumista, josta voidaan myös eheytyä ja vapautua”.306  

Kemppainen piti homoseksuaalisuutta rikkinäisyydestä aiheutuvana 

seksuaalisuuden muotona ja vetoaa kantansa vahvistuksena 90-luvun lopulla tehtyyn 

useiden eurooppalaisten seksitutkimusten vertailuun, joka on hänen mukaansa 

osoittanut että homo- ja biseksuaalit miehet ja naiset ovat heteroita useammin 

uskottomia parisuhteissaan ja heillä on enemmän sekä irrallisia seksikumppaneita 

että sukupuolitauteja. Lisäksi tutkimusten mukaan heillä on myös alkoholiongelmia, 

itsetuhoisia ajatuksia, masennusta ja ahdistuneisuutta. Kemppainen vetosi vielä, että 

nämä ongelmat eivät ole vähentyneet suurkaupungeissa ja homoihin suvaitsevaisesti 

suhtautuvilla alueilla, jopa päinvastoin. Kemppainen jatkoi päättelyketjuaan 

esittämällä todisteeksi edellisenä kesänä julkaistun raportin, jonka mukaan 800 

homosta kaksi kolmannesta oli kokenut ”eri asteista muutosta heteroseksuaaliseen 

suuntaa eri terapioiden tai kristillisen sielunhoidon avulla, eli se on mahdollista”.307  

 
305 PTK 7/2001 vp, J. Jääskeläinen, 13.2.2001, 174. 
306 Ibid., M–L. Kemppainen, 175–176. 
307 Ibid., M–L. Kemppainen, 175–176. 
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Seivästö taas vihjasi, että esitetyt lapsuuden kehityksen ongelmat liittyisivät 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Seivästö nimittäin ehdotti, että valiokunnan pitäisi 

paneutua ”perusteellisesti siihen kysymykseen, miten seksuaalisen hyväksikäytön 

kohteeksi joutuminen lapsena tai nuorena on vaikuttanut persoonalliseen 

kehitykseen, identiteetin muotoutumiseen ja suhteeseen toiseen sukupuoleen”.308  

Valikoivaa tutkimusten käyttöä ja tieteeseen vetoamista (Mistä vaietaan?) 

Perhekäsitys ja miehen ja naisen avioliiton yhteiskunnallinen merkitys jäi 

edelleenkin täysin problematisoimatta. Räsänen vetosi vuoden 1996 tapaan avioliiton 

erityisaseman lainsäädännössä pohjaavan siihen, että ”yhteiskunta haluaa tukea 

avioliiton muodostumista ja pysyvyyttä ennen kaikkea lasten suojaksi”. Räsäsen 

mukaan homosuhteille luodaan esityksessä ”keinotekoisesti avioliiton status, vaikka 

sen lähtökohdat ovat aivan toiset” ja perhekäsityksen muuttuminen johtaa 

kouluopetuksen muuttumiseen ja homoliitoista aletaan puhumaan julkisuudessa 

avioliittoina.309 Räsänen vaikeni kuitenkin siitä, että lapsia elää samaa sukupuolta 

olevien parien perheissä, eivätkä lähtökohdat ole siinä mielessä heteroliitoista täysin 

poikkeavat, vaikka yhteisiä biologisia lapsia ei voisikaan saada. Epäselväksi jäi 

myös, miten heteroliittojen asema oikeasti heikkenee siitä, että rekisteröidyistä 

parisuhteista puhutaan julkisuudessa homoliittoina.  

Seksuaalivähemmistöjen uhalle koko yhteiskunnan suhteen ei annettu mitään 

konkreettisia perusteluja. Esimerkiksi kouluopetuksen muuttumiselle Räsänen ei 

ilmaissut konkreettisia seurauksia, mutta Hiltusen mukaan homoseksuaalisuutta 

”markkinoitaisiin” tällöin ”toisena normaalina seksuaalisuuden muotona”, joka 

”väistämättä lisää homoseksin kokeilua ja aiheuttaa lisäpaineita seksuaali-

identiteetissään epävarmoille nuorille”.310  

Hiltunen on oikeassa siinä, että lakialoite pyrki normalisoimaan 

homoseksuaalisuutta, sillä eri lakialoitteita on perusteltu koko prosessin ajan 

yhteiskunnan asenteiden muuttamisella. Silti on erikoista, että normalisoinnin 

tarkoituksen mukaisesti seurauksina ei nähdä syrjivien asenteiden lievenemistä, vaan 

yhtäkkiä lisääntyvät paineet nuorten seksuaali-identiteetille ja homoseksin kokeilun. 

Näille nuoriin kohdistuville seurauksille ei esitetäkään mitään uskottavia perusteluja.  

 
308 PTK 7/2001 vp, I. Seivästö, 13.2.2001, 189–190. 
309 Ibid., P. Räsänen, 146–147. 
310 Ibid., L. Hiltunen, 183. 
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Raamatun tulkintaan liittyviä periaatteita ei myöskään problematisoitu, 

vaikkei yksittäisiin, samaa sukupuolta olevien seksin tuomitseviin kohtiin enää 

vedottu. Sen sijaan lakia vastustettiin luomiskertomukseen vedoten. Rauhala koki 

lakiesityksen Jumalan luomistyön hämärtämiseksi ihmisten toimesta, Jääskeläinen 

taas koki sen kamppailevan ”luomisjärjestystä vastaan” ja Smeds taas perusteli 

vastustustaan sillä, että ‘’Luoja on luonut ja luonto suonut naisen ja miehen 

parisuhteelle yhteiskunnallisesti ainutlaatuisen tehtävän’’.311 Myyttisen 

luomiskertomuksen tulkinnan venyttämistä ihmissuhteiden kaiken kattavaksi 

selitykseksi ja yhteiskuntajärjestysten ikuiseksi pohjaksi on helppo problematisoida.   

Samaten Jääskeläisen huoli Jumalan siunauksen menettämisestä lain 

sallimisen johdosta kuvaa suoraviivaista tulkintaa, jossa samastetaan oman ajan 

tilanne Raamatun kertomuksiin kyseenalaistamatta.312 Tällä linjalla on myös 

Seivästön varoittava esimerkki Raamatun sanoman unohtamisen seurauksista. 

Seivästö kertoo, kuinka natsit sekä kommunistit suhtautuivat negatiivisesti 

‘’seksuaalisesti poikkeaviin ihmisiin’’ ja kuinka näitä hirmuvaltoja yhdisti Raamatun 

perussanoman unohtaminen. Seivästön mukaan ”Kymmenen käskyä ja 

lähimmäisenrakkaus jäivät romukoppaan, ja seuraukset ovat kaikkien tiedossa’’.313  

Raamatusta uskottiin löytyvän selvä vastaus parisuhdelakiin ja sen sallimisen 

myötä koettiin Suomen menettävän Jumalan siunauksen, mistä seuraisi kaikkea 

hirveää. Seivästön tulkinnat ovat kuitenkin ristiriitaisia, sillä kymmenen käskyä tai 

lähimmäisenrakkaus eivät tarjoa suoria vastauksia parisuhdelain kysymykseen. 

Lähimmäisenrakkauden periaatetta on lisäksi käytetty lain puolustamiseksi. 

Problemaattisena voidaan pitää myös erilaisiin tutkimuksiin vetoamista. 

SKL:n/KD:n kohdalla tieteeseen ja tutkimuksiin vedottiin väitteessä, että hallituksen 

esitys perustuu väärään tietoon homouden synnynnäisyydestä ja tasapainoisuudesta. 

Tätä linjaa edustivat erityisesti Kärkkäinen, Kemppainen ja Hiltunen, Jääskeläisen 

tukemana. Toisaalta esitettiin, ettei tiedeyhteisössä ole konsensusta homouden syistä. 

Kärkkäinen esittikin, että ”konsensus on vain siitä, että joissakin tapauksissa perimä 

saattaa altistaa, mutta että ympäristötekijät määräävät lopulta homouden synnyn”. 

 
311 PTK 7/2001 vp, 13.2.2001, L. Rauhala, 169; J. Jääskeläinen, 174; S. Smeds, 182. 
312 Ibid., J. Jääskeläinen, 174. 
313 Ibid., I. Seivästö, 189. 
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Siksi Kärkkäinen korosti, että esitys perustuu vanhentuneeseen tietoon homouden 

synnynnäisyydestä, homogeeniä ei ole löydetty ja vetosi kehityspsykologiaan. 314  

Hiltusen mukaan tutkimusten ristiriitaisuutta häivytetään ja ”joitakin näistä 

halutaan markkinoida ikään kuin faktoina, vaikka tosiasiassa eri tutkimusten 

tuloksista voi tehdä hyvinkin erilaisia johtopäätöksiä. Varhaislapsuuden 

perhetaustoja ja homoseksuaalista elämäntapaa raportoivat tutkimukset viestivät 

tyystin erilaisista lähtökohdista kuin eräät toiset, joihin usein halutaan viitata”.315 

Kemppainen vetosi homouden syyt haastaessaan ”useisiin tutkimuksiin” ja lisäksi 

pappi ja terapeutti Erik Ewaldsin näkemyksiin ja esitti homouden syyksi lapsuuden 

kehityksen ongelmat.316 

Vastapuolta siis syytettiin sekä vanhentuneen tutkimuksen että valikoivan 

tutkimustiedon käyttämisestä esityksen pohjana. Toisaalta jäi selittämättä se, millä 

perusteella SKL:n/KD:n parissa oli valittu homoutta kehityshäiriönä pitävä linja. 

Kärkkäinen nimittäin esitti tieteellisen näkemyksen selkeänä sanoessaan, että 

”meidän tulee nähdä homous ihmisen seksuaalisen kehityksen häiriönä, niin kuin 

tiede sen tekee”. Kärkkäisen kohdalla on myös kiintoisaa, että hän perusteli 

näkemystään homoudesta vetoamalla yhdysvaltalaisten eheytymishoitojen 

alkoholismihoitoja parempiin tuloksiin.317 Vetoaminen kristillisiin piireihin 

yhdistettyihin eheytymishoitoihin vaikuttaa valikoivalta. Lisäksi ainoana nimettynä 

auktoriteettina esitetään Kemppaisen mainitsema pappi ja terapeutti Erik Ewalds, 

jonka asemaa tiedeyhteisön suhteen on mahdoton hahmottaa puheenvuoroista.  

Samanlaisia ongelmia on myös homouden tasapainoisuuteen liittyviin 

tutkimuksiin vetoamisessa. Kemppainen vetosi asiassa 90-luvun lopulla tehtyyn 

useiden eurooppalaisten seksitutkimusten vertailuun, jonka perusteella homot ja 

lesbot ovat heteroihin verrattuna useammin uskottomia parisuhteissaan, heillä on 

enemmän mielenterveysongelmia, alkoholismia, eikä nämä ongelmat ole vähentyneet 

edes heille suvaitsevilla alueilla.318  

Lisäksi Hiltunen vetosi HBL:ssä olleeseen juttuun, jossa viitattiin 

kansainvälisiin tutkimuksiin, joissa ”kiistatta todettiin, että homoseksuaaliperheien 

lasten seksuaalikäyttäytyminen on selkeästi poikkeavaa nuorten keskimääräisestä 

 
314 PTK 7/2001 vp., K. Kärkkäinen, 13.2.2001, 172–173. 
315 Ibid., L. Hiltunen, 182–183. 
316 Ibid., M–L. Kemppainen, 175–176. 
317 Ibid., K. Kärkkäinen, 172–173. 
318 Ibid., M–L. Kemppainen, 175–176. 
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seksuaalikäyttäytymisestä. Homoseksuaalisia suhteita, pederastiaa, 

sukupuolenvaihdoksia ja muita vastaavia seikkoja liittyi näiden nuorten elämään 

huomattavan yleisesti”.319 

Näidenkään tutkimusten suhdetta tiedeyhteisön konsensukseen ei 

keskusteluista pysty hahmottamaan. Homouden epätasapainoisuuden tutkimuksiin 

liittyen on mahdotonta hahmottaa, onko syy juuri seksuaalinen suuntautuneisuus vai  

ovatko mielenterveysongelmat ja alkoholismi seurausta esimerkiksi sellaisesta 

huonosta kohtelusta, jonka syynä on ollut kuuluminen seksuaalivähemmistöön.  

Kemppainen myös väitti, ettei nämä ongelmat ole vähentyneet 

suurkaupungeissa tai suvaitsevaisilla alueilla. Tällöin tosin jää epäselväksi, onko 

otettu huomioon se, ettei suvaitsevaiseen kaupunkiin muuttaminen poista ennen sitä 

koetun syrjinnän vaikutuksia, vaikka syrjintä kaupungissa helpottaisikin.  

Lisäksi vaikuttaa siltä, että ne tutkimukset, joihin vedotaan sekä homouden 

syntyperän että tasapainoisuuden haastamiseksi, ovat niitä, joihin herätysliikkeiden, 

lähetysjärjestöjen ja niin edelleen edustajat vetosivat KV-lehden numerossa 

25.1.2001. SKL:n kansanedustajat käyttivät samoja perusteluja, samoin 

sanamuodoin, kuin KV-lehden kirjoituksessa käytettiin. Siinähän väitettiin, että 

lakiesitys perustuu virheellisiin käsityksiin homouden synnynnäisyydestä ja 

tasapainoisuudesta, homoseksuaalisuus johtuu lapsuuden kehityksen ongelmista ja 

laki ’’normalisoisi yhteiskunnallisesti erään rikkinäisen seksuaalisuuden 

muodon’’.320 

Lisäksi Suomessakin esimerkiksi sosiologi Olli Ståhlström oli esittänyt jo 

vuonna 1997 kritiikkiä Suomen eheytysliikkeen käyttämän tutkimusmateriaalin 

tieteellisyydestä. Ståhlström esitti, että suomalainen eheytysliike pohjaa pitkälti 

amerikkalaisen psykoanalyytikkorintaman NARTH:in321 toimintaan, jonka perustivat 

jo aiemmin mainittu Joseph Nicolosi ja kaksi muuta psykoanalyytikkoa, Charles 

Socarides ja Toby Bieber. Tämä liike pyrkii vastustamaan homoseksuaalisuuden 

sairausleiman poistamista ja homojen juridista tasavertaisuutta.322 

 

 
319 PTK 7/2001 vp, L. Hiltunen, 13.2.2001, 182–183. 
320 KV-lehti, 25.1.2001, ’’Parisuhdelakiesitys lepää hataralla perustalla’’, Eero Junkkaala et al. 
321 NARTH= National Association for the Research and Therapy of Homosexuality 
322 Ståhlström 1997, 292–294. 
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Edellisiin liittyen taustalla on selvästi käsitys, jossa seksuaalisuus muodostuu 

homojen elämää täysin määrittäväksi asiaksi. Puhe homoista on hieman siistiytynyt, 

jos verrataan Laakkosen vuoden 1993 kommentteihin adoption yhdistämisestä 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai Kankaanniemen vastaavanlaisista vihjailuista 

vuonna 1996. Käsitykset eivät välttämättä ole silti muuttuneet. Tätä kuvaa hyvin se, 

kuinka Hiltusen ja Kemppaisen mukaan kouluopetuksen muutos väistämättä lisäisi 

myös homoseksin kokeilua ja aiheuttaisi lisäpaineita seksuaali-identiteetistään 

epävarmoille nuorille. Edellä mainituille näkemyksille ei kuitenkaan esitetty mitään 

todisteita. Samaten on myös osin ristiriitaista esittää homoseksuaalisuuden johtuvan 

varhaislapsuuden kehityksen häiriöistä ja sitten esittää kouluopetuksen uhkaavan 

nuorten seksuaali-identiteettiä ja johtava homoseksikokeiluihin.  

Toinen puoli puheessa homoista on se, että vedotaan tutkimustuloksiin, joissa 

homoseksuaaliset suhteet esitettiin pelkästään epätasapainoisina ja vahingollisina 

(Kemppainen, Hiltunen) ja Hiltusen mukaan homoseksuaalien vanhempien perheissä 

lapsena kasvaminen johtaa selkeästi keskimääräisestä poikkeavaan seksuaaliseen 

käyttäytymiseen. Kuinka uskottavia ovat puheet homojen yhtäläisestä ihmisarvosta, 

kun heistä on loppupeleissä vain negatiivista sanottavaa?  

Ehkä näkemykset ovat pysyneet ennallaan, ja ne on vain puettu näennäisesti 

tieteelliseen kaapuun. Vaietuksi jäi se vaihtoehto, että homous voisi olla luonnollinen 

asia, jolle ei siten tarvitse löytää geneettistä syytä tai että sen kehittyminen 

varhaislapsuudessa on väistämättä kehityshäiriö. Koska luomiseen vedottiin edelleen 

laajasti, on syytä olettaa, että erilaisten tutkimusten tietoja kokoamalla ja niihin 

vetoamalla pyrittiin ainakin osin vahvistamaan uskonnollinen lähtökohta laajemmin 

hyväksyttäväksi. Homouden mahdollisen synnynnäisyyden kiistäminen lienee 

tärkeää siksi, että tällöin voidaan vedota siihen, ettei homous ole Jumalan luomaa. 

Yhteistalouskritiikin kohdalla ei otettu huomioon parisuhteiden niistä 

poikkeavaa luonnetta, vaan esimerkiksi Hiltunen ihmetteli, miksei hallitus ole 

ollenkaan miettinyt ei-seksuaalisissa yhteistalouksissa eläviä sisaruksia tai 

ystävyksiä. Hiltusen mukaan olisi pitänyt tehdä sellainen esitys, joka olisi aidosti 

tasa-arvoinen eri yhteistalouksien suhteen ja neutraali seksuaalisuuden suhteen.323 

 

 
323 PTK 7/2001 vp., L. Hiltunen, 13.2.2001, 158. 
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SKL:n/KD:n parissa koettiin edelleen myös vahvaa vastakkainasettelua 

heidän ja median ja Setan välillä. Esimerkiksi Kärkkäinen kyseenalaisti toimittajien 

ammattietiikan eduskunnassa ja esitti pitkän kysymysten sarjan, jossa kysyi muun 

muassa, että ”…onko teillä ollut muita tietolähteitä kuin Seta? Miksi te pelaatte vain 

sääliin vetoamalla? Miksi ette ole kiinnostuneita kertomaan homoliikkeen 

maailmanlaajuisista poliittisista päämääristä? Mikä ihme ajan ilmastomme pyhä 

lehmä homous on, kun siitä ei voida puhua monipuolisemmin?”.324  

KD-lehdessä Kärkkäinen esitti Aslan ry:n erottamisen Terveyden edistämisen 

keskus ry:stä (TEK) osoittaneen, kuinka “homoudesta ei saa olla enää eri mieltä”.325 

Kemppainen vuorostaan esitti, kutem Riutta aiempina vuosina, että lain 

puolestapuhujat ovat pieni aktiivinen porukka ”joka omilla esiintymisillään ja 

tosiasioihin perustumattomilla kannanotoillaan on sinnikkäästi ajanut asiaansa 

eteenpäin. Heidän puheissaan toistuvat sanat ihmisoikeus, tasa-arvo ja avioliitto. 

Tv:ssä ja lehdissä on ollut ihailevia ja myötätuntoa kosiskelevia kertomuksia ja 

valokuvia homo- ja lesbopareista. Tarkoitus on ollut saada valtaväestö kokemaan 

yhtäältä sympatiaa heitä kohtaan ja toisaalta syyllisyyttä siitä, että heitä kohdellaan 

väärin. Sama mielipideilmaston muokkaus entistä homomyönteisemmäksi heijastuu 

myös tästä nyt esillä olevasta lakiehdotuksesta.”326  

Edelleenkin vaikuttaa siltä, että vähemmistöön jäämisestä syytetään 

suoraviivaisesta vastapuoleksi niputettua mediaa ja Setaa, eikä omaa positiota 

kyseenalaisteta lainkaan. Jää vaikutelma, ettei Suomen kansa voi olla aidosti eri 

mieltä, vaan se pitää typistää median ja Setan ohjailemaksi massaksi.  

4.2 Täydennyspyrkimyksiä ja hedelmöityshoitolaki 2002–2006  

Parisuhdelaki ei ollut seksuaalivähemmistöjen parisuhde- ja perheoikeuksien 

päätepiste, kuten sen vastustajat olivat pelänneet ja puolestapuhujat vähintään 

vihjanneet. Asiaan liittyviä kirjallisia kysymyksiä tehtiin vuonna 2002 jopa viisi, 

joissa kysyttiin toisaalta niin parisuhdelain tuomien muutosten toteutumisesta 

käytännössä, kuten rekisteröidyssä parisuhteessa olevien tasavertaisesta kohtelusta 

muun muassa työelämässä ja toisaalta siihen liittyvistä seuraavista askeleista, kuten 

sukunimen muutoksesta ja kirkollisesta siunaamisesta.327  

 
324 PTK 7/2001 vp, Kärkkäinen, 13.2.2001, 172. 
325 KV-lehti, 20.9.2001, ”Vainoaako homoliike toisinajattelijoita?”, Kari Kärkkäinen. 
326 PTK 7/2001 vp, M–L. Kemppainen, 13.2.2001, 175. 
327 ”Lakialoitteita ja muita valtiopäivätoimia 2001–2012.” Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia 

avioliittoa-tietopaketti. Eduskunnan verkkosivut. 
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Ensimmäiset lakialoitteet teki kansanedustaja Rosa Meriläinen (VIHR.), joka 

teki kaksi lakialoitetta vuonna 2003 (LA77/2003 ja LA78/2003). Näistä 

ensimmäinen esitti lapseksiottamisen sallimista samaa sukupuolta oleville pareille ja 

jälkimmäinen yhteisen sukunimen ottamisen helpottamista eli sen ottamista 

rekisteröinnin yhteydessä. Keskustelu sisälsi vain 12 puheenvuoroa eikä kukaan 

KD:n kansanedustajista osallistunut keskusteluun. Lakialoitteet lähetettiin 

lakivaliokuntaan, mutta ne raukesivat vaalikauden päätyttyä 2007.328 Samoista 

asioista Meriläinen teki myös kirjallisen kysymyksen sisäisestä adoptiosta 2004  

(KK 253/2004 vp.) ja oikeudesta yhteiseen sukunimeen 2005 (KK 285/2005 vp.).329  

Parisuhdelain muuttamisen tai uuden avioliittolain laatimisen ollessa vielä 

vastatuulessa, seuraava läpi mennyt seksuaalivähemmistöjä koskeva lakihanke oli 

hedelmöityshoitolaki. Vaikka kyseinen laki ei koske seksuaalivähemmistöistä kuin 

naispareja, on sitä syytä käsitellä tiiviisti tämänkin tutkielman yhteydessä. Sen 

ympärillä käyty keskustelu sisälsi kuitenkin monia samoja perheen ja avioliiton 

teemoja kuin parisuhdelakiakin säädettäessä.  

Hedelmöityshoitoja ei ollut säädetty lailla, vaikka lainsäädäntö asiasta oli 

ollut hyvin pitkään työn alla. Lääkintöhallitus oli antanut asiasta mietinnön 

ensimmäinen kerran jo vuonna 1984. Paavo Lipposen molemmat hallitukset yrittivät 

edistää asiaa, mutta ensimmäisen hallituksen vuoden 1997 esitys kaatui jo 

lausuntakierroksen erittäin ristiriitaiseen vastaanottoon. Toisen hallituksen vuoden 

2002 esitys kaatui lakivaliokuntaan, joka halusi kieltää itsellisten naisten ja 

naisparien hedelmöityshoidot, minkä vuoksi hallitus veti esityksensä takaisin. Vasta 

Matti Vanhasen hallituksen tekemä lakialoite vuonna 2006 eteni äänestettäväksi.330 

 

 
<https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaist
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328 PTK 54/2003 vp, 10.9.2003. 
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329 ”Lakialoitteita ja muita valtiopäivätoimia 2001–2012”. Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia 
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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
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Lakialoite tuli lähetekeskusteluun 23.2.2006 ja keskustelua jatkettiin 

28.2.2006. Myös Vanhasen hallituksen lakialoite kohtasi vastustusta 

perustuslakivaliokunnassa, joka äänestämisen jälkeen esitti, että hedelmöityshoidot 

sallittaisiin vain heteropareille. Perustuslakivaliokunta perusteli kantaansa avioliiton 

erityisasemalla lainsäädössä ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Lakivaliokunta 

tiedosti lain asettavan kansalaisia perustuslain yhdenvertaisuusvelvoitteen 6.§:n 

kannalta eriarvoiseen asemaan, mutta piti asiaa arvovalinnan kautta lainsäätäjän 

harkintavaltaan kuuluvana asiana. Kynnyskysymykseksi laissa nousi se, rajataanko 

hoidot vain heteropareille vai sallitaanko ne myös itsellisille naisille ja naispareille. 

Lisäksi jälkimmäisiin liittyen oli erimielisyyttä isyyden lainsäädännästä, jonka 

suhteen esitettiin huoli miehen merkityksen murenemisesta.331  

Kirsi Heinosen Pro gradu -tutkielman mukaan hedelmöityshoitolain 

säätämisestä käydyssä keskustelussa yleisimmin käytetty argumentti koski lapsen 

etua tai oikeutta. Heinosen mukaan lakialoitetta vastustaneet korostivat lapsen 

oikeutta isään ja kokivat lapsen ja aikuisen edut vastakkaisiksi. Heidän mukaansa 

lapsen edun mukaista ei voinut olla syntyä isättömänä. Lakialoitteen kannattajat 

vuorostaan kokivat rakastavan vanhemmuuden ja lapsen syntymisen toivottuna 

lapsen edulle keskeiseksi. He korostivat sitä, että isättömyyteen verrattuna lapsen etu 

ei voinut myöskään olla syntymättä jääminen. Heinonen huomauttaa, että lapsen etu 

tai oikeus määriteltiin kuitenkin hyvin epämääräisesti ja sitä pidettiin enemminkin 

argumenttina itsessään. Heinonen tiivistää KD:n linjaksi sen, että he olisivat 

ensisijaisesti sallineet hedelmöityshoidot vain aviopareille heidän omilla 

sukusoluillaan, mutta olivat valmiita hyväksymään laajemman esityksen, kunhan 

hedelmöityshoitoja ei annettaisi itsellisille naisille ja naispareille.332 

KD:n yleinen kanta näkyy hyvin silloisen puheenjohtaja Päivi Räsäsen 

puheenvuorossa lähetekeskustelussa. Räsäsen mukaan asiassa lainsäätäjä joutuu 

”tekemään keskeisen arvovalinnan kahden tarpeen välillä: lapsettomuuden ja 

isättömyyden. Jos vastakkain on asetettava miehettömän naisen lapsettomuus tai 

lapsen isättömyys, mielestäni lainsäätäjän tulee asettua heikoimman, lapsen, 

puolelle”. Räsänen nosti esiin tutun luonnollisuus-näkökulman ihmetellessään, että 

”joudumme puolustamaan ihmiskunnan luonnollisinta asiaa, lapsen tarvetta äitiin ja 

isään”. Räsäsen kiisti aiheeseen liittyvän syrjintää esittäessään, että 

 
331 Juvonen 2015, 87–89. 
332 Heinonen 2010, 19-20. 
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”Hedelmöityshoidoissa on viisautta jäljitellä luonnon omia valintoja. Lapsen 

syntymiseen tarvitaan kahta eri sukupuolta, eikä lapsia synny esimerkiksi 

vaihdevuodet ylittäneille naisille. Hoitojen rajoittaminen heteropareille ei ole 

seksuaalivähemmistöjen syrjintää, kuten ikärajoitteetkaan eivät ole ikärasismia.” 

Räsänen vetosi myös kirkkohallituksen kantaan rajoittaa hedelmöityshoidot 

aviopareille heidän omilla sukusoluillaan.333  

Ihmisoikeuksien liittyminen kiistettiin myös hedelmöityshoitojen kohdalla. 

Esimerkiksi Kärkkäinen kommentoi näin: ”Lapsen saaminen ei ole subjektiivinen 

oikeus, niin kuin tässä salissa on sanottu, eikä myöskään ihmisoikeus, vaikka 

keskustelussa maassamme niin usein väitetään. Mikään ihmisoikeus-sopimus ja 

perusoikeussopimus ei anna katetta tällaisille väitteille. Se on myös tietyllä tavalla 

ristiriidassa lapsen oikeuksien kanssa.”334 

KD ei käyttänyt Raamattu-argumentteja lähetekeskustelussa, mutta Leena 

Rauhala vetosi lapsen isän ja äidin tarvetta perustellessaan tuttuun luomisteologiseen 

ajatukseen sanoen, että ”ihmislajin sisäinen erilaisuus perustuu nimenomaan siihen, 

että meidät on luotu miehiksi ja naisiksi”.335 Toimi Kankaanniemi esitti ainoana 

aiemmilta vuosilta tutun kristillisen perhenäkemyksen kommentoidessaan, että 

”lainsäädännön pohjaksi pitää ehdottomasta ottaa terve normaali perhemalli, jossa on 

lapsella äiti ja isä. Se antaa ylivoimaisesti parhaimman perustan ja pohjan 

yhteiskunnalle ja perheelle…”.336  

Lukuunottamatta Heinosen mainitsemia, erityisesti hedelmöityshoitoihin 

liittyvää argumentointia, KD:n näkemykset pysyivät parisuhdelain viitoittamalla 

linjalla. Raamattuun ei enää vedottu, mutta luonnollisuudesta ja luomisesta 

puhuminen paljastaa sinänsä saman kristillisen, Raamattuun pohjaavan 

perhekäsityksen olevan edelleen taustalla. Kankaanniemen puheenvuoro osoitti 

 
333 PTK 13/2006 vp, P. Räsäsen, 2.puheenvuoro, 23.2.2006. Tästä alkaen pöytäkirjat ovat vain 

sähköisiä, mutta puheenvuorot on numeroitu sisällysluettelossa. Siksi olen merkinnyt puheenvuorojen 

numerot viitteisiin niiden selkeyttämiseksi. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2

006+ke+p+1> Katsottu 5.4.2022. 
334 Ibid., K. Kärkkäinen 58.puheenvuoro, 23.2.2006. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2

006+ke+p+1> Katsottu 5.4.2022. 
335 Ibid., L. Rauhala, 55.puheenvuoro. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2

006+ke+p+1> Katsottu 5.4.2022. 
336 Ibid., T. Kankaanniemi, 56.puheenvuoro. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2

006+ke+p+1> Katsottu 5.4.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
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tämän perhekäsityksen yhteiskunnallisen merkityksen pysyneen KD:ssä ennallaan. 

Tuttuun tapaan seksuaalivähemmistöjen asettamista eri asemaan ei pidetty syrjintänä 

ja luterilaisen kirkon kantaan vedottiin ohjeellisena myös eduskunnalle.  

Laki meni lopulta läpi äänin 104–54 toisessa äänestyksessä, jossa vastakkain 

oli joko hallituksen esitys tai koko lain kaatuminen. KD äänesti yksimielisesti lakia 

vastaan. Heinonen kuitenkin huomauttaa osuvasti, että kansanedustajien näkemyksiä 

kuvaa sitä paremmin ensimmäinen äänestys, jossa vastakkain oli vasta 

lakivaliokunnan esitys ja hallituksen esitys. Siinä äänet jakautuivat tiukemmin 83–

105. Ensimmäisessä äänestyksessä esimerkiksi keskustan ja kokoomuksen 

enemmistö asettui lakivaliokunnan kannalle, ja sen olisivat hyväksynyt yksimielisesti 

myös KD ja PS. Kiinnostavasti mieskansanedustajista lakivaliokunnan esitystä 

kannatti lievä enemmistö 68-50, kun taas naisista vain pieni vähemmistö 15-55.337 

Eduskunta äänesti siis lopulta hallituksen alkuperäisen esityksen mukaisesti ja 

hedelmöityshoidot sallittiin myös itsellisille naisille ja naispareille. Juvonen 

kuitenkin huomauttaa, että laissa on silti ongelmansa, sillä itselliset naiset ja naisparit 

määritellään ’’tahallisesti’’ lapsettomiksi, minkä vuoksi he eivät voi saada 

taloudellista tukea hoitoihin Kansaneläkelaitokselta heteropareista poiketen.338 

4.3 Lisäys parisuhdelakiin perheensisäisestä adoptiosta 2009 

Keskustelun kaari: ”Onko isyys tärkeää vai ei?”  

Perheen sisäisen adoption kysymys oli keskusteluttanut jo parisuhdelakia 

säädettäessä, jolloin se jätettiin pois lopullisesta lakiesityksestä. Hallitus kuitenkin 

asetti työryhmän vuonna 2001 selvittämään rekisteröityjen parien lasten asemaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön toimikunnan 2003 valmistunut mietintö suosittelikin 

samaa sukupuolta olevien parien perheen sisäisen adoption sallimista. Se kiinnitti 

esimerkiksi huomiota siihen, että äidille ja isälle määritellyt lapsen syntymään 

liittyneet lomat olivat sukupuolisidonnaisia, eivätkä ottaneet huomioon samaa 

sukupuolta olevien vanhempien tilannetta. Mietinnön julkaisun jälkeen Anni 

Sinnemäki ja Rosa Meriläinen tekivät lakialoitteen asiasta, mutta se ei edennyt.339  

 
337 Heinonen 2010, 21. 
338 Juvonen 2015, 86–90. 
339 Juvonen 2015, 92–94. 
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Lopulta hanke alkoi Matti Vanhasen II hallituksen toimesta, joka kirjasi 

sisäisen adoption edistämisen tavoitteen hallitusohjelmaansa.340 Vanhasen II 

hallitukseen johtaneissa vuoden 2007 eduskuntavaaleissa KD sai vahvan 4,9%:n 

kannatuksen ja piti seitsemän paikkaansa. KD jäi jälleen oppositioon. Yllätykseksi 

Sari Essayah tippui eduskunnasta, mutta puoluekokouksessa hänet valittiin 

puoluesihteeriksi. Räsänen valittiin samalla toiselle puheenjohtajakaudelle.341  

Oikeusministeriö oli asettanut 15.6.2006342 toimielimen lapseksiottamisesta 

annetun lain uudistamistarpeista ja antoi sille tehtäväksi laatia asiasta arviomuistion, 

joka valmistui 25.10.2007. Perheen sisäisen adoption mahdollistaminen sisältyi 

arviomuistion listaan keskeisistä lainsäädännön sisällöllistä uudistamistarpeista. 

Arviomuistiosta pyydettiin lausunto 14 eri taholta.343 Arviomuistio ja sen 

lausuntokierros käynnistikin keskustelun aiheesta KD-lehdessä alkuvuodesta 2008. 

Keskustelu rekisteröityjen parien sisäisestä adoptiosta jakautui oikeastaan 

kahteen osaan. Ensin arviomuistio aloitti keskustelun KD-lehdessä tammikuusta 

kesäkuuhun 2008. Tänä aikana asiaa käsiteltiin neljässä numerossa. Sitten keskustelu 

aktivoitui uudestaan marraskuussa hallituksen esityksestä (HE 198/2008) 

parisuhdelain 9.§:n muuttamisesta, ja jatkui tästä toukokuulle 2009, jolloin eduskunta 

hyväksyi lain. Jälkimmäisessä osassa KD-lehdessä kirjoiteltiin asiasta vain kahdessa 

numerossa toukokuussa 2009, kun lain toinen ja kolmas käsittely pidettiin. Koko 

keskustelussa oli lähetekeskustelun lisäksi kirjoituksia vain kuudessa KD-lehden 

numerossa puolentoista vuoden ajalta, mikä on aiempia vaiheita merkittävästi 

vähemmän. Tähän vaikutti varmasti se, että suurimmat kamppailut käytiin 

parisuhdelain kohdalla, eikä lisäys lain 9.§:ään saanut samanlaista painoarvoa. 

KD:n piirissä keskustelu käynnistyi kirkkohallituksen tammikuussa 2008 

antamasta lausunnosta oikeusministeriön arviomuistioon. Tämä lausunto toimi 

sytykkeenä Erävalon pääkirjoitukseen ”Mikä kanta homo-ja lesboparien adoptio-

oikeuteen?” KD-lehdessä 31.1.2008. Se käsitteli ensin adoptio-oikeuden taustaa 

parisuhdelakiin liittyen ja kertoo sitten kirkkohallituksen lausunnosta. Kirkkohallitus 

 
340 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007, 20. 

<https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/2a27514c-b939-

4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf?t=1630599802589> Katsottu 18.2.2022. 
341 Erävalo et. al. 2008, 129–131. 
342 Oikeusministeriön julkaisussa esiintyy toimitelimen asettamispäivänä sekä 15.6.2006 (kuvailulehti) 

että 15.6.2007 (s.2). Oikeusministeriön julkaisu 2008:19. Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin 

perheessä: Lausuntotiivistelmä. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-782-1> Katsottu 18.2.2022. 
343 Ibid., 2. 

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/2a27514c-b939-4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf?t=1630599802589
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/2a27514c-b939-4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf?t=1630599802589
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-466-782-1
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oli suhtautunut asiaan varovaisen myönteisesti, mutta esittänyt toiveen siitä, että 

isyyden ja äitiyden käsitteitä selvitettäisiin perusteellisemmin. Sen jälkeen Erävalo 

ilmaisi vastustavansa sisäisen adoption sallimista parisuhteensa rekisteröinneille 

pareille ja pitävänsä parempana ongelmien ratkomista ilman adoptio-oikeutta.344 

Erävalo sivusi aihetta myös 14.2.2008 ilmestyneessä KD-lehden 

kaksiosaisessa pääkirjoituksessa, jonka alkupuoli on otsikoitu ”KD vähemmistöjen 

etujen ajajana” ja lyhyempi loppupuoli ”Seksuaalivähemmistöjä ei saa sortaa”. 

Alkupuolella Erävalo ilmaisi vähemmistöjen oikeuksien ajamista KD:lle 

”luonteenomaisena” ja kuvasi tästä esimerkkinä muun muassa monien romanien ja 

maahanmuuttajien mukana olon puolueessa ja työn vaikeavammaisten ja 

omaishoitajien oikeuksien ajamisessa. Loppuosassa Erävalo tuomitsi vähemmistöihin 

kohdistuvan sorron ja lisäsi, että tämä koskee myös seksuaalivähemmistöjä. Erävalon 

mukaan hedelmöityshoitojen ja sisäisen adoption suhteen kyse ei kuitenkaan ollut 

seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksista, vaan lapsien oikeudesta äitiin ja isään.345 

KD-lehdessä 19.3.2008 oli Päivi Räsäsen kolumni ”Onko isyys tärkeää vai 

ei?”. Se käsitteli sekä hallituksen vanhempainvapaiden uudistamista että samaa 

sukupuolta olevien parien sisäistä adoptiota. Räsänen koki hallituksen toimivan 

ristiriitaisesti, kun se oli aiemmin ajanut läpi hedelmöityshoidot ”samaa sukupuolta 

oleville pareille ja jopa yksinäisille naisille” ja ajoi nyt perheen sisäistä adoptiota 

rekisteröidyille pareille, mutta vaati vanhempainvapaiden kohdalla korvamerkittyjä 

osuuksia isälle. Räsänen piti hyvänä aikeita vahvistaa isien hoivavastuuta, mutta koki 

korvamerkittyjen osuuksien lyhentävän äitiyslomaa ja estävän siten perheitä 

päättämästä itse, miten lasten hoivavastuu jaetaan. Sisäistä adoptiota Räsänen ilmaisi 

vastustavansa ja piti parempana vaihtoehtona nykylainmukaista huoltajuuden 

määräämistä ja muutoksia muihin lakeihin käytännön ongelmien ratkaisuksi.346 

Kevään 2008 viimeinen kirjoitus aiheesta oli Esa Erävalon pääkirjoitus KD-

lehdessä 5.6.2008 ”Pikkusormen mukana koko käsi”. Erävalon kirjoituksen taustalla 

oli opetusministeriön347 työryhmän ehdotus sisäisen adoption sallimisesta 

 
344 KD-lehti, 31.1.2008, pk, ”Mikä kanta homo- ja lesboparien adoptio-oikeuteen?”, Esa Erävalo. 
345 Ibid., 14.2.2008, pk, ”KD vähemmistöjen etujen ajajana” & ”Seksuaalivähemmistöjä ei saa sortaa”, 

Esa Erävalo. 
346 Ibid., 19.3.2008, ”Onko isyys tärkeää vai ei?”, Päivi Räsänen. 
347 Opetusministeriön sijaan kyse on oikeusministeriöstä, joka julkaisi 2.6.2008 tiedotteen oman 

työryhmänsä ehdotuksesta sisäisen adoption sallimiseksi. ”Työryhmä: rekisteröidyille pareille oikeus 

sisäiseen adoptioon”. Oikeusministeriön verkkosivut. <https://oikeusministerio.fi/ru/-/tyoryhma-

rekisteroidyille-pareille-mahdollisuus-perheen-sisaiseen-adoptioon> Katsottu 21.2.2022. 

https://oikeusministerio.fi/ru/-/tyoryhma-rekisteroidyille-pareille-mahdollisuus-perheen-sisaiseen-adoptioon
https://oikeusministerio.fi/ru/-/tyoryhma-rekisteroidyille-pareille-mahdollisuus-perheen-sisaiseen-adoptioon
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rekisteröidyille pareille. Erävalo keskittyi kirjoituksessa kommentoimaan tilanteen 

kehittymistä parisuhdelaista kohti sisäistä adoptiota. Erävalon mukaan parisuhdelain 

hyväksymisen jälkeen ”asenteita on muokattu…siihen suuntaan, että parisuhdelaki 

rinnastuisi avioliittoon, vaikka parisuhdelaki saatiin hyväksytetyksi…nimenomaan 

sillä, ettei tätä tulisi tapahtumaan”. Erävalo huomautti, että vaikka vihreät ja 

vasemmisto eivät jatkoaikeitaan peitelleet, kokoomus ja keskusta ”olivat 

odotettavissa olevasta vaiti”. Erävalo painottikin, että KD on ollut alusta asti oikeassa 

ennakoiden parisuhdelain johtavan muihin lakeihin, vaikka ”muut vakuuttivat: 

´Eihän nyt tästä ole kyse!´”.348 Aiemmista lakihankkeista poiketen Kirkkohallitus 

kannatti hallituksen oikeusministeriölle 13.8.2008 antamassa lausunnossaan.349 

 Hallitus teki lopulta esityksen (HE 198/2008) parisuhdelain 9.§:n 

muuttamisesta 21.11.2008. Siinä ehdotettiin sisäisen adoption sallimista 

rekisteröidyssä parisuhteessa eläville niin, että rekisteröidyn parisuhteen osapuoli 

saisi mahdollisuuden adoptoida kumppaninsa lapsen samoin säädöksin kuin 

avioliitossa elävät.350  

Esityksen mukaan lailla voitaisiin vahvistaa näissä perheissä elävien lasten 

oikeudellista asemaa ”ilman, että on tarpeen luoda lainsäädäntöön uusia 

vanhemmuuden muotoja tai vanhemmuuden vahvistamisen keinoja”. Sisäinen 

adoptio olisi esityksen mukaan mahdollinen sekä parisuhteen toisen osapuolen 

biologisen lapsen että adoptiolapsen kohdalla. Lapsen biologisten vanhempien 

aseman turvaamiseksi laissa ei ehdotettu muutoksia, koska sen koettiin olevan 

suojattu jo voimassa olevan lailla. Lakiehdotukseen kuului myös kahden vuoden 

siirtymäaika, jolloin ennen lakia eronneet parit voisivat hakea sisäistä adoptiota.351  

Hallituksen esityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevassa osassa 

esitettiin lähtökohdaksi se, että rekisteröityjen parien perheet lapsineen ovat jo 

olemassa oleva perhetyyppi, eikä lailla pyritä luomaan uutta perhemuotoa, vaan 

vahvistamaan sosiaalinen vanhemmuus juridiseksi. Lapsen kehityksen kannalta 

esitettiin, että tämä voisi ”lisätä lapsen turvallisuudentunnetta, perhetilanteen 

 
348 KD-lehti, 5.6.2008, pk, ”Pikkusormen mukana koko käsi”, Esa Erävalo. 
349 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 16/41/2007/OM014:00/2008. Lausunto 

työryhmämietinnöstä Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä.  

<https://evl.fi/documents/1327140/43353795/Lausunto+perheen+sisäisestä+adoptiosta+rekisteröidyn

+parin+perheessä.pdf/e7f7e593-e599-e5a5-8ccd-79f425286e51?t=1555584967000> Katsottu 

6.4.2022. 
350 HE 198/2008 vp, T. Brax, 21.11.2008, 1.  
351 Ibid., 5–7. 

https://evl.fi/documents/1327140/43353795/Lausunto+perheen+sisäisestä+adoptiosta+rekisteröidyn+parin+perheessä.pdf/e7f7e593-e599-e5a5-8ccd-79f425286e51?t=1555584967000
https://evl.fi/documents/1327140/43353795/Lausunto+perheen+sisäisestä+adoptiosta+rekisteröidyn+parin+perheessä.pdf/e7f7e593-e599-e5a5-8ccd-79f425286e51?t=1555584967000
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vakautta sekä adoptiovanhemman ja hänen sukulaistensa sitoutumista lapseen”. 

Lisäksi korostettiin sitä, että lain myötä näissä perheissä elävä lapsi ”voisi kokea 

elävänsä perhemuodossa, joka on yhteiskunnan silmissä tunnustettu ja 

hyväksytty”.352  

Esityksessä avattiin myös sen vaikutuksia vanhemmuuden käsitteeseen ja 

kuvattiin oikeudellisen vanhemmuuden mahdollistavan myös kaksi äitiä tai isää. 

Esitys tunnusti isyyden ja äitiyden käsitteiden olevan keskeisiä, sillä ”niiden avulla 

jäsennetään ihmissuhteita, joiden kautta lapsi syntyessään kiinnittyy ympäröivään 

yhteiskuntaan ja saa elämälleen juuret”. Siinä kuitenkin todettiin, etteivät äitiyden ja 

isyyden käsitteillä viitata vain biologiaan, vaan ne ovat ”oikeudellisina käsitteinä 

sosiaalisia konstruktioita, kussakin yhteisössä ja sen lainsäädännössä määriteltyjä 

asioita”. Esimerkkinä biologisen ja oikeudellisen vanhemmuuden eroista jo olemassa 

olevassa lainsäädännössä esitys nosti adoption sekä luovutetuilla siittiöillä suoritetut 

hedelmöityshoidot. Esitystä pidettiinkin vanhemmuuden oikeudellisen käsitteen 

muutoksen suhteen lainsäädännön sopeuttamisena jo tapahtuneeseen 

yhteiskunnalliseen kehitykseen.353 

Senhetkisessä lainsäädännössä354 nähtiin monia ongelmia, joita esitys 

korjaisi. Esityksessä huomautettiin, että käräjäoikeuden määräämä huoltajuus ei 

merkinnyt oikeudellista sukulaisuussuhdetta eikä rekisteröidyn parisuhteen 

purkautuessa toisella huoltajalla ollut elatusvelvollisuutta. Lisäksi eron myötä 

juridisella vanhemmalla oli selvä etusija lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen 

liittyvistä asioista päätettäessä. Huoltajuus saatettaisiin määrätä juridiselle 

vanhemmalle, vaikka hänellä olisi heikommat edellytyksen huolehtia lapsesta, eikä 

ei-juridisella huoltajalla ollut lain takaamaa tapaamisoikeutta. Lisäksi juridisen 

vanhemman kuollessa sosiaalisen vanhemman asema lapsen huoltajana ei ollut 

itsestään selvä. Ongelmana pidettiin myös sitä, ettei lapsi peri sosiaalista 

vanhempaansa tai tämän sukulaista, minkä vuoksi testamentatussa perinnössä lasta 

kohdeltaisiin perintöverotuksessa kuin sen tekijälle täysin vierasta henkilöä, eikä hän 

saisi perintö- ja lahjaverolain alaikäisyysvähennystä.355  

 
352 HE 198/2008 vp, T. Brax, 21.11.2008, 9. 
353 Ibid., 9–10. 
354 Ibid., 3–4. Esityksen nykytilaa kuvaavassa osiossa kerrotaan, että adoption mahdollisuuden 

puuttuessa, useat rekisteröidyt parit hakivat käräjäoikeudelta päätöksen, jolla sosiaalinen vanhempi 

saatettiin määrätä lapsen huoltajaksi juridisen vanhemman ohella.  
355 Ibid., 4–5. 
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Hallituksen esityksen lähetekeskustelu käytiin 26.11.2008. Oikeusministeri 

Tuija Brax (VIHR.) esitteli lain, muttei esittänyt esittelypuheenvuorossa uusia 

perusteluja. Lähetekeskusteluun osallistui KD:n kuudesta kansanedustajasta vain 

Päivi Räsänen, joka käytti kolme puheenvuoroa ja ilmaisi vastustavansa lakia. 

Lähetekeskustelusta hallituksen esitys lähetettiin lakivaliokuntaan.356  

Lakivaliokunta antoi mietinnön (LaVM 5/2009 vp) 24.4.2009. Se puolsi 

hallituksen esitystä, mutta ehdotti kahta muutosta. Ensinnäkin se ehdotti 

poistettavaksi esitykseen sisälletyn rajoituksen olla soveltamatta uskonnonvapauslain 

3.§:ssä äitiä ja kotikuntalain 6. a §:ssä äitiä ja isää koskevia säädöksiä 

rekisteröityneen parisuhteen päättyessä kuolemaan. Tämä kohta nähtiin 

tarpeettomana, koska tällöin eloonjäänyt osapuoli olisi joka tapauksessa yksinään 

lapsen vanhempi. Rajoitus olisi voimassa kuitenkin rekisteröidyn parisuhteen 

päättyessä eroon. Toisekseen lakivaliokunta ehdotti siirtymäajan pidentämistä 

kahdesta kolmeen vuoteen, jotta ottolapsineuvontaan ja hakemusten vireille 

panemiseen jäisi riittävästi aikaa. Lakivaliokunta ei ollut täysin yksimielinen, sillä 

viisi sen jäsentä teki vastalauseen ja ehdottivat aloitteen hylkäämistä. Vastalauseen 

tehneiden mielestä esityksen pääpaino on aikuisten oikeuksissa ja lapsen oikeudet, 

erityisesti oikeus äitiin ja isään, jäävät toissijaiseksi. Lakivaliokuntaan ei tällä kertaa 

kuulunut KD:n kansanedustajia.357  

Keskustelu KD-lehdessä jatkui vasta toukokuussa 2009, kun laki tuli 

valiokuntakäsittelyn jälkeen eduskuntaan toiseen ja kolmanteen käsittelyyn. KD-

lehden 7.5.2009 ilmestyneessä numerossa oli sekä uutinen 5.5.2009 pidetystä 

ensimmäisestä käsittelystä ja KD:n kansanedustaja Leena Rauhalan kommenteista 

asiaan liittyen. Tämän tutkimuksen kannalta olennaisempi on kuitenkin Päivi 

Räsäsen haastattelu otsikolla ”Huoltajuus turvaisi lasten aseman”. Haastattelussa 

Räsänen kertaa pitkälti lähetekeskustelussa esittämiään argumentteja hallituksen 

esitystä vastaan. Räsäsen perusteluissa keskeistä on ajatus siitä, että rekisteröidyissä 

parisuhteissa elävien lasten asema voidaan turvata ilman adoptio-oikeutta, adoptio-

 
356 PTK 113/2008 vp, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 
357 LaVM 5/2009 vp. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=lavm+5/20

09> Katsottu 23.2.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=lavm+5/2009
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=lavm+5/2009
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oikeudessa on pohjimmiltaan kyse pyrkimyksestä sukupuolineutraaliin avioliittoon ja 

esitys muuttaisi äitiyden ja isyyden käsitteitä.358   

Viimeinen KD-lehden aihetta käsitellyt numero ilmestyi 20.5.2009, kun laki 

oli hyväksytty 12.5. ja 15.5. pidetyssä toisessa käsittelyssä äänin 108–29. KD:n 

kaikki kuusi kansanedustajaa äänestivät lakia vastaan ja heidän lisäkseen 15 

keskustan ja kolme SDP:n kansanedustajaa sekä yksi PS:n kansanedustaja. Tässä 

numerossa oli vain uutinen puoluehallituksen kommenteista lain läpimenoon. 

Erityisesti esillä olivat Räsäsen kommentit, joissa hän surkutteli lain läpi menoa ja 

väitti eduskunnassa liikkuvan tietoja kovasta painostuksesta eduskuntaryhmissä lain 

kannattamiseksi.359 Laki tuli voimaan 1.9.2009, minkä myötä parisuhdelaki sai 

viimeisen muutoksensa ennen sen kumoamista tasa-arvoisen avioliittolain 

hyväksymisen myötä. 

Kehysanalyysi 

”Tässä prosessissa ei pohjimmiltaan ole kysymys lapsen oikeuksista, vaan 

aikuisten poliittisesta tavoitteesta rinnastaa samaa sukupuolta olevien suhde 

miehen ja naisen muodostamaan avioliittoon” (Mikä on ongelma?) 

Sisäisen adoption sallimisessa suurimpina ongelmina pidettiin sitä, että sen taustalla 

on Setan strategia etenemisestä askel askeleelta sukupuolineutraaliin avioliittoon ja 

että se muuttaisi käsitystä äitiydestä ja isyydestä. Esimerkiksi Erävalo kommentoi 

31.1.2008, että “hanketta ajavien tarkoitus oli ja on koko ajan ollut tehdä avioliitto ja 

rekisteröity parisuhde samanveroisiksi vaihtoehdoiksi”.360 Lisäksi Erävalo kritisoi 

5.6.2008 sitä, että vaikka parisuhdelakia säädettäessä korostettiin sen eroavaisuutta 

avioliitosta, “asenteita on muokattu parisuhdelain hyväksymisen jälkeen siihen 

suuntaan, että parisuhdelaki rinnastuisi avioliittoon”. Hän totesikin, että KD ennakoi 

oikein nämä seuraukset, kun muut vakuuttivat, että “Eihän nyt tästä ole kyse!”.361  

Samaten Räsänen korosti lähetekeskustelussa, ettei kyse ole lasten 

oikeuksista, vaan aikuisten poliittisesta tavoitteesta rinnastaa samaa sukupuolta 

olevien suhde miehen ja naisen muodostamaan avioliittoon. Hän myös toisti jo 

parisuhdelain kohdalla esittämänsä kertomuksen vuoden 1995 eduskunnan 

keskustelutilaisuudesta, jossa tämä strategia kerrottiin. Räsänen lisäsi nyt perusteluna 

 
358 KD-lehti, 7.5.2009, ”Huoltajuus turvaisi lasten aseman”, Esa Erävalo. 
359 Ibid., 20.5.2009, ”Puoluehallituksen jäsenet harmittelivat päätöstä adoptio-oikeudesta: Askel kohti 

sukupuolineutraalia avioliittoa”, Esa Erävalo. 
360 Ibid., 31.1.2008, pk, ”Mikä kanta homo- ja lesboparien adoptio-oikeuteen?”, Esa Erävalo. 
361 Ibid., 5.6.2008 pk., ”Pikkusormen mukana koko käsi”, Esa Erävalo. 
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sen, että jokaisen askeleen välttämättömyyttä perustellaan edellisellä askeleella. 

Räsäsen puhui seuraavasti: ”parisuhdelain puolesta äänestäessään useat 

kansanedustajat kertoivat hyväksyvänsä esityksen vain sillä edellytyksellä, että se ei 

tule koskemaan lapsia. Naisparien hedelmöityshoito-oikeutta vaadittiin siksi, että 

meillä jo on virallistettuja pareja, jotka toivovat lasta, ja perheen sisäinen adoptio 

taas katsotaan välttämättömäksi, koska naisparit voivat nyt yhdessä hankkia 

hedelmöityshoidolla lapsen, jolla ei ole juridista isää, ja nyt ennen muuta näiden 

lasten heikkoa juridista asemaa on tarve paikata tällä lailla.”362 

Tasa-arvoiseen avioliittoon pyrkivään strategiaan liittyi myös toinen 

keskeisenä pidetty ongelma siitä, että esitys muuttaa perustavasti äitiyden ja isyyden 

käsitteitä. Räsänen esitti tämän näkemyksen lähetekeskustelussa ensimmäisessä 

puheenvuorossaan ja toisessa puheenvuorossa tarkensi, ettei hän väitä sukupuolen 

määrittävän hyvää vanhemmuutta, mutta haluaa pitää kiinni ”siitä lähtökohdasta, että 

lapsella on yhtä aikaa vain yksi juridinen äiti ja yksi juridinen isä”.363 Myöhemmin 

Räsänen esitti KD-lehdessä 7.5.2009, että äitiyden ja isyyden käsitysten 

muuttuminen on vahvin peruste lakiesityksen hylkäämiseksi.364  

KD:n parissa sisäisen adoption ei koettukaan olevan ensisijaisesti lasten 

oikeuksia ja ihmisoikeuksia koskevana asiana, kuten Räsäsen yllä esitetyistä 

näkemyksistä käy ilmi. Myös Erävalo otti tähän sivukautta kantaa 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksia koskevassa pääkirjoituksessaan 14.2.2008.  

Erävalo näki lapsen oikeuksien kannalta olennaisemmaksi oikeuden äitiin ja isään 

kysyessään kirjoituksensa lopuksi: “Miksi joutuu leimatuksi ahdasmieliseksi, jos 

sanoo, että lapsilla tulee olla lähtökohtainen oikeus isään ja äitiin ja avioliitolla tulee 

olla suosituimmuusasema luonnollisena ja turvallisena ympäristönä lasten syntyä ja 

kasvaa?”365  

Kuitenkin Erävalo esitti ensin kommentoituaan, ettei seksuaalivähemmistöjä 

saa sortaa, ettei KD ole ”seksuaalisten vähemmistöjen normaaleja ihmisoikeuksia 

vastaan”. Ihmisoikeuksien ulkopuolelle hän asetti hedelmöityshoidot itsellisille 

naisille ja naispareille, koska niissä ei ole kyse sairauden hoidosta, eikä lapsen 

 
362 PTK 113/2008 vp, P. Räsäsen. 2.puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 
363 Ibid., P. Räsänen, 13. puheenvuoro. 
364 KD-lehti, 7.5.2009, ‘’Huoltajuus turvaisi lasten aseman’’.´, Esa Erävalo 
365 Ibid., 14.2.2008, pk, ”Seksuaalivähemmistöjä ei saa sortaa”, Esa Erävalo. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
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saaminen ole ihmisoikeus. Lisäksi Erävalo kommentoi, ettei ”pidä myöskään mennä 

toiseen ääripäähän ja pakottaa pitämään kaikkia seksuaalisen halun toteuttamisen 

muotoja kannatettavina”.366  

Ongelmana pidettiin myös sitä, että laki saattaisi mahdollistaa ulkoisen 

adoption kiertotietä. Räsänen epäili lähetekeskustelussa, että rekisteröidyn 

parisuhteen toinen osapuoli voisi adoptoida ensin yksin ja sitten myöhemmin puoliso 

adoptoisi tämän lapsen sisäisen adoption kautta.367  

Oikeusministeri Tuija Brax vastasi tähän: “Sanaleikeillä tämä esitys ei muutu 

yhtäkkiä toiseksi kuin se on. Se mahdollistaa vain ja ainoastaan sisäisen adoption, ja 

kaikissa adoptiotilanteissa…noudatetaan adoptiolainsäädäntöä, joka siinä tilanteessa 

arvioi lapsen edun.” Toisaalta Brax kertoi perään hypoteettisen esimerkin, jossa 

kansainvälisessä adoptiossa ensin todetaan yksin adoptoivan henkilön kohdalla äiti–

lapsi-suhde hyväksi ja lapsen edun mukaiseksi, ja jos sitten ”…myöhemmissä 

elämänvaiheissa tapahtuu toista”, on sisäisen adoptio mahdollista, jos arvioidaan 

”adoptiolainsäädännön tiukojen kriteerien mukaisesti” lapsen edun mukaiseksi.368  

Räsänen esitti seuraavaksi toivovansa, että Brax avoimesti myöntäisi sen, että 

”käytännössä tämä avaa mahdollisuuden myös perheen ulkopuolisen lapsen 

adoptoimiseen…Ei sen ole tarvinnut tapahtua jossain muinaisessa 

menneisyydessä…vaan aivan sen rekisteröidyn parisuhteen aikana”.369 Brax ei 

vastannut suoraan Räsäsen kysymyksen, vaan puhui seuraavasti: ”Nyt ollaan kyllä 

aika tarkan ajamisen kohdassa, jos kutsutaan perheen ulkopuoliseksi sitä lasta, joka 

on perheessä olevan äidin tai isän oma lapsi, adoptoitu lapsi…ja on hyvin loukkaavaa 

sen äiti–lapsi- tai isä–lapsi-suhteen näkökulmasta…”.370 

KD:n parissa koettiin jälleen, että kuvatut ongelmat voidaan ratkaista ilman 

kyseistä lakiehdotusta. Tässä tapauksessa rekisteröidyissä perheissä elävien lapsien 

ongelmat koettiin voitavan hoitaa ilman adoptiotakin. Erävalo kommentoi tätä jo 

oikeusministeriön arviomuistion ollessa lausuntokierroksella tammikuussa 2008 

vedoten siihen, ettei asia ole  “iso yhteiskunnallinen ongelma, jota ei voisi 

erityisjärjestelyin ilman adoptio-oikeutta hoitaa”. Erävalo perusteli asian pienuutta 

 
366 KD-lehti, 14.2.2008, pk, ”Seksuaalivähemmistöjä ei saa sortaa”, Esa Erävalo. 
367 PTK 113/2008 vp, P. Räsänen, 13.puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 
368 Ibid., T. Brax, 14.puheenvuoro. 
369 Ibid., P. Räsänen, 27.puheenvuoro. 
370 Ibid., T. Brax, 28.puheenvuoro. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
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sillä, että Suomessa on 120 rekisteröityneessä parisuhteessa elävää paria, jolla on 

lapsia ja erityistilanteet koskevat paljon useammin yksinhuoltajien perheitä.371  

Räsänen esitti eduskunnassa, että huoltajuuden ongelma voitaisiin ratkaista 

siten, että käräjäoikeus vahvistaisi huoltajuuden. Tähän hän vetosi ensinnäkin sillä, 

ettei heterovanhempien uusperheissä uusi puoliso useinkaan adoptoi puolisonsa 

lapsia, mutta silti heistä voidaan huolehtia yhdessä. Lisäksi huoltajuuden 

vahvistaminen riittäisi hänen mukaansa varautumaan eroon ja vanhemman 

kuolemaan, koska huoltajuus ei pääty näihin. Räsänen vetosi myös siihen, että 

vanhemman kuoleman jälkeen huoltajalla on periaatteessa mahdollisuus adoptoida 

lapsi. Perintöön liittyviin ongelmiin Räsänen ehdotti parisuhdelain tapaan muutoksia 

perintökaareen. Nyt ehdotettiin lapselle mahdollisuutta periä pitkäaikainen 

huoltajansa ja tämän sukulaiset samoin kuin juridisen vanhemman kohdalla.372 

Ongelmana pidettiin myös lain perustelua siitä, ettei eduskunnassa voida 

päättää, millaisia perheitä arjessa syntyy. Tähän liittyen Räsänen toisti läpi vuosien 

kuullun argumentin lainsäädännön ohjeellisesta vaikutuksesta ja painottikin tuttuun 

tapaan, ettei avioliittoa, perhettä ja vanhemmuutta koskeva sääntely ole koskaan 

arvoneutraalia ja ettei siksi hyväksytä moniavioisuuttakaan. Räsänen painotti, että 

“Juridisten vanhempien lukumäärän rajaaminen kahteen perustuu lähtökohdiltaan 

biologiaan eli siihen, että lapsella voi olla vain yksi biologinen äiti ja isä.”373 

Mikä on vanhemmuuden perusta? (Syvät oletukset) 

Vaikka Raamattuun tai kristilliseen perhekäsitykseen ei vedottu, vaikuttaa taustalla 

olevan samat käsitykset perheestä, avioliitosta ja niiden yhteiskunnallisesta 

merkityksestä. Tämä näkyy hyvin Erävalon jo mainitussa näkemyksessä siitä, että 

lapsilla tulee olla lähtökohtainen oikeus isään ja äitiin ja avioliitolla tulee olla 

suosituimmuusasema luonnollisena ja turvallisena lasten kasvuympäristönä.374  

Samaa linjaa edusti myös Räsäsen kritiikki siitä, ettei avioliittoa, perhettä ja 

vanhemmuutta koskeva sääntely ole koskaan arvoneutraalia. Lisäksi Erävaloa ja 

Räsästä yhdisti taustaoletus biologiaan pohjaavasta luonnollisuudesta perheen 

perustana. Erävalo käytti yllä suosituimmuuden perustana luonnollisuutta, ja 

 
371 KD-lehti, 31.1.2008 pk, ”Mikä kanta homo- ja lesboparien adoptio-oikeuteen?”, Esa Erävalo. 
372 PTK 113/2008 vp, P. Räsänen, 2.puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 
373 Ibid. 
374 KD-lehti, 14.2.2008, pk, ”Seksuaalivähemmistöjä ei saa sortaa”, Esa Erävalo. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
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Räsänen painotti juridisen vanhemmuuden rajaamisen pohjana biologiaa, koska 

”lapsella voi olla vain yksi biologinen äiti ja isä”. Tämän biologisen näkökulman 

vuoksi Räsänen myös koki, että sisäinen adoptio muuttaisi perustavanlaatuisesti 

isyyden ja äitiyden käsitteitä.375 Sama miehen ja naisen avioliiton ensisijaisuus näkyi 

sekä Erävalon että Räsäsen huolessa siitä, että lakialoitteen taustalla on pyrkimys 

samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rinnastaa avioliittoon ja saada 

sukupuolineutraali avioliitto sallituksi.376  

Taustaoletukset homoseksuaalisuudesta ja siten heidän heteroista 

poikkeavista ihmisoikeuksista vaikuttivat myös pysyneen hyvin samankaltaisina, 

vaikkei perusteluina käytettykään enää homouden syntisyyttä tai pohdittu sen syntyä. 

Luomisteologinen lähtökohta lienee sen taustalla, että Erävalo korosti luonnollisuutta 

keskeisenä vanhemmuudelle ja avioliiton asemalle. Homoja koskevat asenteet 

näkyivät siinä, kuinka Erävalo painotti seksuaalivähemmistöjen syrjinnästä 

puhuessaan, ettei KD ole ”seksuaalisten vähemmistöjen normaaleja ihmisoikeuksia 

vastaan”. Normaalit ihmisoikeudet tarkoittavat siis yhdenvertaista kohtelua muuten, 

paitsi parisuhde- ja perheoikeuksien kohdalla, kuten jo parisuhdelain ja 

hedelmöityshoitojen kohdalla tuli ilmi. Asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ja 

ristiriidat ihmisoikeusajattelussa tulivat esiin hyvin myös Erävalon seuraavassa 

kommentissa: ”kiusaamisen estämisen varjolla ei pidä myöskään mennä toiseen 

ääripäähän ja pakottaa pitämään kaikkia seksuaalisen halun toteuttamisen muotoja 

kannatettavina.”377 Erävalon kommentti paljastaa, että edelleen homoseksuaalisuus ja 

homojen parisuhdeoikeudet nähdään lähinnä poikkeavana pidetyn seksuaalisen halun 

kautta, joka samastetaan, kuten Räsänen aiemmin, pedofiliaan tai eläimiin 

sekaantumiseen. 

Äitiyden ja isyyden käsitteet uhattuna (Mistä vaietaan?) 

Sisäisen adoption kohdalla ei esitetty parisuhdelakiin verrattuna yhtään 

konkreettisempia perusteluja sen muodostamalle uhalle heteroliittoja tai yhteiskuntaa 

kohtaan. Keskeisin esitetty uhkakuva oli Räsäsen esittämä väite siitä, että laki 

 
375 PTK 113/2008 vp, P. Räsänen, 2.puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 
376 KD-lehti, 31.1.2008, pk, ”Mikä kanta homo- ja lesboparien adoptio-oikeuteen?”, Esa Erävalo;  

PTK 113/2008 vp, P. Räsäsen. 2.puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 
377 KD-lehti, 14.2.2008, pk, ”Seksuaalivähemmistöjä ei saa sortaa”, Esa Erävalo. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
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”perustavalla tavalla muuttaa isyyden ja äitiyden käsitteitä luomalla lapselle kaksi 

juridista isää samaan aikaan tai kaksi juridista äitiä”. Lisäksi Räsänen esitti, että 

”Avioliittoon rinnastettu parisuhde on jo muuttanut käsitystä perheestä ja 

vanhemmuudesta, ja tämä näkyy ihan käytetyssä sanastossa myös tässä hallituksen 

esityksessä. Esimerkiksi lapsen äidin naiskumppania tai lapsen isän mieskumppania 

nimitetään lapsen vanhemmaksi, vaikka hän ei tällä hetkellä sitä ole biologisessa eikä 

juridisessa mielessä.”378  

Ensimmäisen suhteen vaietaan siitä, että rekisteröidyssä parisuhteessa elävien 

lapsilla on tosiasiallisesti kaksi äitiä ja isää joka tapauksessa, eikä se katoa mihinkään 

lakimuutosta estämällä. Jälkimäisessä väitteessä vaietaan siitä, että vaikkei lapsen 

biologisen vanhemman kumppani olisikaan biologisesti tai juridisesti lapsen 

vanhempi, on hän sitä usein sosiaalisesti. Sosiaalisen vanhemmuuden nosti esiin jo 

perhetoimikunnan mietintö ja nyt myös hallituksen esitys.  

Sisäisen adoption kysymyksessä vaiettiin jälleen siitä, että yhteiskunnan 

kannalta pienillä asioilla on paljon merkitystä niille vähemmistöille, joiden asemaa 

laki parantaa. Erävalo käytti vastustuksen perusteena suoraan sitä, ettei asia ole ”iso 

yhteiskunnallinen ongelma, jota ei voisi erityisjärjestelyin ilman adoptio-oikeutta 

hoitaa”.379 Räsänen ei sanonut tätä suoraan, mutta selitti, kuinka hallituksen esityksen 

mukaan Suomessa on 146 rekisteröityä parisuhdetta, jossa elää lapsia, ja sen perään 

esitti vaihtoehtoiset ratkaisut sisäiselle adoptiolle, joiden myötä isyyden ja äitiyden 

käsitykset eivät muuttuisi.380 Vaikka hänen pää-argumenttinsa onkin isyyden ja 

äitiyden käsitysten muuttuminen, vaikuttaa rinnastuksen tarkoituksena olevan 

osoittaa se, ettei näin pientä ryhmää koskevan asian takia ole syytä tehdä suuria 

periaatteellisia muutoksia. Lain vaikutus näille perheille on erittäin merkittävä niiden 

pienestä määrästä huolimatta.  

KD:n tekemissä vaihtoehtoisissa ratkaisuehdotuksissa vaiettiin edelleen 

samaa sukupuolta olevien perheiden eriävästä tilanteesta vertailukohtiin nähden. 

Parisuhdelakia vastustaessa pidettiin parempana kaikki yhteistaloudet huomioivaa 

lakia. Sen kohdalla vaiettiin siitä, että samaa sukupuolta olevien perheissä eli jo 

 
378 PTK 113/2008 vp, P. Räsäsen, 2. puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 
379 KD-lehti, 31.1.2008, pk, ”Mikä kanta homo- ja lesboparien adoptio-oikeuteen?”, Esa Erävalo. 
380 PTK 113/2008 vp, P. Räsäsen, 2. puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 
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lapsia. Lisäksi vaiettiin siitä, että nimenomaan parisuhteessa oleminen erottaa nämä 

suhteet ei-seksuaalisista yhteistalouksista.  

Tällä kertaa vaiettiin siitä, ettei rekisteröityjen parien tilanne ole suoraan 

verrattavissa Räsäsen ja Erävalon esiin nostamiin heterouusperheisiin. Esimerkiksi 

hedelmöityshoitojen kautta saadut lapset eivät elä uusperheessä, vaan ainoassa, 

alkuperäisessä perheessään. Sama koskee myös Räsäsen pelkoa siitä, että lain myötä 

samaa sukupuolta oleville pareille mahdollistuisi myös ulkoinen adoptio kiertotietä. 

Uusperheisiin ovat toki verrattavissa sellaiset perheet, joissa toisella tai molemmilla 

on edellistä suhteesta lapsia. Tällöin sisäinen adoptio ei tulisikaan kyseeseen, jos 

lapsella olisi ennestään kaksi juridista vanhempaa.  

KD:n parissa kiellettiin jälleen asiassa olevan kyse ihmisoikeuksista. 

Kuitenkin Erävalon näkemyksessä siitä, ettei lasten saaminen ole ihmisoikeus, 

vaiettiin siitä, että syrjinnän kieltoon vedoten voidaan kuitenkin haastaa se, että 

hedelmöityshoidot tai sisäinen adoptio kielletään seksuaalivähemmistöiltä. 

Problemaattinen oli myös Räsäsen vastakkainasettelu vanhempainvapaa-

uudistuksen ja samaa sukupuolta olevien sisäisen adoption suhteen. Räsäsen mielestä 

hallitus toimii ristiriitaisesti patistaessaan korvamerkityillä vanhempainvapailla isiä 

vauvanhoitoon samalla kun se ”puuhastelee samaa sukupuolta olevien parien 

adoptio-oikeutta”. Räsänen kysyikin tämän perään: ”Jos äidin ja isän hoivapanosta 

halutaan tasata päivätarkkuudella, miksi toisten lasten kohdalla molempien 

sukupuolten hoivavastuulla ei ole mitään arvoa?”381  

Räsäsen näkemyksessä ongelmallista oli se, että hän näkee nämä hankkeet 

toisensa poissulkevina pelkästään sukupuolen kautta. Vanhasen II hallituksen tasa-

arvo-ohjelmassa 2008–2011 vanhempainvapaauudistusta perustellaan kuitenkin 

hyvin toisella tapaa. Siinä ensiksi painotetaan sitä, että ”vanhempainvapaiden 

epätasainen jakautuminen on ongelmallista muun muassa naisten työmarkkina-

aseman, lasten ja isien suhteen, hoivavastuun jakamisen sekä naisten 

palkkakehityksen kannalta.”. Korvamerkitsemistä perustellaan sen jälkeen sillä, että 

pohjoismaisten kokemusten mukaan isät ”aktivoituvat…käyttämään erityisesti 

 
381 KD-lehti, 19.3.2008, ”Onko isyys tärkeää vai ei?”, Päivi Räsänen. 
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sellaisia vanhempainvapaita, joita ei voi siirtää äideille ja jotka perhe menettää, jos 

isä ei niitä käytä”.382  

Ensisijaisesti on siis kysymys tasa-arvosta työurien ja palkan kehityksen ja 

hoivavastuun jakautumisen suhteen. Hallituksen perusteluissa voi nähdä olevan kyse 

historiallisen kehityksen luomasta epätasa-arvosta perheissä sukupuolten kesken, 

eikä niinkään isyydestä. Sukupuolten tasa-arvoa työn ja perheen 

yhteensovittamisessa voidaan siis hyvin edistää samaan aikaan, kun edistetään samaa 

sukupuolta olevien perheiden lasten asemaa vahvistamalla heidän toisen 

vanhempansa asema juridisesti. Lisäksi Räsäsen kritiikki siitä, ettei molempien 

sukupuolten hoivavastuulla ole toisten lasten kohdalla mitään merkitystä menee ohi, 

koska näillä lapsilla ei lähtökohtaisesti ole toisen sukupuolen vanhempaa.   

 KD:n parissa koettiin edelleen vahvaa vastakkainasettelua erityisesti Setaa 

kohtaan. Räsänen kuvasi lähetekeskustelussa sisäisen adoption olevan vain yksi osa 

Setan pitkäaikaista hanketta toteuttaa sukupuolineutraali avioliitto. Räsänen korosti 

myös, että ”Tässä prosessissa…ei ole pelkästään eikä edes pohjimmiltaan kysymys 

lapsen oikeuksista vaan aikuisten poliittisesta tavoitteesta rinnastaa samaa sukupuolta 

olevien suhde miehen ja naisen muodostamaan avioliittoon.” Lisäksi hän vetosi 

siihen, että lainsäädännössä on aina kysymys arvoista, minkä vuoksi moniavioisuutta 

ei ole sallittu ”eikä tässäkään esityksessä esitetä vanhempien määrän nostamista 

kahdesta ylöspäin, vaikka sellaisiakin tavoitteita on esitetty esimerkiksi Setan taholta, 

jossa puhutaan kolmi- tai neliapilaperheistä”.383  

Vastakkainasettelussa Setan suhteen näkyy vahvasti se, että se ja lakihanke 

leimataan ideologisiksi ja poliittisiksi. Lasten sijaan Seta on myös vain aikuisten 

asialla ja KD vastustaa Setan pyrkimyksiä arvojen perusteella. KD kuitenkin 

vaikenee siitä, etteivät sen rekisteröityjen parien lasten oikeudellista asemaa koskevat 

vastaehdotukset ole myöskään neutraaleja, vaan niitä perustellaan nimenomaan 

arvoilla. Sen arvojen taustalla ovat tietenkin KD:n kristilliset perhekäsitykset.  

KD:n uskonnolliset lähtökohdat voi yhtä lailla nähdä ideologisina ja vaihtoehtoiset 

ratkaisupyrkimykset lasten oikeuksien pohjimmiltaan aikuisten ideologisina ja 

 
382 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008–2011, 23. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008: 21. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72821/Hallituksen_tasa_arvo_ohjelma_200

8_2011_fi.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Katsottu 7.4.2022. 
383 PTK 113/2008 vp, P. Räsäsen, 2. puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72821/Hallituksen_tasa_arvo_ohjelma_2008_2011_fi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72821/Hallituksen_tasa_arvo_ohjelma_2008_2011_fi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
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poliittisina pyrkimyksinä säilyttää uskonnonvapauteen sitoutuneessa valtiossa 

uskonnollispohjainen perhekäsitys lainsäädännön perustana. 

4.4 Parisuhdelain jälkeen – kohti tasa-arvoista avioliittolakia  

Koonti tutkimuksen jälkeisistä tapahtumista 

Vuoden 2012 lakialoite 

Parisuhdelain 9.§:n pykälän muutos jäi lain viimeiseksi merkittäväksi muutokseksi, 

sillä parisuhdelain kumoamisesta säädettiin jo seuraavalla eduskuntakaudella  

2011–2015. KD nousi toista kertaa historiassaan hallitukseen, kun Päivi Räsäsestä 

tuli Jyrki Kataisen ’’sixpack-hallituksen’’ sisäministeri. KD:n vaatimuksesta muiden 

hallituspuolueiden kannattama avioliittolakihanke jäi pois hallitusohjelmasta.384  

Kuten tutkimuksen taustaa käsitelleessä luvussa selvitin, 2010–11 vaihteessa 

KD:ssa tapahtui merkittävä käänne, kun suhtautuminen seksuaalivähemmistöön 

muodostui karsi puolueen rivejä. Seksuaalivähemmistöjen suhteen aiempaa 

sallivammalle kannalle asettuneet Kari Kärkkäinen ja Bjarne Kallis eivät asettuneet 

ehdolle ja homoillan myötä KD:n yleiseen linjaan pesäeroa ottanut Tarja Tallqvist oli 

ensin lähellä jäädä vaille ehdokkuutta ja ilmeisesti muuttuneen kantansa vuoksi 

putosi eduskunnasta. KD:n rivit olivat näin yhtenäiset suhteessa 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin lähdettäessä Kataisen hallitukseen. 

Vaikka avioliittolain muuttamista ei kirjattu hallitusohjelmaan, se ei estänyt 

asian etenemistä. Kataisen hallituksessa ulkomaankauppa- ja eurooppaministerinä 

toiminut Alexander Stubb teki 75 muun kansanedustajan kanssa lakialoitteen (LA 

2/2012) helmikuussa 2012. Siinä ehdotettiin avioliittolain muuttamista, 

rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamista sekä transseksuaalin 

sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2. §:n 2. ja 3. momentin kumoamista. KD 

oli ainoa hallituspuolue, jonka riveistä kukaan ei allekirjoittanut lakialoitetta.385  

Lähetekeskustelu käytiin 21.3.2012, ja siellä KD:stä kantaa asiaan ottivat 

Jouko Jääskeläinen, Peter Östman ja Leena Rauhala. KD:n rintama oli yhtenäinen ja 

vetosi tuttuihin argumentteihin. Ensinnäkin luomiseen vedottiin jälleen suoremmin 

kuin hedelmöityshoitolain tai sisäisen adoption kohdalla. Esimerkiksi Rauhala piti 

huonona sitä, että perustelut ovat juridiset ja ulkopuolelle jätetään ”kristillinen 

 
384 KD-lehti, 23.6.2011, ’’Hallitusohjelma on kristillisdemokraattien näköinen’’, Samuli Rissanen. 
385 Juvonen 2015, 97; LA 2/2012 vp, 8.2.2012. 
<https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=la+2/2012> 
Katsottu 7.4.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=la+2/2012
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kulttuuri ja kristinusko..”, ja nosti esiin sen, että ”Kristinusko perustuu kuitenkin 

Jumalan sanaan, ja siinä on se Jumalan sanan pyhyys, jossa Jumala on luonut miehen 

ja naisen.” Rauhala korosti luomistyötä myös selittäessään avioliiton tarkoitusta ja 

puhui seuraavasti: ”Jumala on sen tarkoituksen luonut niille lapsille, hyväksi kodiksi, 

hyväksi perheeksi ja suhteeksi tarjota lapsille hyvä koti, hyvä perhe ja suhteet 

hyväksi kodiksi, hyväksi perheeksi ja suhteeksi.”386 

Vastustuksessa vedottiin myös lain huonoina pidettyihin seurauksiin. 

Esimerkiksi Peter Östman vetosi lain vaikutukseen kirkkoon sekä avioliiton 

uskonnolliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Östmanin mukaan avioliittoon 

vihkiminen on ollut kristillisen kirkon tehtävä tuhansien vuosien ajan ja edelleenkin 

avioliitolla on myös uskonnollinen merkitys suurelle osalla suomalaisista. Östman 

painottikin, että vaikka usein vedotaan siihen, ettei ”lakimuutos velvoita kirkkoa 

muuttamaan oppiaan tai käytäntöjään, ei kirkkojen osuutta näin suuressa 

yhteiskunnan perusrakenteita koskevassa kysymyksessä voida ohittaa”.387  

Jääskeläinen taas vetosi seurauksia pohtiessaan siihen, että parisuhdelaista seuraisi 

riitelyä ”kirkkojen ja seurakuntien piirissä, mistä en ole ollut ollenkaan iloinen”.388 

Lakialoite meni lähetekeskustelusta lakivaliokuntaan, jossa se otettiin esiin 

vasta vuotta myöhemmin helmikuussa 2013. KD:n kansanedustaja Peter Östman 

ehdotti, ettei lakialoitetta käsiteltäisi, ja hänen kantansa voitti äänin 9–8.389  

Kansalaisaloitteesta viimeinkin laiksi asti 2013-2015 

Kuitenkin jo tasa-arvon päivänä 19.3.2013 Senni Moilanen teki kahdeksan muun 

henkilön kanssa kansalaisaloitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista (KAA 3/2013 vp). 

Samalla alkoi Tahdon 2013-kampanja, joka toi jo ensimmäisenä päivänä 

etenemiseen vaaditut 50 000 allekirjoitusta. Lopulta kansalaisaloite sai 166 851 

allekirjoitusta ja se lähetettiin eduskunnalle 13.12.2013.390 

 
386 PTK 27/2012 vp, L. Rauhala, 24.puheenvuoro, 21.3.2012. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+27/2

012+ke+p+4> Katsottu 7.4.2022. 
387 Ibid., P. Östman, 19.puheenvuoro. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+27/2

012+ke+p+4> Katsottu 7.4.2022. 
388 Ibid., J. Jääskeläinen, 13.puheenvuoro. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+27/2

012+ke+p+4> Katsottu 7.4.2022. 
389 LaV PTK 9/2013 vp, P. Östman, 27.2.2013, 2. 

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

7.5.2021. 
390 Juvonen 2015, 97; Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista. 193.2013. Kansalaisaloitteiden 

verkkosivut. <https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/192> Katsottu 11.3.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+27/2012+ke+p+4
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https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Documents/lavp_9+2013.pdf
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Lähetekeskustelu käytiin 20.2.2014. KD:sta puheenvuoron käyttivät Peter 

Östman, Jouko Jääskeläinen, Leena Rauhala ja Sauli Ahvenjärvi.391 KD:n 

vastustamisen keskeisin argumentti oli se, että avioliittoinstituution ideana on miehen 

ja naisen yhteen liittyminen tavalla, jossa on mahdollista saada yhteistä jälkikasvua. 

Esimerkiksi Östman vetosi siihen, että kansalaisaloite on ”ristiriidassa sen biologisen 

tosiasian kanssa, että avioliitto on pohjimmiltaan instituutio, jonka tavoitteena on 

lisääntyminen”. 392  

Jääskeläinen vetosi vuorostaan siihen, että ”luomakunta ja Luojamme 

opettavat meille, että alussa Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja 

naiseksi hän loi heidät. Kahdesta persoonasta huolimatta tässä on tuntua yhdestä ja 

yhteen liittyneestä.” Jääskeläinen toivoo, että lainsäädäntö jatkaisi tällä perustalla.393 

Samoilla linjoilla ollut Rauhala kritisoi lisäksi lakihanketta siitä, että vaikka avioliitto 

sallittaisiin samaa sukupuolta oleville, ei se poistaisi miehen ja naisen erilaisuutta: 

”Mies on mies, ja nainen on nainen.”394   

Miehen ja naisen avioliittoa pidettiin edellisvuosien tapaan myös lapsen 

oikeuksien kannalta parhaana. Tähän vetosi Östman, joka esitti todisteeksi 

ranskalaisen parlamentaarisen työryhmän tekemän tutkimuksen vuodelta 2006. Sen 

mukaan miehen ja naisen avioliitolle ei ole ”järkeenkäypää vaihtoehtoa”, jos 

lähtökohtana on ”YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen määritelmä 

lasten parhaasta..”. Östman piti lasten oikeuksien suhteen olennaisena, etteivät 

”parhaat isät voi muuttua äideiksi ja toisinpäin”, eikä lainsäädännöllä ”luoda 

tilanteita, joissa lapselta viedään oikeus isään tai äitiin”.395  

Jääskeläisen esitti perusteluna sen, että pitäisi pyrkiä siihen, ”että jokaisella 

olisi, jos mahdollista, isä ja äiti”.396 Rauhalan mukaan taas isä tai äiti pois ottamalla 

mentäisiin ”yli lapsen oikeuksien”. Hän myös esitti monien tutkimusten kertovan, 

mitä vaikutuksia lapselle on pienenä eroon joutumisesta toisesta vanhemmastaan.397   

 

 
391 PTK 12/2014 vp. 20.2.2014. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+12/2

014+ke+p+1> 7.4.2022. 
392 Ibid., P. Östman, 4.puheenvuoro. 
393 Ibid., J. Jääskeläinen, 76.puheenvuoro.  
394 Ibid., L. Rauhala, 79.puheenvuoro. 
395 Ibid., P. Östman, 4.puheenvuoro. 
396 Ibid., J. Jääskeläinen, 76.puheenvuoro. 
397 Ibid., L. Rauhala, 79.puheenvuoro. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+12/2014+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+12/2014+ke+p+1
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Yhteisten näkökulmien lisäksi esitettiin myös muita perusteluja. Tasa-arvo-

näkökulman haastoivat esimerkiksi Jääskeläinen ja Ahvenjärvi. Jääskeläinen vertasi 

avioliittolakia tässä kunnallisen päätöksenteon 40%:n kiintiöihin ja piti avioliittolakia 

tasa-arvoisena, koska siinä tilanne on ”50 prosenttia ja 50 prosenttia.”.398 Ahvenjärvi 

taas esitti, ettei silloinen avioliittolaki ole ongelmallinen yhdenvertaisuuden tai tasa-

arvon näkökulmasta, koska se mahdollistaa tietyin rajoituksin jokaisen miehen ja 

naisen muodostaa miehen ja naisen välinen avioliitto.399 

Lisäksi esimerkiksi Ahvenjärvi koki avioliiton määritelmän muuttamista 

koko avioliittoinstituution romuttamisena.400 Rauhala koki samoin ja esitti myös, että 

avioliiton murentaminen saattaisi johtaa ”ennakoimattomaan kehityskulkuun”. Hän 

vetosi siihen, että Norjassa päiväkotien opetussisällöt ovat muuttuneet ja ”sukupuoli-

identiteettikäsitettä on muutettu eli yhteiskunnan seksuaalista moninaisuutta ja 

opetusmateriaalia…muutetaan”.401 Östman pelkäsi myös, ettei perinteisen avioliiton 

kannattajilla ole oikeutta jatkossa ilmaista omaa näkemystään.402 

Valiokuntakäsittelyssä lakivaliokunta ehdotti taas aloitteen hylkäämistä äänin 

10–6. Jani Toivola teki siihen seitsemän muun allekirjoittaman vastalauseen ja 

ponsiehdotuksen, joka velvoitti hallituksen valmistelemaan esityksen tasa-arvoisen 

lain edellyttämistä muutoksista muihin lakeihin 2015 loppuun mennessä.403  

Ensimmäisessä käsittelyssä 28.11.2014 äänestettiin valiokunnan mietinnöstä 

ja Toivolan vastalauseeseen pohjautuneesta ehdotuksesta, jonka Toivolan ehdotus 

voitti äänin 105-92. Asia piti silti viedä suureen valiokuntaan, koska eduskunta ei 

hyväksynyt muuttumattomana valiokunnan ehdotusta. Se päätyi kuitenkin 

kannattamaan eduskunnan päätöstä. Lopullisesti Toivolan lausumaehdotus meni läpi 

toisen käsittelyn loppuessa 12.12.2014 äänin 101-90. Laki asetettiin tulemaan 

voimaan 1.3.2017.404 KD:n kansanedustajat äänestivät lakialoitetta vastaan.405 

 
398 PTK 12/2014 vp, J. Jääskeläinen, 26.puheenvuoro, 20.2.2014. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+12/2

014+ke+p+1> 7.4.2022. 
399 Ibid., S. Ahvenjärvi, 83.puheenvuoro. 
400 Ibid., S. Ahvenjärvi, 83.puheenvuoro. 
401 Ibid., L. Rauhala, 79.puheenvuoro.  
402 Ibid., P. Östman, 4.puheenvuoro.  
403 LaVM 14/2014 vp, 13, 21–22. 
404 ”Kansalaisaloite 2013”. Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa-tietopaketti. 

Eduskunnan verkkosivut. 

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

a-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite13.aspx> Katsottu 7.5.2021. 
405 Äänestys 14. Istunto 129/12.12.2014. Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä 

parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+12/2014+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+12/2014+ke+p+1
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
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Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena 2016 

Tasa-arvoisen avioliittolain läpimeno herätti sitä vastustaneissa piireissä 

tyytymättömyyttä. Jukka-Pekka Rahkonen ja Pasi Turunen tekivät kansalaisaloitteen 

avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja  

sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta (KAA2/2016 vp.). Se luovutettiin 

eduskunnalle 22.6.2016. Kansalaisaloite eteni lähetekeskusteluun 8.9.2016, josta se 

lähetettiin lakivaliokuntaan. Lakivaliokunta pyysi perustuslakivaliokunnalta 

lausunnon 16.11.2016, jonka valmistuttua se antoi lopulta mietintönsä 15.2.2017.406  

Perustuslakivaliokunta piti osin ongelmallisena kansalaisaloitetta perustuslain 

6. §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta, muttei silti esteenä lain säätämiselle.  

Se asetti ehdoksi sen, ettei lakiehdotus saa johtaa ”taannehtiviin heikennyksiin 

oikeuteen solmia avioliitto, rekisteröidä parisuhde tai näiden oikeuksien 

oikeusvaikutuksiin”.407  

Lakivaliokunta esitti kansalaisaloitteen hylkäämistä, koska koki eduskunnan 

aiemman päätöksen perustuneen asian perusteelliseen käsittelyyn, eikä kokenut 

olosuhteiden muuttuneen tavalla, jonka vuoksi asia pitäisi arvioida uudestaan. 

Lisäksi se piti jo hyväksyttyjen lakimuutosten kumoamista juuri ennen niiden 

voimaantuloa poukkoilevana lainsäätämisenä.408 PS:n Mika Niikko teki siihen 

vastalauseen, jonka allekirjoitti myös KD:n Antero Laukkanen.409 

Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä 16.2.2017 Mika Niikko (PS) ehdotti 

KD:n Laukkasen kannattamana, että käsittelyn pohjaksi otetaan lakivaliokunnan 

mietinnön vastalauseen lakiehdotus. Käsittely jatkui 17.2.2017, jossa kansalaisaloite 

hylättiin äänin 120–48.410  

Toisessa käsittelyssä 21.2.2017 lakivaliokunnan mietintöä vastaan tehtiin 

kaksi ehdotusta. Räsäsen lausumaehdotus vaati hallitusta ”valmistelemaan 

lainsäädäntöä, joka turvaa adoptioon luovuttavien tahojen oikeuden vaikuttaa lapsen 

 
<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=14&istuntonro=129&vuosi=2014> 
Katsottu 25.3.2022. 
406 ”Kansalaisaloite 2016”. Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa-tietopaketti. 

Eduskunnan verkkosivut. 

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

a-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite16.aspx> Katsottu 11.3.2022. 
407 LaVM 1/2017 vp, 3. 
408 Ibid., 4–5. 
409 Ibid., 7–11. 
410 ”Kansalaisaloite 2016”. Parisuhdelaista kohti sukupuolineutraalia avioliittoa-tietopaketti. 

Eduskunnan verkkosivut. 

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

a-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite16.aspx> Katsottu 11.3.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=14&istuntonro=129&vuosi=2014
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite16.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite16.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite16.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/parisuhdelaista-kohti-sukupuolineutraalia-avioliittoa/Sivut/kansalaisaloite16.aspx
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sijoituksessa perhemuodon valintaan…”. Laukkasen lausumaehdotus taas vaati 

hallitusta selvittämään ”edellyttääkö voimaantuleva avioliittolain sääntely 

lainsäädännön täsmentämistä, jotta kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien 

autonomia vihkimiskäytäntöjen osalta voidaan turvata”.411 Toinen käsittely jatkui 

22.2.2017 ja siinä pidetyssä äänestyksessä Laukkasen ja Räsäsen lausumaehdotukset 

kaatuivat.412  

Avioliittolain muutosten tultua voimaan 1.3.2017 parisuhdelain aika päättyi, 

kun samaa sukupuolta olevien parisuhteita ei voinut enää rekisteröidä. Suomalainen 

yhteiskunta oli 25 vuodessa muuttunut tavalla, jossa samaa sukupuolta olevien parien 

parisuhde- ja perheoikeuksia ei enää pidetty muista erilliseen lainsäädäntöön 

kuuluvina. Samaa sukupuolta olevien oikeudet olivat muuttuneet enemmistön 

silmissä uskonnollis-moraalisista kysymyksistä ihmis- ja perusoikeus kysymyksiksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
411 PTK 10/2017 vp, P. Räsänen, 21.2.2017, 1; A. Laukkanen, 7. 

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

11.3.2022. 
412 PTK 11/2017 vp, 22.2.2017, 1. 

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

11.2.2022. 

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
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5 Johtopäätökset 
Tässä tutkimuksessa olen selvittänyt SKL:n ja KD:n suhtautumista 

seksuaalivähemmistöjen parisuhde- ja perheoikeuksiin parisuhdelain pitkän kaaren 

aikana vuosina 1992–2009. Tutkimuskysymysten kannalta olen erityisesti halunnut 

selvittää sitä, miten SKL ja KD ovat vastustavaa kantaansa eri lakihankkeisiin 

perustelleet ja millaista muutosta ja jatkuvuutta näissä perusteluissa ilmenee. 

Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt Carol Bacchin kehysanalyysiä, jonka kuuden 

kysymyksen sarjan muokkasin kolmeksi tutkimukseen paremmin sopivaksi 

kysymykseksi. Näiden kysymysten avulla olen tarkastellut ensinnäkin sitä, mitä 

SKL/KD on pitänyt näissä lakihankkeissa ongelmallisena, toisekseen sitä, mitä syviä 

oletuksia näiden perustelujen taustalla on ja kolmanneksi sitä, mitä ei ole pidetty 

problemaattisena, mistä on vaiettu tai mitä on vältelty.  

Samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröiminen uhkana 

avioliitoinstituutiolle, lapsille ja yhteiskunnan perustalle 

Perusteluissa ilmeni sekä jatkuvuutta että muutosta. Läpi koko parisuhdelain 

prosessin toistui erityisesti miehen ja naisen muodostaman avioliittoperheen aseman 

korostaminen lapsille parhaana kasvuympäristönä sekä yhteiskunnan perustana. 

Tärkeänä kriteerinä perheelle pidettiin ainakin teoreettista mahdollisuutta lasten 

saantiin. Tämä usein kristilliseksi kuvattu perhemalli nähtiin Jumalan 

luomiskertomuksessa asettamaksi. Ulla Riutta esitti vuonna 1992 SKL:n ja KD:n 

perusasetelman seuraavasti: ”Avioliitto on Jumalan säätämys, ja sellaisena paras 

yhdessäelämisen muoto ja perusta lasten kasvattamiselle. Avioliitto ja perhe ovat 

myös terveen yhteiskunnan peruspilari.”413   

Ongelmaksi lakialoitteissa koettiin perhekäsityksen suhteen se, että samaa 

sukupuolta olevien parisuhteiden aseman virallistaminen uhkaisi avioliiton asemaa, 

lasten etua ja murentaisi yhteiskunnan perustaa. Esitetyt uhkakuvat koskivat 

yhteiskunnan epämääräisen murenemisen lisäksi lähinnä lapsia ja nuoria. Lapsien 

kohdalla ongelmana nähtiin se, että samaa sukupuolta olevien perheissä kasvavat 

lapset saavat vääränlaiset käsitykset perheestä, parisuhteesta ja seksuaalisuudesta. 

Lisäksi adoptio-kysymyksen suhteen epäiltiin, että sitä käytettäisiin lapsien 

adoptoimiseen seksuaalista hyväksikäyttöä varten. Näitä äärimmäisempiä uhkakuvia 

 
413 KV-lehti, 16.4.1992, pk, ’’Perhe on peruspilari’’, Ulla Riutta. 
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painotti erityisesti Laakkonen vuosien 1992–1993 keskusteluissa414, mutta tällaisesta 

vihjaili myös Kankaanniemi vuonna 1996.415  

Vuodesta 1996 alkaen taas korostettiin lapsien kohdalla yleisesti sitä, että 

lakialoitteen sallimisen myötä kouluopetus muuttuisi ja koulussa opetettaisiin, että 

aikuisena voi mennä naimisiin myös samaa sukupuolta olevan kanssa. Esimerkiksi 

Räsänen esitti tämän argumentin sekä vuosina 1996 että 2001.416 Lisäksi 

vaihtelevasti esiintyi myös pelko siitä, että lain salliminen johtaisi identiteetistään 

epävarmat nuoret kokeilemaan homosuhteita tuhoisin seurauksin. Tähän vetosivat 

vuonna 1993 Lehtelä ja Riutta417 ja vuonna 2001 Hiltunen ja Erävalo.418   

Edellisiin liittyen ongelmana pidettiin samaa sukupuolta olevien suhteiden 

rinnastumista niin periaatteellisesti kuin seremoniallisestikin miehen ja naisen 

väliseen avioliittoon. Riutta kritisoi tätä jo 1992 ihmetellessään ”minkä varassa enää 

seisoisi sellainen yhteiskunta, jonka mielestä homo- ja lesboparit olisivat 

tasavertaisia avioliiton kanssa”.419 Vuonna 1996 Räsänen korosti eduskunnassa, että 

käytännön ongelmien ratkaisun sijaan koko lain tarkoitus on lainsäädännöllinen 

rinnakkaisuus avioliiton kanssa ja homoseksuaalisuuden tunnustaminen 

tasavertaiseksi heteroseksuaalisuuden kanssa.420 Vuonna 2001 avioliittoon 

rinnastumisen näkökulma tuli esille kaikkien SKL:n kansanedustajien 

puheenvuoroissa eduskunnan lähetekeskustelussa.421  

Hedelmöityshoitolain keskustelussa rinnastuminen ei noussut esiin, mutta 

vuonna 2008 sisäisen adoption kohdalla Räsänen kuvasi hedelmöityshoidot sekä 

perheen sisäisen adoption osana Setan jo vuonna 1995 kuvaamaa strategiaa, jonka 

tavoitteena on lasten oikeuksien sijaan aikuisten poliittinen tavoite rinnastaa samaa 

sukupuolta olevien suhde miehen ja naisen muodostamaan avioliittoon.422 

 
414 PTK 58/1992 vp, P. Laakkonen 14.5.1992, 1729;   

PTK 13/1993 vp, P. Laakkonen, 26.2.1993, 196–197. 
415 PTK 76/1996 vp, T. Kankaanniemi, 5.6.1996, 2181, 2183 (vastauspuheenvuoro). 
416 PTK 76/1996 vp, P. Räsänen, 5.6.1996, 2151; PTK 7/2001 vp, P. Räsänen, 13.2.2001, 146–147. 
417 KV-lehti, 6.5.1993, ’’Jeesus kohtaa homon’’, Sari Lehtelä;  KV-lehti, 13.5.1993, pk, ”Miten 

suhtautua homoseksuaalisuuteen?”, Ulla Riutta. 
418 PTK 7/2001 vp, L. Hiltunen, 5.6.1996, 183;  

KV-lehti, 27.9.2001, pk., ”Eduskunnan keskusteluissa monia outouksia”, Esa Erävalo. 
419 KV-lehti, 16.4.1992, pk, ’’Perhe on peruspilari’’, Ulla Riutta. 
420 PTK 76/1996 vp, P. Räsänen, 5.6.1996, 2150–51. 
421 PTK 7/2001 vp, 5.6.1996. 
422 PTK 113/2008 vp, P. Räsänen, 5.puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
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Koska miehen ja naisen muodostamaa avioliittoperhettä pidettiin näin monin 

tavoin aivan keskeisenä koko yhteiskunnalle, kritisoitiin lakialoitteita siitä, ettei 

niissä huomioida ei-seksuaalisia yhteisasumisen muotoja. Räsänen jopa vetosi 

vuonna 2001 tässä luterilaisen kirkon kantaan ja kritisoi lakia siitä, että sen 

lähtökohdaksi on otettu seksuaalinen poikkeavuus.423 Kirkon vastustavaan kantaan 

vedottiin muutenkin suoraan, kuten Riutta vuonna 1993424, Räsänen vuonna 1996425, 

Räsänen 2006426. Kirkkoon vetoamisessa lisäys parisuhdelain 9.§:ään oli poikkeus, 

koska kirkkohallitus esitti tukevansa hallituksen esitystä.427 

SKL:ssä ja KD:ssä pidettiinkin parempana kaikki muut yhteisasumisen 

muodot sisältävän lain säätämistä, joka ratkaisee myös samaa sukupuolta olevien 

perheiden oikeudelliset ongelmat. Vuonna 1993 ei vielä tehty vastaehdotuksia, 

vaikka Laakkonen esittikin, että laki on epätasa-arvoinen, koska se ei huomioi ei-

seksuaalisia yhteisasumisen muotoja.428 Vuodesta 1996 eteenpäin kaikissa vaiheissa 

esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisutapoja seksuaalivähemmistöjen oikeudellisiin 

ongelmiin. Tällöin Kallis ja Räsänen esittivät muutoksia verotusluokkiin ja 

tiedonsaantiin terveydenhuollossa ja samoja ratkaisuja esitettiin myös vuoden 2001 

keskusteluissa esimerkiksi Hiltusen ja Kärkkäisen toimesta.429 Hedelmöityshoitolain 

kohdalla KD ehdotti, että hoidot rajattaisiin vain aviopareille, eikä niitä sallittaisi 

naispareille ja itsellisille naisille.430 Sisäisen adoption suhteen ehdotettiin myös, että 

ongelmat voidaan ratkaista muutoksilla muihin lakeihin.431   

 

 

 
423 PTK 7/2001 vp, P. Räsänen, 13.2.2001,147. 
424 KV-lehti, 13.5.1993, ”Miten suhtautua homoseksuaalisuuteen?”, Ulla Riutta. 
425 PTK 76/1996 vp, P. Räsänen, 5.6.1996, 2151 
426 PTK 13/2006 vp, P. Räsänen, 2.puheenvuoro, 23.2.2006. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2

006+ke+p+1> Katsottu 5.4.2022. 
427 Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 16/41/2007/OM014:00/2008. Lausunto 

työryhmämietinnöstä Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä.  
<https://evl.fi/documents/1327140/43353795/Lausunto+perheen+sisäisestä+adoptiosta+rekisteröidyn+parin

+perheessä.pdf/e7f7e593-e599-e5a5-8ccd-79f425286e51?t=1555584967000> Katsottu 6.4.2022. 
428 PTK 13/1993 vp, P. Laakkonen, 26.2.1993, 196. 
429 PTK 76/1996 vp, P. Räsänen, 5.6.1996, 2150; B. Kallis, 2171–72; PTK 7/2001 vp, L. Hiltunen, 

13.2.2001, 158; K. Kärkkäinen, 173. 
430 PTK 13/2006 vp, P. Räsänen, 2.puheenvuoro, 23.2.2006. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2

006+ke+p+1> Katsottu 5.4.2022. 
431 KD-lehti, 19.3.2008, ”Onko isyys tärkeää vai ei?”, Päivi Räsänen. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
https://evl.fi/documents/1327140/43353795/Lausunto+perheen+sisäisestä+adoptiosta+rekisteröidyn+parin+perheessä.pdf/e7f7e593-e599-e5a5-8ccd-79f425286e51?t=1555584967000
https://evl.fi/documents/1327140/43353795/Lausunto+perheen+sisäisestä+adoptiosta+rekisteröidyn+parin+perheessä.pdf/e7f7e593-e599-e5a5-8ccd-79f425286e51?t=1555584967000
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
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Väitetyistä uhkakuvista johtuen vuosien varrella esiintyi vaihtelevasti 

perusteluna myös se, että lakia ei pitäisi hyväksyä, koska lainsäädännön tulee olla 

ohjeellista. Tähän vetosi Riutta vuonna 1992432, Kallis vuonna 1996 puhuen 

enemminkin lain vaikutuksista asenteisiin433 ja Riutta taas suoraan vuonna 2001.434 

Perhekäsityksiin liittyi olennaisesti myös käsitys siitä, että lakialoitteet ovat 

Raamatun vastaisia. Raamatun vastaisuus liittyi ensinnäkin luomiskertomukseen, 

jonka koettiin määrittelevän ensisijaiseksi ja kristillisestä näkökulmasta ainoaksi 

oikeaksi perhemuodoksi miehen ja naisen muodostaman avioliittoperheen. 

Seksuaalisuuden toteuttamisen koettiin kuuluvan vain tällaiseen avioliittoon.  

Luomiseen vetoaminen toistui koko tutkimusjakson ajan. Vuonna 1992 Riutta 

esitti avioliiton olevan Jumalan säätämys435 ja Räsänen esitti luomiskertomuksesta 

löytyvän vastaukset elämän peruskysymyksiin. Räsänen selittikin sen pohjalta, että 

”Raamatun mukaan homoseksuaalisuus on poikkeama alkuperäisestä Jumalan 

tahdosta…”.436 Vuonna 2001 Jääskeläinen kuvasi lain kamppailevan 

”luomisjärjestystä vastaan ja elämää suojelevia Raamatun ohjeita vastaan”.437 

Homoseksuaalisuus nähtiinkin poikkeamana Jumalan luomistyöstä. 

Luomisajattelu nousi esiin myös sisäistä adoptiota koskeneessa keskustelussa. 

Tällä kertaa puhuttiin luonnollisuudesta, millä lienee tarkoitettu luomisjärjestyksen 

mukaista. Esimerkiksi Erävalo, pohdittuaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, esitti 

seuraavan kysymyksen: “Miksi joutuu leimatuksi ahdasmieliseksi, jos sanoo, että 

lapsilla tulee olla lähtökohtainen oikeus isään ja äitiin ja avioliitolla tulee olla 

suosituimmuusasema luonnollisena ja turvallisena ympäristönä lasten syntyä ja 

kasvaa?”438 Räsänen vetosi biologiaan kommentoidessaan, että “Juridisten 

vanhempien lukumäärän rajaaminen kahteen perustuu lähtökohdiltaan biologiaan eli 

siihen, että lapsella voi olla vain yksi biologinen äiti ja isä.”439 Vaikka kyseessä voi 

olla ”vain” biologinen argumentti, lienee senkin taustalla silti sama luomisajatteluun 

pohjautuva käsitys luonnollisuudesta ja biologiasta. 

 
432 KV-lehti, 16.4.1992, pk, ’’Perhe on peruspilari’’, Ulla Riutta. 
433 PTK 76/1996 vp, B. Kallis, 5.6.1996, 2172. 
434 KV-lehti, 3.5.2001, pk., ”Homolaista tehty yleispätevä suvaitsevaisuusmittari”, Ulla Riutta. 
435 Ibid., 16.4.1992, pk, ’’Perhe on peruspilari’’, Ulla Riutta. 
436 Ibid., 10.9.1992, ’’Jumalan luomistyö avaa elämän salaisuudet’’, Sari Lehtelä. 
437 PTK 7/2001 vp, J. Jääskeläinen, 13.2.2001, 174. 
438 KD-lehti, 14.2.2008, pk, ”Seksuaalivähemmistöjä ei saa sortaa”, Esa Erävalo. 
439 PTK 113/2008 vp, P. Räsänen, 2.puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
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Toisekseen Raamatun vastaisuus liittyi samaa sukupuolta olevien seksin 

tuomitseviin Raamatun kohtiin vetoamiseen. Usein näihin kohtiin liitettiin myös 

tulkinta, että lain hyväksyminen kuvaa Suomen kansan erkaantumista Jumalan 

sanasta ja se saattaa siksi menettää Jumalan siunauksen. Näihin yksittäisiin kohtiin 

vetoamisessa tapahtui muutos, sillä niihin vedottiin vain vuosien 1993 ja 1996 

keskusteluissa. 

Esimerkiksi vuonna 1993 Kallis ja Laakkonen vetosivat vastustuksessaan 

Paavalin roomalaiskirjeen samaa sukupuolta olevien seksin tuomitseviin kohtiin. 

Lisäksi Laakkonen vetosi myös viidenteen Mooseksen kirjaan, jossa kerrotun 

hivuttavan taudin Laakkonen yhdisti HIV:hen. Näiden kohtien molemmat uskoivat 

ilmaisevan Raamatun kannan asiaan. Laakkonen koki, että lakialoite kuvasi tältä 

pohjalta Suomen kansan olevan kaukana niistä ajoista, jolloin sen lainsäädäntö oli 

yhtenäinen Raamatun ja kymmenen käskyn kanssa ja epäili Suomen kansan 

menettävän Jumalan siunauksen, jos laki sallitaan.440  

Vuonna 1996 Pehkonen vetosi luomisen lisäksi siihen, että lakialoitteen 

hyväksyminen voisi vetää Jumalan vihan Suomen kansan ylle, kuten Sodoman ja 

Gomorran tapauksessa.441 Räsänen esitti KV-lehdessä myös listan Raamatun 

kohdista (Room. 1:27 ja lisäksi 1. Kor. 6:9, 3:Moos. 18:22, 1. Tim 1:9-10), joiden 

koki osoittavan selvästi, että Raamattu tuomitsee homoseksuaalisuuden 

harjoittamisen.442 Tämän jälkeen ei enää vedottu samaa sukupuolta olevien seksin 

tuomitseviin kohtiin. 

Lain hyväksymisen liittäminen Jumalan sanasta erkaantumiseen ja 

siunauksen menettämiseen jatkui kuitenkin vielä vuonna 2001. Tällöin Jääskeläinen 

ilmaisi yhtyvänsä kansanedustaja Tykkyläisen (SDP.) huoleen siunauksen 

menettämisestä.443 Myös Seivästö vihjaili Natsi-Saksa- ja Neuvostoliitto-

vertauksellaan siitä, että Raamatun sanasta luopumisella voi olla tuhoisia 

seurauksia.444 Vielä tasa-arvoisen avioliittolain keskusteluissa Rauhala koki, että lain 

salliminen murentaisi nykyisen avioliittoinstituution sisällön ja saattaisi ”johtaa 

ennakoimattomaan kehityskulkuun…”. Tämä tosin lienee enemmän liittynyt lasten 

 
440 PTK 13/1993 vp, B. Kallis, 26.2.1993, 188; P. Laakkonen, 196. 
441 PTK 76/1996 vp, T. Pehkonen, 5.6.1996, 2166. 
442 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
443 PTK 7/2001 vp, J. Jääskeläinen, 13.2.2001, 174. 
444 Ibid., I. Seivästö, 189. 
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asemaan kuin Jumalan siunauksen menettämiseen, koska hän viittasi esimerkkinä 

päiväkotien opetussisältöjen muuttumiseen.445    

Läpi koko tutkimusjakson SKL:n ja KD:n parissa koettiin epäreiluksi julkisen 

keskustelun jakolinjat. Puolueessa koettiin, että se leimattiin ahdasmieliseksi ja 

suvaitsemattomaksi ja media oli Setan puolella. Vuonna 1993 asetelma nousi esiin 

vain Aslanissa toimineen pastori Mikko Aallon haastattelussa KV-lehdessä, jossa 

hän esitti, että Suomessa on käynnissä mediasota, jossa Setan näkemys 

homoseksuaalisuudesta luonnollisena on saamassa voiton. Aallon mukaan vastakkain 

on asetettu ”suvaitseva” Seta ja ”perinteisestä raamatuntulkinnasta kiinni pitävät 

’äärivanhoilliset’”.446  Ulla Riutta esitti KV-lehdessä 29.2.1996 samansuuntaisesti, 

että meneillään on tiedotusvälineiden ja Setan kampanja homojen parisuhteiden 

virallistamiseksi. Riutan mukaan kyse oli ”hämäysoperaatiosta”, jossa media 

kauhistelee homojen ihmisoikeuksien loukkauksia, mutta vaikenee lasten 

ihmisoikeuksista.447  

Vuonna 2001 Kärkkäinen jatkoi samaa linjaa ja kritisoi mediaa siitä, että he 

käyttävät vain Setaa tietolähteinään, pelaavat sääliin vetoamalla, eivätkä kerro 

”homoliikkeen maailmanlaajuisista poliittisista päämääristä”.448 Kärkkäisen mukaan  

Aslan ry:n erottaminen Terveyden edistämisen keskus ry:stä (TEK) osoitti, kuinka 

“homoudesta ei saa olla enää eri mieltä”.449 Myös vuonna 2008 sama linja jatkui, kun 

Räsänen kuvasi sisäisessä adoptioissa olevan kyse lasten oikeuksien sijaan kyse 

yhdestä vaiheesta aikuisten poliittisesta tavoitteesta rinnastaa samaa sukupuolta 

olevien suhde miehen ja naisen muodostamaan avioliittoon.450  

Vastakkainasettelu Setan ja median suhteen nosti esiin myös ihmisoikeuksien 

merkityksen seksuaalivähemmistöjen perhe- ja parisuhdeoikeuksien ajamiselle. 

Perus- ja ihmisoikeuksien merkityksessä keskustelulle tapahtuikin merkittävä muutos 

parisuhdelain pitkän kaaren aikana.  

 
445 PTK 12/2014 vp, L. Rauhala, 79.puheenvuoro, 20.2.2014. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+12/2

014+ke+p+1> 7.4.2022. 
446 KV-lehti, 19.8.1993, ”Homokeskustelussa käydään tiedotussotaa”, Sari Lehtelä. 
447 Ibid., 29.2.1996, pk, ”Homosuhde ei voi olla avioliitto”, Ulla Riutta. 
448 PTK 7/2001 vp, K. Kärkkäinen, 13.2.2001, 172. 
449 KV-lehti, 20.9.2001, ”Vainoaako homoliike toisinajattelijoita?”, Kari Kärkkäinen. 
450 PTK 113/2008 vp, Räsäsen, 2.puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+12/2014+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+12/2014+ke+p+1
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
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Perhetoimikunnan mietinnössä vedottiin lainsäädännöllisen 

yhdenvertaisuuden toteutumiseen, ja se piti avioliittolainsäädännön tehtävänä 

käytännöllisten kysymysten ratkaisua, eikä uskonnollisten tai eettisten katsantojen 

ylläpitoa.451 Ojalan 1993 lakialoite pohjautui perhetoimikunnan lähtökohtiin ja vetosi 

lähinnä tarpeeseen saada samaa sukupuolta olevien parisuhteille juridinen perusta.452  

Ihmisoikeuksien kannalta käännekohta oli vuoden 1996 lakialoite, jolle 

juridista selkänojaa tarjosi Suomen liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen, 

siitä seurannut vuonna 1995 valmistunut perusoikeusuudistus, jossa kiellettiin 

syrjintä sukupuolisen suuntautumisen perusteella sekä EU-parlamentin suositus 1994 

sallia avioliiton solmiminen samaa sukupuolta oleville. Ojala perustelikin 

lakialoitettaan näillä vedoten tasavertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin.453 

Näistä oikeudellisista uudistuksista johtuen SKL:n parissa asian kytkeminen 

ihmisoikeuksiin haastettiin voimakkaasti vasta vuonna 1996. Ennen sitä Riutta oli 

vain viitannut niihin ohimennen vuonna 1993, kun hän kommentoi, ettei homot enää 

pyytele anteeksi elämäntapaansa, vaan vetoavat ihmisoikeuksiin.454 Vuonna 1996 

Räsänen kiisti asian olevan ihmisoikeus- tai perusoikeuskysymys, ja korosti, ettei 

syrjinnän kielto ”edellytä poikkeavien suhteiden nostamista avioliiton asemaan” eikä 

uskonnonvapaus velvoita sallimaan moniavioisuutta. Räsäsen mukaan 

ihmisoikeussopimukset eivät velvoita näiden parisuhteiden virallistamiseen ja niiden 

sijaan asiassa on kysymys avioliiton asemasta ja avioliittoinstituution sisällöstä.455 

Riutta taas paheksui Setan ja median kritiikissään sitä, että homojen kokemia 

ihmisoikeusloukkauksia kauhistellaan mediassa suurelle yleisölle, mutta lasten 

ihmisoikeudet, kuten oikeus isään ja äitiin ”vaietaan täysin”.456 

Vuoden 2000 hallituksen esityksessä ihmisoikeusperustelut laajenivat, kun 

ihmisoikeuskomitea oli tulkinnut YK:n kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien 

sopimuksen yleisen syrjintäkiellon kattavan myös sukupuolisen syrjinnän ja Suomi 

oli juuri allekirjoittanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen uuden ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamista koskevaan yleissopimukseen. Syrjintäkiellon 

tarkennettiin koskevan selkeästi myös samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia.457 

 
451 KM 1992:12, 10.4.1992, 89–90. 
452 LA 4/1993 vp, O. Ojala ym., 12.2.1993, 1.  
453 PTK 76/1996 vp, O. Ojala, 5.6.1996, 2147–48. 
454 KV-lehti, 13.5.1993, pk, ”Miten suhtautua homoseksuaalisuuteen?”, Ulla Riutta. 
455 PTK 76/1996 vp, P. Räsänen, 5.6.1996, 2151–52. 
456 KV-lehti, 29.2.1996 pk, ”Homosuhde ei voi olla avioliitto”, Ulla Riutta. 
457 HE 200/2000 vp, 13–14. 
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Vuoden 2001 keskusteluissa Räsänen haastoi tismalleen samoin argumentein 

asian ihmisoikeusperustan väittämällä, ettei syrjinnän kielto edellytä poikkeavien 

suhteiden nostamista avioliiton asemaan, eikä uskonnollisen vakaumuksenkaan 

vuoksi moniavioisuutta tule sallia ihmisoikeuksiin vedoten.458 Uutta oli kuitenkin se, 

että homoseksuaalisuuden syiden haastamisen myötä Kärkkäinen haastoi asian 

ihmisoikeusperustan ja kysyi: ”Voiko ihmisoikeuden rakentaa sellaisen ilmiön 

pohjalle, joka on ihmisen kehityksessä tapahtunut häiriö?”459  

Vaikka hedelmöityshoidot ja sisäinen adoptio ovatkin ihmisoikeuksien 

kannalta eri asia kuin parisuhdeoikeudet, ihmisoikeudet nousivat esiin myös niiden 

yhteydessä. Hedelmöityshoitojen kohdalla Kärkkäinen kiisti lapsen saamisen olevan 

ihmisoikeus ja koki tämän olevan ristiriidassa lapsen oikeuksien kanssa.460 

Sisäisen adoption kohdalla ei KD:n parissa suoraan puhuttu ihmisoikeuksista. 

Erävalo silti esitti KD-lehdessä, ettei pidä lasten saamista ihmisoikeutena, ja siksi 

KD oli vastustanut hedelmöityshoitoja itsellisille naisille ja naispareille.461 

Räsänenkin otti tähän kantaa vain sivukautta kommentoidessaan, että lasten 

oikeuksien sijaan sisäisen adoption taustalla on aikuisten poliittinen tavoite rinnastaa 

samaa sukupuolta olevien suhde miehen ja naisen muodostamaan avioliittoon.462  

SKL ja KD on siis esittänyt samaa sukupuolta olevien perhe- ja 

parisuhdeoikeuksien laajentamisen uhkaavan avioliittoperhettä, lapsia ja 

yhteiskunnan perustaa, tehnyt erilaisia vastaehdotuksia, esittänyt niiden olevan 

Raamatun vastaisia, haastanut median ja Setan rehellisyyden ja pyrkimykset sekä 

ihmisoikeuksien liittymisen näihin lakialoitteisiin.  

Raamattu kaiken oppikirjana  

Puolueen näkemyksien taustalla vaikuttavat syvät oletukset koskivat ennen kaikkea 

käsityksiä Raamatusta ja homoseksuaalisuudesta. Ensinnäkin taustalla oli käsitys 

siitä, että Raamattu on auktoriteetti myös modernin, uskonnonvapauteen sitoutuneen 

valtion lainsäädäntöä tehdessä. Tämä näkyi jo luomiseen vetoamisessa, mutta asia 

 
458 PTK 7/2001 vp, P. Räsänen, 13.2.2001, 147. 
459 Ibid., K. Kärkkäinen, 172–173. 
460 PTK 13/2006 vp, K. Kärkkäinen, 58.puheenvuoro, 23.2.2006. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2

006+ke+p+1> Katsottu 5.4.2022. 
461 KD-lehti, 14.2.2008, pk, ”Seksuaalivähemmistöjä ei saa sortaa”, Esa Erävalo. 
462 PTK 113/2008 vp, Räsäsen, 2.puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+13/2006+ke+p+1
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https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
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sanoitettiin suoremminkin. Esimerkiksi vuonna 1993 Erävalo esitti, että Raamatun 

pohjalta voidaan määritellä, mikä on ihmiselle parasta ja hyväksi.463 Vuonna 1996 

taas Pehkonen kuvasi lainsäädännön jakautuvan Jumalan ja ihmisen lakiin, joista 

Jumalan on ensisijainen.464  

Vuonna 2001 Rauhala vuorostaan esitti, että laki koskee yksilöiden sijaan 

koko Suomea ja suomalaista kulttuuria ja kristillisiä arvoja tulisi kunnioittaa myös 

lainsäädäntöä tehdessä.465 Vuonna 2006 ja 2009 ei esitetty Raamattu-argumentteja, 

mutta tasa-arvoisen avioliittolain kohdalla Rauhala esitti hyvin samanlaisia 

näkemyksiä kuin vuonna 2001. Rauhala kritisoi vuonna 2012 sitä, että ”kristillinen 

kulttuuri ja kristinusko” on jätetty perustelujen ulkopuolelle.466 

Raamatun kaiken kattavaan auktoriteettiin yhdistyivät myös sellaiset 

näkemykset, joissa oikea moraalikäsitys sidottiin Raamattuun. Esimerkiksi Erävalo 

koki vuonna 1993, että eduskunnan keskustelussa törmäävän ”maallistunut 

ihmiskeskeinen ajattelumaailma ja jumalakeskeinen kristinuskon ajattelumaailma”. 

Erävalon mukaan ilman Jumalaa ”päädytään ’suvaitsevaan’ moniarvoisuuteen. 

Kaikki suhteet olkoot tasavertaisia, mikään ei ole väärin.” Erävalon mukaan tällöin 

ihmisen itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden ihanteet nousevat ajattelun 

lähtökohdaksi, mutta ne vääristyvät irrotettuna kristillisestä ajattelumaailmasta.467  

Vuonna 1996 Jääskeläisen taas esitti, että lakialoite kuvastaa länsimaissa 

tapahtunutta arvomuutosta, jossa keskeistä on ihmisen halu olla ’’riippumaton ja 

päättää omista asioistaan’’. Jääskeläinen syytti tästä luonnontieteellisten näkemysten 

opettamista, joiden mukaan ”ihminen ja luomakunta ovat syntyneet sattumalta”, 

minkä vuoksi myös perhettä pidetään vain yhtenä elämisen muodoista.468 Tätä 

argumenttia ei käytetty myöhemmin, mutta Jääskeläinen esitti varsin samanlaisia 

ajatuksia myös puoluehistoriikissa vuonna 2008.469 

Raamattuun liittyen isossa osassa olivat käsitykset homoseksuaalisuudesta, 

johon liittyen esiintyi kaksi tasoa. Toinen oli homoseksuaalisuuden syihin liittyvä ja 

toinen sen syntisyyteen liittyvä. Vaikka suhtautuminen homoseksuaalisuuteen 

 
463 KV-lehti, 4.3.1993, ’’Homot ja lesbot tarvitsevat apua’’, Esa Erävalo. 
464 PTK 76/1996 vp, T. Pehkonen, 5.6.1996, 2166. 
465 PTK 7/2001 vp, L. Rauhala, 13.2.2001, 169. 
466 PTK 27/2012 vp, L. Rauhala, 24.puheenvuoro, 21.3.2012. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+27/2

012+ke+p+4> Katsottu 7.4.2022 
467 KV-lehti, 4.3.1993, ’’Homot ja lesbot tarvitsevat apua’’, Esa Erävalo. 
468 Ibid., 13.6.1996, pk, ”Nyt on kristillisen politiikan aika”, Jouko Jääskeläinen. 
469 Erävalo et. al. 2008, 132–133. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+27/2012+ke+p+4
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erityisesti ns. elämäntapana pysyi yhtenäisenä, perustelut muuttuivat. Vuosien 

varrella esitettiin monia pohdintoja homoseksuaalisuuden syistä, joiden suhteen 

1990-luvun alussa oli enemmän vaihtelua. Esimerkiksi vuonna 1992 Räsänen kuvasi 

homoseksuaalisuutta synniksi ja sairaudeksi sekä poikkeamaksi Jumalan tahdosta470, 

kun taas Laakkonen kuvasi sitä Raamatun vastaisena, otettuna 

käyttäytymismallina.471 Vuonna 1993 Laakkonen toi lisäksi esiin ensimmäisenä 

vastaperustetun Aslan-yhdistyksen ja kertoi sen auttaneen homoja eheytymään.472      

Vuonna 1996 Räsänen esitti ensimmäistä kertaa, että homoseksuaalisuus voi 

liittyä varhaislapsuuden psykoseksuaalisen kehityksen häiriöön ja sanoi myös, että 

Raamattu kieltää selvästi homoseksuaalisuuden toteuttamisen.473 Samalla esimerkiksi 

Riutta kuvasi homoseksuaalisuuden olevan ”ikivanha poikkeama luonnollisesta 

seksuaalisuudesta”474 ja Kallis taas kommentoi sekä homoseksuaalisuuden että 

samaa sukupuolta olevien seksin olevan luonnotonta.475 Parisuhdelain yhteydessä 

2001 linja osin muuttui suhteessa homoseksuaalisuuden syihin. Homoseksuaalisuutta 

ei tarkasteltu enää Raamatun samaa sukupuolta olevien seksin tuomitsevien kohtien 

kautta, vaikka asiassa vedottiin myös luomisen ja/tai Raamatun vastaisuuteen.476  

Homoseksuaalisuuden syiden suhteen korostettiin nyt Kärkkäisen, Hiltusen ja 

Kemppaisen toimesta sitä, että homoseksuaalisuus on tieteen, erityisesti 

kehityspsykologian mukaan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö.477 Siten esitettiin, 

että hallituksen esitys nojaa virheelliselle käsitykselle homoseksuaalisuuden 

synnynnäisyydestä ja parisuhdelain hyväksyminen tarkoittaisi rikkinäisen 

seksuaalisuuden muodon normalisointia.  

Keskeisiä eivät olleet kuitenkaan homoseksuaalisuuden syyt, vaan sen 

toteuttamisen syntisyys, kuten Riutta esitti vuonna 1993.478 Perusteluissa oli vielä 90-

luvulla eroja siinä, onko vain homoseksuaalinen käyttäytyminen vai myös itse 

seksuaalinen suuntautuminen syntiä. Tämä näkyi hyvin yllä mainituissa eroissa 

vuonna 1996 esimerkiksi Räsäsen ja Kalliksen välillä.  

 
470 KV-lehti, 10.9.1992, ’’Jumalan luomistyö avaa elämän salaisuudet’’, Sari Lehtelä. 
471 PTK 58/1992 vp, P. Laakkonen, 14.5.1992, 1729. 
472 PTK 13/1993 vp, P. Laakkonen, 26.2.1993, 197. 
473 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
474 Ibid., 29.2.1996, pk, ”Homosuhde ei voi olla avioliitto”, Ulla Riutta. 
475 PTK 76/1996 vp, B. Kallis, 5.6.1996, 2172. 
476 PTK 7/2001 vp, L. Rauhala, 13.2.2001, 169; T. Kankaanniemi, 176; I. Seivästö, 189; J. 

Jääskeläinen, 197. 
477 Ibid., K. Kärkkäinen, 172–173; M-L. Kemppainen, 175–176; L. Hiltunen, 182–183. 
478 KV-lehti, 13.5.1993, pk, ’’Miten suhtautua homoseksuaalisuuteen?’’, Ulla Riutta. 
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Syntisyyden korostaminen väheni selvästi vuonna 2001, jolloin painopiste 

homoseksuaalisuuden käsittelyssä siirtyi Raamatusta tieteeseen. Vaikkei enää 

synnistä puhuttukaan, esimerkiksi Kemppainen kommentoi, että vaikkei osa 

homoista halua eheytyä, ”se ei kuitenkaan tee heidän harjoittamaansa elämäntapaa 

lailla suosittavaksi”.479 Hedelmöityshoitojen ja sisäisen adoption kohdalla ei enää 

käsitelty homoseksuaalisuuden syitä. Tasa-arvoisesta avioliittolaista tekemäni 

koonnin perusteella ei senkään kohdalla KD enää keskittynyt argumentoinnissaan 

homoseksuaalisuuden syihin. 

Syntisyyden suhteen oleellista oli se, että Raamatun samaa sukupuolta 

olevien seksin tuomitsevat kohdat yhdistettiin nykyajan samaa sukupuolta olevien 

parisuhteisiin. Tämä näkyi eniten vuosina 1993 ja 1996, jolloin näitä kohtia 

siteerattiin. Keskeistä näille, jo Raamatun vastaisuutta käsitellessäni mainitsemille 

kohdille, oli se, että niissä yhdistettiin samaa sukupuolta olevien seksi 

epäjumalanpalvelukseen. Se yhdistää Laakkosen ja Kalliksen vuonna 1993 

siteeraamaa Paavalin kirjettä roomalaisille, Laakkosen 1993 siteeraamaa viidettä 

Mooseksen kirjaa ja vuonna 1996 Pehkosen esittelemää Sodoman ja Gomorran 

kertomusta (1.Moos 19) sekä Räsänen esittämää listaa asiaan liittyvistä kohdista 

(Room. 1:27 ja lisäksi 1. Kor. 6:9, 3.Moos. 18:22, 1. Tim 1:9-10). 

Erityisen hyvin tätä rinnastusta samaa sukupuolta olevien seksin tuomitsevien 

kohtien ja lakialoitteiden välillä kuvaa se, kuinka vuonna 1996 Pehkonen yhdisti 

Sodoman ja Gomorran kaupunkien kertomuksen lakialoitteeseen. Kertomuksessa 

kuvataan kaupunkien paheellisuuden viimeisenä esimerkkinä kaupunkilaismiesten 

halu joukkoraiskata Lootin vieraaksi saapuneet, nuoriksi mieheksi naamioituneet 

enkelit. Pehkonen koki, että Ojalan toisen lakialoitteen hyväksyminen voisi 

kertomuksen kaltaisesti vetää Jumalan vihan Suomen kansan ylle.480 

Vaikkei vuonna 2001 ei enää vedottu suoriin samaa sukupuolta olevien seksin 

tuomitseviin Raamatun kohtiin, Jääskeläinen ilmaisi huolta lain sallimisen johtavan 

Jumalan siunauksen menettämiseen ja Seivästön kommenteissa Raamatun 

perussanoman ja kymmenen käskyn unohtamisen seurauksista oli luettavissa 

samanlaisia käsityksiä.481 On oletettavaa, että näiden takana oli sama oletus 

homoseksuaalisuuden syntisyydestä, koska laista tehtiin tällaisia johtopäätöksiä. 

 
479 PTK 7/2001 vp,  M-L. Kemppainen, 13.2.2001, 176.  
480 PTK 76/1996 vp, T. Pehkonen, 5.6.1996, 2166. 
481 PTK 7/2001 vp, J. Jääskeläinen, 13.2.2001, 174; I. Seivästö, 189. 
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Ristiriitaista ja historiatonta Raamatun tulkintaa, valikoivaa tieteeseen vetoamista 

ja mustavalkoista argumentaatiota 

SKL:n ja KD:n parissa jätettiin problematisoimatta monia asioita ja monista asioista 

myös vaiettiin. Perhekäsityksen suhteen ei missään vaiheessa problematisoitu 

luomisteologiaan pohjautuvan miehen ja naisen avioliiton keskeisyyttä yhteiskunnan 

perussoluna. Vaikka perhetoimikunnan mietintökin ilmaisi miehen ja naisen 

avioliiton ympärille muodostetun perheen olevan yhteiskunnan perusyksikkö, jonka 

erityisasemaa se halusi tukea, se silti tunnusti perheiden olevan moninaisia ja ehdotti 

samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimisen mahdollistamista.482 Samaa 

sukupuolta olevien oikeuksien parantamista ja miehen ja naisen avioliiton tukemista 

ei olekaan pakko nähdä joko-tai-asetelmana vaan myös sekä-että-asetelmana. 

Problematisoimatta jäi myöskin täysin se, ettei parisuhteiden rekisteröimisen 

vaarallisuudelle esitetty mitään uskottavia perusteluja. Esimerkiksi 1990-luvulla ei 

esitetty mitään konkreettisia perusteluja siitä, miten samaa sukupuolta olevien 

perheissä kasvaminen on vaarallista lapsille. Perusteluja ei esitetty Laakkosen 

puheissa väärän perhe- ja sukupuolikäsityksen saamisesta tai epäilyissä siitä, että 

ulkoinen adoptio jopa mahdollistavan myös seksuaalisen hyväksikäytön483, eikä 

myöskään Kankaanniemen vihjailuissa sisäisen adoption ja seksuaaliseen 

hyväksikäytön yhteydestä.484 Näissä puheissa myös vaiettiin siitä, että näissä 

perheissä jo eli lapsia, jotka oli saatu jo edellisissä suhteissa tai muulla järjestelyllä. 

Samat ongelmat koskivat myös Räsäsen ensimmäisen kerran vuonna 1996 

esittämää argumenttia siitä, että adoptio-oikeus muuttaisi käsityksiä 

vanhemmuudesta, kun äiti ja isä ”korvattaisiin kahdella lesboäidillä tai kahdella 

homoisällä’’.485 Räsänen vetosi tähän myös vuonna 2009 sisäisen adoption 

kohdalla.486 Räsänen esitti myös, ettei hän väitä sukupuolen määrittävän hyvää 

vanhemmuutta, mutta haluaa pitää kiinni ”siitä lähtökohdasta, että lapsella on yhtä 

aikaa vain yksi juridinen äiti ja yksi juridinen isä”.487  

 

 
482 KM 1992:12, 10.4.1992, 77, 85–86, 89–90. 
483 PTK 58/1992 vp., P. Laakkonen, 14.5.1992, 1729. 
484 PTK 76/1996 vp, T. Kankaanniemi, 5.6.1996, 2183–84. 
485 Ibid., P. Räsänen, 2151. 
486 KD-lehti, 7.5.2009, ‘’Huoltajuus turvaisi lasten aseman’’.´, Esa Erävalo 
487 PTK 113/2008 vp, P. Räsänen, 13. puheenvuoro, 26.11.2008. 

<https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/

2008+ke+p+2> Katsottu 7.4.2022. 

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+113/2008+ke+p+2
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Isyyden ja äitiyden käsitteiden muuttumisen kohdalla Räsänen vaikeni siitä, 

että rekisteröidyssä parisuhteessa elävien lapsilla on tosiasiallisesti kaksi äitiä ja isää 

joka tapauksessa, eikä se katoa mihinkään lakimuutosta estämällä. Tuskin näiden 

lasten ei-biologiset vanhemmat ajattelevat myöskään korvaavansa ketään, sillä 

varsinkaan hedelmöityshoitojen kautta syntyneillä lapsilla ei ole muita vanhempia. 

Taas niissä tapauksissa, joissa lapsen biologisen vanhemman kumppani ei olisikaan 

biologisesti tai juridisesti lapsen vanhempi, on hän sitä usein sosiaalisesti. 

Sosiaalisen vanhemmuuden merkityksen nosti esille jo perhetoimikuntakin, liittäen 

sen nimenomaan samaa sukupuolta oleviin pareihin.488 

Ylipäätään Laakkosen ulkoista ja Räsäsen sisäistä adoptiota koskevat 

näkemykset nostavat esiin jännitteen sen välillä, että SKL ja KD korostivat 

avioliittoperheen tärkeyttä lasten kasvualustana, mutta samaa sukupuolta olevien 

parien perheiden kohdalla sivuutettiin se ajatus, että näissä perheissä jo kasvaa ja elää 

lapsia. Lasten asema ei siis tulisi ajankohtaiseksi vasta näiden lakien sallimisen 

myötä. Samaten näiden perheiden lapsista vaiettiin toistuvasti siinä, kun vedottiin 

lakialoitteiden sallimisen asettavan ei-seksuaalisen yhteisasumisen muodot niitä 

heikompaan asemaan. Nimenomaan parisuhde ja näihin perheisiin mahdollisesti 

kuuluvat lapset erottavat ne muista yhteisasumisen muodoista. 

Riutta489 ja Tuomela eivät myöskään problematisoineet vuonna 1993 

väitettään lainsäädännön ohjeellisesta tehtävästä. Tuomela vei tämän ajatusketjun 

Riuttaa pidemmälle ja väitti, että jonkun salliminen lailla saa ihmiset pitämään sitä 

”oikeana ja jopa tavoiteltavana”. Tuomela epäili myös, että tulevaisuudessa olisi 

avioliiton lisäksi monenlaisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä suhteita ja sitten 

laillistettaisiin moniavioisuus tai suhde lemmikin kanssa.490 Riutta ja Tuomela 

vaikenivat kuitenkin siitä, ettei asenteiden muuttuminen ole näin suoraviivaista, eikä 

laki muuttaisi rekisteröimistä tavoiteltavammaksi niille, joita asia ei jo ennen sitä 

koskettanut. Tuomela ei myöskään esittänyt mitään todisteita sille, että tämän lain 

sallimisesta todella seuraisi aivan kaikenlaisten suhteiden salliminen.  

 
488 KM 1992:12, 10.4.1992, 78–79. 
489 KV-lehti, 16.4.1992, pk, ’’Perhe on peruspilari’’, Ulla Riutta. 
490 Ibid., 27.8.1992, ’’Perhe, mitä se on?’’, Rauni Tuomela 
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Edelliseen liittyivät niin vuonna 1993 Lehtelän ja Riutan491 kuin vuonna 2001 

Erävalonkin492 väitteet siitä, että lain salliminen johtaisi identiteetistään epävarmat 

nuoret kokeilemaan homosuhteita tuhoisin seurauksin. Saman uhkakuvan Hiltunen 

yhdisti vuonna 2001 siihen, että kouluopetuksen muuttumisen myötä 

homoseksuaalisuutta ”markkinoitaisiin…toisena normaalina seksuaalisuuden 

muotona”, joka ”väistämättä lisää homoseksin kokeilua ja aiheuttaa lisäpaineita 

seksuaali-identiteetissään epävarmoille nuorille”.493 Näille uhkakuville ei kuitenkaan 

esitetty mitään todisteita. Räsänen taas esitti Ruotsin esimerkkiin vedoten, että lain 

sallimisen myötä julkisuudessa alettaisiin puhua homoliitoista.494  

Ensinnäkin on vaikea uskoa, että seksuaalisuuden moninaisuudesta 

kertominen johtaisi suurin määrin nuoret kokeilemaan homoseksiä. Syy-seuraus-

suhteet ovat todella suoraviivaisia, mikä liittyi varmaankin Hiltusen mainitsemaan 

homoseksuaalisuuden normalisoitumisen pelkoon. Hiltunen oli siinä oikeassa, sillä 

eri lakialoitteita on perusteltu koko prosessin ajan myös yhteiskunnan asenteiden 

muuttamisella. Mutta SKL:n ja KD:n parissa vaiettiin siitä, ettei lakien tarkoituksena 

ollut houkutella heteroita homoiksi, vaan lieventää yhteiskunnan syrjiviä asenteita.  

Lisäksi jäi varsin epäselväksi, miten seksuaalisuuden moninaisuudesta 

opettaminen tai puhe homoliitoista olisi yhteiskunnalle vaarallista ja uhkaisi miehen 

ja naisen avioliiton asemaa. Ennemminkin kauhukuvia maalaileva puhe homoista ja 

heidän perheistään stigmatisoi perheitä ja niissä kasvavia lapsia ja asettaa heidät näin 

huonompaan asemaan ja alttiiksi esimerkiksi kiusaamiselle. Yhteiskunnan perusta 

vaikutti olevan uhattuna vain lakialoitetta vastustavien tunteiden tasolla.  

Uhkakuvien seassa oli myös väitteitä, joiden yhteydessä esitettiin todisteita 

Vuonna 1996 Kallis yhdisti terveessä avioliitossa elämisen ja kasvamisen vähempään 

rikollisuuteen.495 Kalliksen puheista jäi kuitenkin epäselväksi, mitä ne tutkimukset 

olivat, joihin Kallis vetosi. Vaikka tällainen tulos olisi saatu, ei puheista voinut 

päätellä, miten tutkimus on tehty, miten se suhteutuu tutkijoiden konsensukseen tai 

otettiinko tutkimuksessa huomioon muita rikollisuuteen mahdollisesti vaikuttavia 

tekijöitä. Taustalla lienee käsitys avioliittoperheestä yhteiskunnan perustana. 

 
491 KV-lehti,  6.5.1993, ’’Jeesus kohtaa homon’’, Sari Lehtelä; KV-lehti 13.5.1993 pk., ”Miten 

suhtautua homoseksuaalisuuteen?”, Ulla Riutta. 
492 PTK 7/2001 vp, L. Hiltunen, 13.2.2001, 183; KV-lehti 27.9.2001, pk, ”Eduskunnan keskusteluissa 

monia outouksia”, Esa Erävalo. 
493 PTK 7/2001 vp, L. Hiltunen, 13.2.2001, 183. 
494 Ibid., P. Räsänen, 146–147. 
495 PTK 76/1996 vp, B.Kallis, 5.6.1996, 2173. 
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Vuonna 2001 Kemppainen esitteli erinäisiä tutkimuksia homouden 

epätasapainoisuudesta496 ja Hiltunen vetosi kansainvälisiin tutkimuksiin, 

joissa ”kiistatta todettiin, että homoseksuaaliperheien lasten seksuaalikäyttäytyminen 

on selkeästi poikkeavaa nuorten keskimääräisestä seksuaalikäyttäytymisestä”.497 

Vetoaminen erilaisiin tutkimuksiin nostaa hyvin esiin kysymyksen siitä, millaiseen 

tietoperustaan puolueessa vedottiin ja kuinka päteviä ne olivat.  

Kautta linjan SKL:n ja KD:n käyttämien tutkimusten suhdetta tiedeyhteisön 

konsensukseen ei pystynyt hahmottamaan. Hyvänä esimerkkinä tästä on edellä 

mainitun Kalliksen esittelemän rikollisuustutkimuksen lisäksi Kemppaisen esittelemä 

eurooppalaisten seksitutkimusten yhteenveto, jolla hän todisteli homouden 

epätasapainoisuutta. Siitä on mahdotonta hahmottaa, onko syy juuri seksuaalinen 

suuntautuneisuus vai ovatko mielenterveysongelmat ja alkoholismi seurausta 

esimerkiksi sellaisesta huonosta kohtelusta, jonka syynä on ollut kuuluminen 

seksuaalivähemmistöön. Tällaisista tutkimusasetelmallisista- ja tulkinnallista 

haasteista SKL:n/KD:n parissa vaiettiin systemaattisesti. 

Tieteellisyyden suhteen on myös ongelmallista se, että tieteen konsensusta 

haastettiin selkeästi kristillisestä näkökulmasta toimivien tahojen auktoriteetilla, 

kuten Aslanin tai Ewaldsin tapauksessa. Samaten on ongelmallista, että KV-lehden 

mielipidekirjoituksen allekirjoittajissa oli vain konservatiivisia kristillisiä toimijoita, 

kuten muutama luterilaisen kirkon herätysliike ja lähetysjärjestö. Allekirjoittajissa ei 

ollut minkään tieteellisen toimijan edustajaa. Tämä herättää vakavia kysymyksiä 

siitä, millä perusteilla tutkimukset oli valittu ja kuinka tieteellisiä ne lopulta ovat. 

SKL:n ja KD:n argumentointi vaikuttaa rakentuvan siten, että tieteellisen 

keskustelun yksimielisyyttä haastetaan vetoamalla asiantuntijoihin, joiden kristillinen 

maailmankuva on puolueen kanssa yhtenevä ja tutkimuksiin, jotka on tehty 

mahdollisesti kristillisistä lähtökohdista, kuten esimerkiksi eheytymistutkimusten 

kohdalla. Ongelmallista on se, ettei näitä asiantuntijoina pidettyjä tahoja 

eduskunnassa tai puoluelehdessäkään juuri nimetä. Lisäksi Ståhlströmin kirjasta kävi 

ilmi, että SKL:n ja KD:n käyttämien tutkimusten tieteellisyys oli kyseenalaistettu jo 

näiden lakialoitteiden aikaan.498 

 
496 PTK 7/2001 vp, M–L. Kemppainen, 13.2.2001, 175–176. 
497 Ibid., L. Hiltunen, 182–183. 
498 Ståhlström 1997, 292–295. 
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Tässä valossa tieteellisen evidenssin valikoinnille on ollut keskeistä 

luultavasti se, että näin voitiin kiistää homoseksuaalisuus Jumalan luomana ja 

normaalina asiana. Vaikka syntipuhe ja Raamattuun vetoaminen vähenivät, ei näiden 

argumenttien merkitys taustaoletuksissa vaikuta muuttuneen. Tähän viittaisivat myös 

Kalliksen kommentit vuonna 2001 parisuhdelain äänestyksen aikaisesta 

mielenosoituksesta. Kalliksen mielestä mielenosoittajat tekivät rukouksesta 

demonstraatiota, josta saattoi olla asialle enemminkin haittaa kuin hyötyä ja kertoi 

KD:n irtisanoutuvan mielenosoittajien tavasta tuoda asiansa esiin. Mielenosoittajien 

kylteissä luki esimerkiksi ”Sodoman ja Gomorran tulinen kohtalo Suomeen?” ja 

”Homot ja lesbot eivät peri taivasten valtakuntaa”.499  

Kalliksen kommenteista sai kuitenkin sen vaikutelman, että ongelma ei ollut 

itse asia, vaan lain vastustamista haittaava esitystapa. Juuri 2001 SKL siirtyi 

vetoamaan voimakkaammin tieteeseen. Tieteeseen vetoamisella pyrittiin varmaankin 

sekä nostamaan oma kanta tasaveroiseksi vastapuolen kanssa että vetoamaan myös 

niihin, joita ei puhutellut pelkkä uskonnollinen argumentointi, mutta jotka 

suhtautuivat lakialoitteeseen epäilevästi. Mielenosoittajien valitsema tyyli toimikin 

varmasti tätä vastaan. 

Joka tapauksessa homoseksuaalisuuteen liittyvien käsitysten haastaminen 

tieteeseen vetoamalla mahdollisti myös sen kiistämisen, ettei kyse ole 

ihmisoikeuksista. Tämä kävi kuitenkin sitä vaikeammaksi, mitä selvemmin erinäiset 

sopimukset 2000-luvun alkuun mennessä kielsivät kattavasti syrjinnän seksuaalisen 

suuntautumisen perusteella. Tämä ongelma onnistuttiin kiertämään haastamalla 

eheytysliikkeen ”tutkimustietoon” vedoten se, että ihmisoikeus voisi pohjata ilmiöön, 

”joka on ihmisen kehityksessä tapahtunut häiriö”, kuten Kärkkäinen esitti.500  

Toisaalta tässä vaiettiin siitä, että samalla haluttiin perustaa lainsäädäntöä 

yhteen uskontoon uskonnonvapauteen sitoutuneessa valtiossa. Hedelmöityshoitojen 

ja sisäisen adoption kohdalla Erävalo esitti vastustuksen perusteena sen, ettei lasten 

saanti ole ihmisoikeus. Tällöin kuitenkin vaiettiin siitä, että syrjinnän kieltoon 

vedoten voidaan nimenomaan haastaa se, että hedelmöityshoidot tai sisäinen adoptio 

kielletään seksuaalivähemmistöiltä. 

 

 
499 KV-lehti, 4.10.2001, ”Mielenosoituksissa syyllistyttiin ylilyönteihin”, KA. 
500 PTK 7/2001 vp, K. Kärkkäinen, 13.2.2001, 172–173. 
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Ihmisoikeuksiin liittyi osin myös vastakkainasettelu Setan ja median kanssa. 

Esittäessään Setan vain ideologisena toimijana, joka ajaa ihmisoikeuksiin ja 

tunteellisiin kertomuksiin vedoten homoliikkeen maailmanlaajuisia poliittisia 

päämääriä, SKL ja KD vaikenivat siitä, etteivät sen omat vastaperusteet uskonnon tai 

”tieteen” näkökulmasta olleet millään tavalla arvovapaita. KD:n uskonnolliset 

lähtökohdat voi yhtä lailla nähdä ideologisina ja vaihtoehtoiset ratkaisupyrkimykset  

pohjimmiltaan aikuisten ideologisina ja poliittisina pyrkimyksinä säilyttää 

uskonnonvapauteen sitoutuneessa valtiossa uskonnollispohjainen perhekäsitys 

lainsäädännön perustana. 

Lisäksi vastakkainasettelun taustalla vaikutti olevan vaikeus hyväksyä sitä, 

että yhä useamman suomalaisen asenteet ovat muuttuneet ja erkaantuneet puolueen 

näkemyksistä. Itsekritiikin sijaan vähemmistöön jäämisestä syytettiin vastapuoleksi 

suoraviivaisesti niputettua mediaa ja Setaa. Samalla Suomen kansa typistettiin 

epäuskottavasti median ohjailemaksi massaksi, joka ei voi olla aidosti eri mieltä. 

Silmiin pistävää on se, kuinka homoseksuaalit nähtiin SKL:n ja KD:n parissa 

pitkälti vain seksuaalisuutensa kautta. Samalla kuitenkin toistuvasti SKL:n ja KD:n 

parissa puhuttiin siitä, kuinka homoillakin on ihmisarvo ja puolue ei ole homoja 

vastaan. Kallis puhui vuonna 1993, ettei halua ”moralisoida, eikä missään nimessä 

tuomita”.501 Räsänen puhui vuonna 1996 yhtäläisestä ihmisarvosta ja 

ihmisoikeuksista.502 Kärkkäinen taas korosti vuonna 2001, että homoutta sairaudeksi  

väittävä loukkaa syvästi heidän ihmisarvoaan.503 Erävalo taas tuomitsi vuonna 2008 

vähemmistöihin kohdistuvan sorron, koskien myös seksuaalivähemmistöjä.504 

Silti, kuten edellä on käynyt ilmi, homoja koskevan erillisen lainsäädännön 

tekemisen nähtiin romuttavan avioliiton, perheen ja koko yhteiskunnan perustan. 

Homoja pidettiin epätasapainoisina ja heidän perheissään kasvavien lasten uskottiin 

kieroutuvan. Homouden normalisointi lainsäädännöllä, opettamalla siitä kouluissa ja 

puhumalla julkisesti koettiin uhaksi, mikä voisi saada lapset ja nuoret kokeilemaan 

homoseksiä vaarallisin seurauksin. Suomen kansan uskottiin jopa menettävän 

Jumalan siunauksen, ja kokevan Sodoman ja Gomorran kohtalon.  

 
501 PTK 13/1993 vp, B. Kallis, 26.2.1993, 188. 
502 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
503 PTK 7/2001 vp, K. Kärkkäinen, 13.2.2001, 172–173. 
504 KD-lehti, 14.2.2008, pk, ”KD vähemmistöjen etujen ajajana” & ”Seksuaalivähemmistöjä ei saa 

sortaa”, Esa Erävalo. 
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Vaikka on mahdollista vastustaa jotain asiaa, vastustamatta eri mieltä olevia 

ihmisiä, on silti näissä SKL:n ja KD:n puheissa voimakas jännite. Tällaisten 

puheiden rinnalla vakuuttelu ihmisarvosta ja siitä, ettei haluta tuomita, ei ole kovin 

uskottavaa. 

Ongelmallisten tieteellisten tietoperustojen lisäksi Raamattuun liittyvät 

käsitykset ja tulkintaperiaatteet olivat keskeisessä roolissa SKL:n ja KD:n 

kannanmuodostuksessa. Missään vaiheessa Raamatun asemaa ylimpänä 

auktoriteettina myös maallisessa lainsäädännössä ei haastettu. Läpi tutkimusjakson 

ajan Raamatun tekstien uskottiin soveltuvan kontekstista riippumatta samaa 

sukupuolta olevien parisuhteisiin. Luomiseen vetoaminen pysyi läpi koko 

tutkimusjakson, mutta myyttisen luomiskertomuksen asemaa kaiken oppikirjana ei 

problematisoitu missään vaiheessa.  

Erityisesti 1990-luvulla vedottiin Raamatun kohtiin, joissa samaa sukupuolta 

olevien seksi liitettiin epäjumalanpalvelukseen, murhaamiseen ja muihin 

kauheuksiin. Tästä huolimatta niin Kallis ja Laakkonen vuonna 1993 kuin Pehkonen 

ja Räsänenkin vuonna 1996 eivät syyttäneet homoja epäjumalanpalvojiksi tai 

murhaajiksi. Lisäksi Raamatun kohtien epäjohdonmukaista soveltamista kuvaa hyvin 

se, että Räsänen vedotessaan 3.Mooseksen kirjaan poimi vain miehille esitetyn 

kiellon olla makaamatta miesten kanssa niin kuin naisten kanssa maataan, mutta ei 

sille asetettua seuraamusta, vaikka kohdan mukaan ”jokainen, joka tekee yhdenkään 

näistä kauhistuttavista teoista, on poistettava kansansa keskuudesta” (3.Moos. 18:29).  

Tähän liittyen Raamatun ajan käsitykset homoseksuaalisuudesta jäivät täysin 

problematisoimatta, vaikka jo 1980-luvulla esimerkiksi Heikki Räisänen oli esittänyt 

osuvia huomioita siitä, että Raamatussa homoseksuaaliset teot esiintyvät vain yhtenä 

seurauksena epäjumalanpalveluksesta ja vaikka Raamatun homoseksuaalisuutta 

käsittelevät tekstit tuomitsevat homoseksuaaliset teot yksimielisesti, niissä kuitenkin 

puhutaan teoista ja roolin ’vaihtamisesta’, ei pysyvästä 

’taipumushomoseksualismista.’.505 Kiinnostava ristiriita sisältyi myös siihen, että 

toisaalta vedotaan kohtiin, joissa käytännössä kuvataan homous ja kristittynä 

oleminen mahdottomaksi, mutta kuitenkin kerrottiin Aslanista ja kristityistä 

homoista, kuten Räsänen vuonna 1996.506 

 
505 Räisänen 1984, 113-114. 
506 KV-lehti, 15.2.1996, ’’Homoseksuaalisen parisuhteen rekisteröintiä ei tule sallia’’, Päivi Räsänen. 
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Lisäksi merkittävä ristiriita Raamatun tulkintaperiaatteissa oli 

homoseksuaalisuuden ja avioeron välillä. Siinä, missä kontekstista irrotetut tekstit 

soveltuivat sulavasti puolueen näkökulmasta samaa sukupuolta olevien oikeuksien 

vastustamiseen, ei avioeron kohdalla Jeesuksen täyskieltoa (Luuk.16:18) tai 

sallimista vain aviorikoksen tähden (Matt. 19:3-11) pidetty sitovina. Riutta kirjoitti 

avioerosta sallivasti, painottaen sitä, ettei avioliiton kulissien vuoksi ihmisten tule 

kärsiä mitä tahansa, ja uudelleenavioitumisen kritisoimista hän piti valikoivana ja 

pinnallisena, koska ’’nostetaan silmätikuksi yksi ainoa näkyvä asia…’’.507 Nämä 

periaatteet sopisi myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustamiseen.  

Koska käsitykset Raamatusta ja sen tulkinnasta ongelmineen ovat pysyneet 

samoina, myös käsitys homoseksuaalisuudesta poikkeamana Jumalan luomistyöstä 

lienee pysynyt samana. Tähän viittaisi seksuaalivähemmistöjen oikeuksien 

laajentamisen vastustaminen aina luomiseen vedoten. Luopumiseen Sodoman ja 

Gomorran kaltaisiin kertomuksiin vetoamisesta lienee syynä se, että näiden kohtien 

tulkintaa on helppo kritisoida ja niitä on helppo käyttää KD:ta vastaan ja syyttää sitä 

suvaitsemattomuudesta. Muutos saattoi liittyä myös Kalliksen pyrkimykseen 

puheenjohtana profiloida KD:tä enemmän yleispuolueeksi. Se luultavasti pyrki 

keskittymään argumentteihin, joilla laajentaa kannatusta ja minimoida kritiikkiä.  

Kuitenkin Räsäsen puheenjohtajakaudella, erityisesti vuoden 2010–11 kriisin 

jälkeen suora luomiseen vetoaminen teki paluun KD:n retoriikkaan. Lisäksi 

eduskunnan ulkopuolella syntipuhe on jatkunut edelleen. Räsänenhän sai syytteen 

kiihottamisesta kansanryhmää vastaan muun muassa kritisoituaan luterilaisen kirkon 

yhteistyötä Priden kanssa Twitterissä. Twiitissään Räsänen liitti Priden Paavalin 

roomalaiskirjeen (Room 1:24–27) kuvaukseen miehistä ja naisista, jotka häpäisevät 

itsensä vaihtamalla luonnollisen yhteyden luonnottomaan (KR 1933/38). Paavalin 

teksti oli kuvassa, jonka alla Räsänen kysyi ’’Miten kirkon oppiperusta #raamattu 

sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?’’.508 

Räsäsen syytteeseen liittyi myös hänen puheensa Ylen radio-ohjelmassa 2019, jossa 

hän oli todennut, ettei Jumala alun perin luonut ihmistä homoksi vaan heteroksi.509 

 
507 KV-lehti, 13.5.1993 ’’Avioero ja sydämen kovuus’’, Ulla Riutta. 
508 Päivi Räsäsen twiitti, 17.6.2019. 

<https://twitter.com/PaiviRasanen/status/1140693636176384011?s=20> Katsottu 8.5.2021. 
509 ”Oikeus vapatti Päivi Räsäsen kaikista syytteistä – Kansanedustajan lausunot loukkasivat homoja 

mutta eivät olleet vihapuhetta”. Helsingin sanomat, 30.3.2022. <https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000008707823.html> Katsottu 9.4.2022. 

https://twitter.com/PaiviRasanen/status/1140693636176384011?s=20
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008707823.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008707823.html
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Tämä tutkimus on osoittanut, kuinka SKL ja KD ovat vastustaessaan 

seksuaalivähemmistöjen perhe- ja parisuhdeoikeuksien laajentamista pyrkineet 

toistuvasti esittämään lakialoitteiden perustelut ja niitä kannattavat tahot ideologisina 

ja siten kyseenalaisina. Puolueen kanta on pysynyt muuttumattomana huolimatta 

yleisestä mielipideilmaston muutoksesta, koska pohjalla on käsitys siitä, että 

luomiskertomus on asettanut miehen ja naisen avioliiton ajattomaksi perheen ja 

yhteiskunnan perustaksi myös nykyaikaiselle valtiolle.  

Taustalla on käsitys Raamatun erehtymättömyydestä ja kaikkitietävyydestä, 

mistä kiinni pitäminen on johtanut keskenään ristiriitaiseen Raamatun tulkintaan, 

kuten suhtautumisessa avioeroon tai samaa sukupuolta olevien seksin täysin 

historiattomaan ja kritiikittömään soveltamiseen samaa sukupuolta olevien 

parisuhteisiin. Uskonnollisten lähtökohtien tueksi on myös valikoitu niihin sopivia, 

tieteellisiksi väitettyjä tutkimuksia. Vähintään osa näistä tutkimuksista on osoitettu 

sekä uskonnollisista lähtökohdista tehdyiksi että tieteellisesti muuten epäpäteviksi. 

Näistä uskonnollis–ideologisista lähtökohdista johtuen pätevät tieteelliset 

tutkimukset, ihmisoikeudet tai juridiset näkökulmat on sivuutettu. Tämän 

tietoperustan avaamisessa puoluelehti-aineisto on osoittautunut korvaamattomaksi. 

Jatkotutkimuksen kannalta tätä tutkimusaihetta voisi laajentaa ajallisesti ja 

selvittää SKL:n ja KD:n käsityksiä suhteessa seksuaalivähemmistöihin 

homoseksuaalisuuden dekriminalisaatiosta nykypäivään. Tällöin tutkimukseen voisi 

sisällyttää myös kehotuskiellon poistamisen ja suojaikärajojen yhtenäistämisen 

rikoslainuudistuksen yhteydessä. Näin aukenisi vielä laajempi näkymä siihen, mikä 

puolueen argumentaatiossa on pysynyt ennallaan ja muuttunut. Keskeistä tässä olisi 

myös puolueen sitominen laajemmin muihin puolueisiin ja homoseksuaalisuuden 

sairausluokituksen syntyyn, poistamiseen ja niin edelleen.  

Kiinnostavaa aihe olisi myös SKL:n ja KD:n ulkomaisten kontaktien 

selvittäminen esimerkiksi puoluelehtien kautta. Näin voisi aueta tarkempia näkymiä 

siihen, milloin yhteydet esimerkiksi Yhdysvaltain kristilliseen oikeistoon on luotu ja 

keiden toimesta. Lisäksi kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisi myös vertaileva 

tutkimus avioeroon ja seksuaalisiin vähemmistöihin suhtautumisen välillä – miksi 

avioero hyväksyttiin, millaisten vaiheiden kautta siihen on päädytty, ja miksi 

suhteessa seksuaalivähemmistöihin ei edetty samassa tahdissa. 
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Liitteet 
 
Kuvien ja taulukoiden selitteet 

Taulukko 1: Tutkimuksen primääriaineiston jakautuminen keskustelujen suhteen: 

 KV/KD-lehti Eduskunnan aineistot 

1992 KV-lehti Perhetoimikunnan mietintö (KM 1992:12) 

Sulo Aittoniemen suullinen kysymys N:o 100 Homo- ja lesboparien 

avioliittojen sallimisesta (PTK 58/1992 vp.).  

1993 KV-lehti Ojalan lakialoite (LA 4/1993 vp.) 

Lähetekeskustelu (PTK 13/1993 vp). 

 
1996 KV-lehti Ojalan lakialoite (LA 26/1996 vp.) 

Lähetekeskustelu (PTK 76/1996 vp.) 

2001 KV-lehti Hallituksen esitys (HE 200/2000 vp.) 

Lähetekeskustelu PTK 7/2001 vp.) 

2009 KD-lehti Hallituksen esitys (HE 198/2008 vp.) 

Lähetekeskustelu (PTK 113/2008 vp.) 
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Taulukko 2: Seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kehitys Suomessa. 510 

1894 Naisten ja miesten homoseksuaaliset teot kriminalisoiva laki astuu voimaan. 

1971 Homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi poistetaan rikoslaista, mutta 

homoseksuaalisille teoille asetetaan korkeammat suojaikärajat sekä julkinen 

kehottaminen homoseksuaalisiin tekoihin säädetään rangaistavaksi. 

1981 Lääkintöhallitus poistaa virallisesta tautiluokituksesta kohdan, jossa 

homoseksuaalisuus luokitellaan sairaudeksi 

 

 
1999 Kehotuskielto kumotaan. Suojaikärajat yhtenäistetään. 

2000 Uusi perustuslaki astuu voimaan. Lain 6 § sisältää yhdenvertaisuuden lain edessä 

sekä yleisen syrjintäkiellon. 

2001 Uudessa työsopimuslaissa kielletään eksplisiittisesti ”sukupuoliseen 

suuntautumiseen” liittyvä syrjintä. Eduskunta hyväksyy lain rekisteröidystä 

parisuhteesta. 

2002 Laki rekisteröidystä parisuhteesta astuu voimaan. Eduskunta hyväksyy translain. 

2003 Translaki astuu voimaan (Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta), jonka 

myös myötä kastroimislaki kumotaan. 

2004 Yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan. Se sisältää syrjinnän kiellon ja viranomaisia 

koskevan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen ”sukupuolisen suuntautumisen” 

perusteella. 

2007 Laki hedelmöityshoidoista hyväksytään. Se sallii hoidot luovutetuilla sukusoluilla 

ilman parisuhteeseen tai kumppanin sukupuoleen kohdistuvaa rajoitusta.  

2009 Lakia rekisteröidystä parisuhteesta muutetaan siten, että perheen sisäinen adoptio 

mahdollistuu myös parisuhteensa rekisteröineille pareille. 

2011 THL poistaa transvestisuuden sairausluokituksesta Suomessa. Aiemmin 

transvestisuus oli luokiteltu mielenterveyden häiriöksi WHO:n ICD-luokituksen 

mukaisesti. Seksuaalinen suuntautuminen lisätään rikoslakiin viharikosten 

rangaistusten koventamisperusteisiin. 

2014 Eduskunta säätää 2013 eduskunnalle annetun kansalaisaloitteen mukaisen tasa-

arvoisen avioliittolain. 

2015 Uudistuneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki astuvat voimaan. Tasa-arvolaissa 

sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennetaan koskemaan sukupuoli-

identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. 

Vähemmistövaltuutettu muuttuu yhdenvertaisuusvaltuutetuksi, jolla on oikeus 

käsitellä syrjintää kaikilla perusteilla. 

2017 Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan. Pakkoavioero poistuu translaista. 

Samaa sukupuolta oleville avopareille yhdenvertaiset sosiaalietuudet. 

2019 Uusi nimilaki astuu voimaan, jossa etunimen muutokseen liittyvät pykälät on 

muotoiltu väljästi sukupuolen suhteen. Äitiyslaki astuu voimaan. 

 

 
510 ”Sateenkaarihistoria Suomessa”. Setan verkkosivut. 

<https://Seta.fi/ihmisoikeudet/sateenkaarihistoria-suomessa/> Katsottu 14.5.2021. 

https://seta.fi/ihmisoikeudet/sateenkaarihistoria-suomessa/
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