Eduskunnan lakivaliokunnalle,
Ohessa on vastauksia sellaisiin kampanjallemme esitettyihin kysymyksiin,
joihin emme kuulemistilaisuudessa osanneet antaa kattavaa vastausta.
Kiitämme vielä antoisasta kuulemistilaisuudesta ja mahdollisuudesta
keskustella kanssanne laajasti aloitteemme sisällöstä.
Tahdon2013 –kampanjan puolesta,
Senni Moilanen

Milla Halme

Puheenjohtaja

Poliittisen vaikuttamisen koordinaattori

Rekisteröityjen parisuhteiden määrä Suomessa
Vuonna 2012 Suomessa eli yli 4 500 henkilöä rekisteröidyssä parisuhteessa. Näistä
lähes 4 000 henkilöä (90 prosenttia) asui yhdessä puolisonsa kanssa.
Noin sata suhteensa rekisteröinyttä pariskuntaa erosi vuonna 2012. Kaiken kaikkiaan
noin 500 rekisteröityä parisuhdetta on päätynyt eroon viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Vuoden 2012 lopussa Suomessa eli noin 850 henkilöä, joiden rekisteröity
parisuhde oli päätynyt joko eroon tai puolison kuolemaan.
Lähteet:
Tilastokeskus, Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin
(http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_001.html?s=0)
Tilastokeskus, Sateenkaariperheen työläs matka tilastoperheeksi
(http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_004.html?s=0:

Sukupuolen korjanneet ja parisuhdemuodon muuttamisen yleisyys
Kampanjallamme ei ole varmaa tietoa siitä, kuinka moni avioliitossa tai
rekisteröidyssä parisuhteessa oleva pariskunta on puolison sukupuolen korjaamisen
jälkeen solminut uuden liiton. Kysymyksessä on niin pieni ryhmä ihmisiä, ettei tietoa
todennäköisesti voida antaa kansalaisjärjestölle, sillä sen perusteella olisi helppo
yksilöidä henkilöt, joita tilanne koskee.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauksen käsittelyn yhteydessä Hämäläinen
vs. Suomi (37359/09) kerrotaan, että 16.10.2013 mennessä lain voimaantulosta eli
1.1.2003 alkaen 50 avioparia on muuttanut avioliittonsa rekisteröidyksi parisuhteeksi
ja 16 paria rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi (kyselyyn oli vastannut 10
maistraattia 11:sta).
Lähteet:
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, kuulemisen tallenne Hämäläinen vs. Suomi
(37359/09)
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=3735909_16102013&lang
uage=lang
Heli Hämäläisen blogi
http://helihamalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/163013-lakivaliokunnan-julkinenkuuleminen-ja-transsukupuolisten-avioliitot

Kansainväliset adoptiot
Kansainvälisten adoptioiden vaikeutuminen tasa-arvoisen avioliittolain säätämisen
myötä ei vaikuta merkittävältä riskiltä. Ainoa kampanjan tietoon tullut negatiivinen
vaikutus on ollut Venäjän ja Ruotsin välinen tilanne, jossa Venäjä pysäytti Venäjältä
Ruotsiin kohdistuvat adoptiot korkeimman oikeuden suosituksen vuoksi. Tämän
jälkeen ruotsalaisviranomaiset ovat neuvotelleet ainakin yhden adoptiolapsen
ruotsiin, mutta monille on myös etsitty uusi venäläinen adoptioperhe (ks.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ryssland-nobbar-adoptionssamtal_8968608.svd).
Toisaalta esimerkiksi Ranskalla, joka niin ikään mahdollisti samaa sukupuolta olevien
avioliitot viime vuonna, ei tiettävästi ole ollut Venäjän kanssa ongelmia

adoptioasioihin liittyen. Ranskan on yksi harvoista maista, joilla on kahdenvälinen
sopimus Venäjän kanssa adoptioista. Lisäksi Ranska on yksi eniten venäläislapsia
adoptoivista maista. Venäjän ja Ruotsin tilanne vaikuttaa olevan seurausta
ennemmin Venäjän politiikasta, sillä Venäjällä on muutenkin vaadittu kansainvälisten
adoptioiden kieltämistä kokonaan.
Suomi voinee välttää mahdolliset adoptioihin liittyvät ongelmat sopimalla adoptiosta
erikseen Venäjän kanssa. Toisaalta tilastokeskuksen mukaan venäläisten lasten
adoptiot ovat ylipäätänsä vähentyneet viime vuosien aikana. Esimerkiksi vuonna
2009 venäläisiä lapsia adoptoitiin Suomeen 41, kun vuonna 2012 vastaava luku oli
vain 23.
Tilastokeskuksen mukaan Venäjän lisäksi nykyisin lapsia Suomeen adoptoidaan
eniten Kiinasta, Thaimaasta ja Etelä-Afrikasta. Koska myös Etelä-Afrikassa samaa
sukupuolta olevien avioliitto on mahdollinen, ei adoptioasiasta Etelä-Afrikan kanssa
varmasti synny ongelmia.
Kiinassa taas pääsääntöisesti ainoastaan avioliitossa olevat pariskunnat voivat
adoptoida ja avioliitto on määritelty miehen ja naisen väliseksi. Yksinäiset naiset
voivat kuitenkin adoptoida lapsen, jolla on erityistarpeita. Thaimaasta voivat
adoptoida sekä avioparit että naimattomat. Adoptoivan avioparin avioliiton tulee olla
tunnustettavissa Thaimaassa. Koska Thaimaan laki ei tunnusta samaa sukupuolta
olevien avioliittoja, adoptio on mahdollinen vain heteropareille . Vaikuttaa erittäin
epätodennäköiseltä, että tasa-arvoinen avioliittolaki vaikuttaisi millään tavoin
adoptioihin Kiinasta tai Thaimaasta.
Lähteet:
SvD Nyheter, Ryssland nobbar adoptionssamtal
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ryssland-nobbar-adoptionssamtal_8968608.svd
Helsingin Sanomat, Venäläisministeri ei usko adoptioiden Suomeen loppuvan
http://www.hs.fi/kotimaa/Ven%C3%A4l%C3%A4isministeri+ei+usko+adoptioiden+Su
omeen+loppuvan/a1363057387697
Yhdysvaltain ulkoministeriön verkkosivut kansainvälisestä adoptiosta
Maakohtaista tietoa kiinasta:
http://adoption.state.gov/country_information/country_specific_info.php?countryselect=china
Maakohtaista tietoa Thaimaasta:
http://adoption.state.gov/country_information/country_specific_info.php?countryselect=thailand

