Eduskunnan lakivaliokunnalle

Pyydettynä lausuntonaan kansalaisaloitteesta eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta
annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp) Väestöliitto ry lausuu kunnioittaen
seuraavaa:
Väestöliitto ry on perhejärjestö, joka pyrkii edistämään kaikkien perheiden hyvinvointia riippumatta siitä, mikä on perheen muoto ja keitä siihen kuuluu. Mielestämme
yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia perhemuotoja tasa-arvoisesti.
Väestöliitto ry kannattaa tehtyä kansalaisaloitetta ja kaikkia siinä esitettyjä muutosehdotuksia. Aloitteessa on esitetty selkeät ja laaja-alaiset perustelut sille, miksi siinä
esitetyt muutokset tulisi tehdä, eikä mielestämme ole esitetty perusteluja, jotka
kumoaisivat aloitteessa esitetyt perustelut.
Nämä liitot ovat osa nykypäivän yhteiskuntaa ja niiden näkyvyys tulee vastaisuudessa
lisääntymään. Tätä kehitystä ei voi, eikä sitä mielestämme tule pyrkiä estämään, vaan
yhteiskuntaa tulee kehittää suuntaan, jossa nämä perheet ottavat paikkansa yhtenä
muiden perhemuotojen kanssa tasa-arvoisena ryhmänä samoin oikeuksin ja
velvollisuuksin kuin muutkin perheet.

Sukupuolineutraalia avioliittolakia kannattaa yli puolet suomalaisista (esim. TNS
Gallup/HS 7.4.2013) eivätkä esitetyt muutokset loukkaa kenenkään etua. Sen sijaan
samaa sukupuolta oleville pareille ja niissä eläville lapsille asialla on erittäin suuri
periaatteellinen ja käytännöllinen merkitys. Mahdollisuus solmia tasa-arvoinen
avioliitto olisi merkittävä viesti siitä, ettei yhteiskunta eriarvoista tai syrji ihmisiä sen
mukaan, mikä heidän seksuaalinen suuntautumisensa sattuu olemaan.
Tutkimustulosten mukaan samaa sukupuolta olevien vanhempien liitto ei vaaranna
niissä elävien lasten turvallisuutta (esim. lastenpsykiatri Tytti Solantaus: Tutkimuskatsaus sateenkaariperheissä elävien lasten kehityksestä ja hyvinvoinnista, STM
julkaisuja 2003:10). Sen sijaan sitä saattavat vaarantaa rakenteet, jotka edesauttavat
näiden perheiden erottautumista muista perheistä ja siten leimautumista. Lainsäätäjän
tulisi pyrkiä poistamaan nämä rakenteet mahdollisimman pian.
Suomi on osa Länsi-Eurooppaa ja erityisesti Pohjoismaat ja Pohjois-Eurooppa ovat
olleet kulttuurillinen ja yhteiskunnallinen viitekehyksemme kautta aikojen. Kehitys
tässä asiassa on näissä maissa kulkenut kohti tasa-arvoa jo pitkän aikaa. Väestöliiton
mielestä meidän on seurattava tätä kehitystä. Sen ulkopuolelle jättäytyminen antaa
oudon kuvan Suomen tämänhetkisestä asenneilmastosta ja sen kehityksestä.
Kysymys sukupuolineutraalista avioliitosta on herkkä ja helposti voimakkaita tunteita
herättävä kysymys. On siksi odotettavissa, että siitä käytävä keskustelu saattaa yltyä
ajoittain hyvinkin kiivaaksi. Väestöliitto toivoo kuitenkin, että kun asiasta käydään
julkista keskustelua, muistettaisiin, että myös lapset kuuntelevat keskustelua joko
suoraan tai välillisesti. Sen takia on erityisen tärkeää, että käyty keskustelu on
asiallista. Kuten kaikki lapset myös sateenkaariperheiden lapset ovat lojaaleja
vanhemmilleen ja haluavat suojella heitä. Tutkimusten mukaan sateenkaariperheiden
lasten traumaattisimpia kokemuksia ovat olleet epäasialliset puheet seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöistä.
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