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Uusiavioliittolakijavihkiminen
Eduskuntahyväksyijoulukuussa 2014 avioliittolain muuttamisen niin,että kaksisamaa

sukupuoltaolevaaihmistävoivatjatkossasolmiaavioliiton.Avioliittolaistapoistuvatkohdat,joissa

puhutaanmiehestäjanaisesta.Lakituleevoimaan1.3.2017.Myösmuutalainsäädäntöämuutettiin
vuonna2016vastaamaanmuuttunuttaavioliittolakia.

Avioliittoonvoimennäjokainen,jokaontäyttänyt18vuottajajokaeiolejoavioliitossa.Ennen
vihkimistäavioliittoonaikovienonyhdessäpyydettävämaistraatiltaavioliitonesteidentutkintaa.
Esteidentutkintaankuuluusiirtymäsäännös,jonkamukaanparisuhteenrekisteröintiävartenannettu
todistusesteidentutkinnasta kelpaa myös vihkimiseen.Todistus on voimassa 4 kuukautta.
Hakemuksenvoiladatajatäyttää maistraatin sivuilla.Esteidentutkinnan voisiissuorittaa
maistraatissajoennen1.3.2017.Esteidentutkintaankuluuseitsemänpäivää.

Avioliittosolmitaanjoko kirkollisella vihkimisellätaisiviilivihkimisellä.Siviilivihkiminen
käräjäoikeudessaonvirka-aikaanmaksutonjatapahtumanvoitoimittaalaamanni,käräjätuomari,

käräjäviskaalitaikäräjänotaari,maistraatissamaistraatinpäällikkö,henkikirjoittajataimaistraatissa
toimivajulkinennotaari.Vihkimisajanvoivaratajoennenavioliittolainvoimaanastumistasoittamalla
maistraattiin.Vihkimisoikeudellisilla rekisteröidyillä uskonnollisilla yhdyskunnilla on oikeus
uskonnonvapauslainperusteellapäättää,keitänevihkivätavioliittoon.

Samaasukupuoltaolevanparinsolmiessaavioliitonhevoivatvihkimisenyhteydessäilmoittaa
ottavansayhteisensukunimentaitoinenpuolisovoiottaakäyttöönyhdysnimen.Sukunimenmuutos
vihkimisenyhteydessäonmaksuton.

Uusittuvihkikaavaonluettavissatästä(pdf-tiedosto).
Myössamaasukupuoltaolevatavioparitvoivatottaayhteisenadoptiolapsen.
Samaasukupuoltaolevienavioliitossasyntyneenlapsenmolemmatvanhemmateivätkuitenkaan

olesuoraanlainnojallalapsenvanhempia.Samaasukupuoltaoleviinaviopareihineisiissovelletans.
isyysolettamaa.Toisenäidinäitiydenvahvistaminenedellyttääedelleenperheensisäistäadoptiota.
Eduskunnassakäsiteltävänä oleva kansalaisaloiteäitiyslaista mahdollistaisitietyissätilanteissa
äitiydenvahvistamisentunnustamalla.

Ulkomaillasolmitutavioliitotjarekisteröidytparisuhteet
Samaa sukupuolta olevan parin ulkomailla solmittu avioliitto tunnustetaan Suomessa

automaattisestiavioliittona1.3.alkaenriippumatta milloinavioliittoonsolmittu ulkomailla.
Ulkomaillasolmitturekisteröityparisuhdetunnustetaanrekisteröitynäparisuhteena.
Jos ulkomainen avioliitto on aiemmin merkitty Suomessa väestörekisteriinrekisteröitynä

parisuhteena,asianosaisetvoivatpyytäärekisterimerkinnänoikaisuaväestörekisteriin.Vihkipäiväksi
merkitääntodellinenvihkimispäivä.

Toisinkuinkotimaassarekisteröityäparisuhdetta,ulkomaillarekisteröityäparisuhdettaeivoi
muuttaaavioliitoksihakemuksenperusteella.TässätapauksessatuleesolmiaavioliittoSuomessa
uuden avioliiton tapaan. Ulkomailla rekisteröidyn parisuhteen purkamista on haettava
käräjäoikeudelta.Käräjäoikeudetvastaavatosaltaan,sovelletaankoharkinta-aikaa.
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Myöskään Pohjoismaissa rekisteröityä parisuhdetta ei voi muuttaa suoraan violiitoksi.
Oikeusministeriönvastaustätäaihettakoskevaankirjalliseenkysymykseenlöytyytäältä.

Avioerontultualainvoimaiseksiparivoilaittaaavioliitonesteidentutkintahakemuksenvireille
maistraatissa.Esteidentutkintavie7päivääjasenjälkeenvoidaantoimittaavihkiminen.Esteiden
tutkinta-aikaaonmahdollistalyhentääpainavistasyistä.

Rekisteröidynparisuhteenmuuttaminenavioliitoksi
Suomessasolmitunrekisteröidynparisuhteen muuttamistaavioliitoksipitäähakeaomasta

maistraatistayhdessäpuolisonkanssa.Muutosilmoitustehdäänmaistraatinlomakkeellataikäymällä
maistraatissa.Rekisteröityparisuhdejatkuuavioliittonailmoituspäivästälukienjasuhteennähdään
olleen voimassa rekisteröintipäivästä saakka.Väestötietojärjestelmään kirjataan rekisteröidyn
parisuhteen muuttuminen avioliitoksi. Rekisterimerkinnän muuttaminen on maksutonta.
Rekisterimerkinnänmuuttamiseeneikuuluuerillistäseremoniaa.

Parisaamaksuttomaanväestötietojärjestelmänotteen,jostaavioliitontiedotjamahdollinen
sukunimenmuutosnäkyvät.Avioehtosopimussäilyyennallaan.

Rekisteröityä parisuhdetta eiole pakko muuttaa avioliitoksi,vaan vanhatrekisteröidyt
parisuhteetvoivatjäädävoimaanparinniinhalutessa.Rekisteröidynparisuhteenoikeusvaikutukset
pysyvätvoimassa.Uusiarekisteröityjäparisuhteitaeivoienää1.3.alkaensolmia.

Sukunimi
Kunrekisteröityparisuhdemuutetaanavioliitoksi,puolisotvoivatsamallailmoittaaottavansa

jommankummansukunimenyhteiseksisukunimeksi.Yhteiseksisukunimeksieivoiottaaavioliitontai
parisuhdekumppanuudenkauttasaatuanimeä.Jostoisenpuolisonnimimuuttuuyhteisensukunimen
ottamisenvuoksi,hänvoimyösottaayhteisensukunimenedellehenkilökohtaiseenkäyttöönsä
sukunimen,joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan,taisukunimen,joka hänellä
ilmoitushetkelläon(ns.yhdysnimi).

Yhteisensukunimenottaminenavioliitonjohdostaonmaksutonilmoitusasia,jossetapahtuuvihkimisen
yhteydessätaisamallakunmaistraatilleilmoitetaanrekisteröidynparisuhteenmuuttamisestaavioliitoksi.
Myöhemmintapahtuvanayhteisensukunimenottaminenonmaksullinenhakemusasia.

Avoliitonmääritelmälaajeneekoskemaankaikkiapareja
Tasa-arvoisenavioliittolainmyötämyösavoliitonmääritelmämuuttuu,mikävaikuttaaennen

kaikkeasamaasukupuoltaolevienavopariensosiaalietuuksiinjaasiakasmaksuihin.Tavoitteenaon
ollut,ettäavioliittolainvoimaantulonjälkeenerijasamaasukupuoltaoleviaavoparejakohdeltaisiin
sosiaaliturvaakoskevassalainsäädännössäyhdenvertaisesti.Jatkossasamaasukupuoltaolevaavio-tai
avopuoliso puoliso tai hänen tulonsa voivat vaikuttaa muun muassa seuraavien etuuksien
myöntämisperusteisiintaimäärään:

·lastenhoidontuet
·lapsilisä
·opintotuenasumislisä
·yleinenasumistuki
·eläkkeensaajanasumistuki
·kansaneläke
·lapsikorotus(eläkkeissäjatyöttömyysturvassa).
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Yksittäistenedunsaajienkohdallauudistuksetsaattavattuodauudenoikeudenjohonkinetuuteentai
korottaaetuudenmäärää.Suurimmallaosallasamaasukupuoltaolevistaavopareistauudistuksettarkoittavat
kuitenkinetuudenmääränlaskemistataioikeudenmenettämistäetuuteen.Näinkäykunsamaasukupuolta
olevanavopuolisontulotaletaanottamaanhuomioonetuudenmäärittämisessä,taikunsamaasukupuolta
olevanavopuolisonolemassaoloestääjonkinetuudentaikorotuksensaamisen.

Yksittäistäperhettäetuuden menettäminentaisenlaskeminenvarmastiharmittavat,mutta
kokonaisuudessaantilannemuuttuujohdomukaisemmaksijayhdenvertaisemmaksi.Onoikein,että
samaasukupuoltaoleviaavoparejakohdellaansamoinkuinerisukupuoltaoleviaavopareja.

IlmoitatiedotpuolisostasiKelaan
Kaikkien samaa sukupuolta olevien avoparien on ilmoitettava Kelaan omatoimisesti

parisuhteestaan,silläetuuksiavoidaanmuutoinperiätakaisin.Ilmoituksenavopuolisostavoitehdä
Kelansähköisessäasiointipalvelussaomiinhenkilötietoihin,josperhejuurinytsaajotainKelan
etuuttataisittensiinävaiheessa,kunetuuttaensimmäisenkerranhaetaan.

Ilmoitustarvitseetehdävain kerraneikätietoaavopuolisostatarvitseilmoittaaerikseen
etuuskohtaisesti.Ilmoituksenavosuhteestavoitehdäjoennenlainvoimaantuloa.Josonilmoittanut
samaasukupuoltaolevastaavopuolisostaKelaanjoskusaiempinavuosina,ilmoitustäytyytehdänyt
uudestaan.AiemminKelaeiolehuomioinutilmoitustasamaasukupuoltaolevastaavopuolisosta,

koskaseeiolevaikuttanutKelanmyöntämiinetuuksiin.ToisinsanoenihanjokaisenKelanetuuksia
saavansamaasukupuoltaolevanavoparintuleetehdäilmoitusKelaanalkuvuodenaikana,riippumatta
siitäonko tehnytilmoituksen jojoskus aiemmin taiei.Voittarkistaa Kelan sähköisessä
asiointipalvelussa,onkotietoavopuolisostasikirjautunutKelanjärjestelmään.

Keskeisimmätmuutoksetavoparienetuuksiin:
·Lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen eienää ole oikeutta,jos vanhemmalla on samaa

sukupuoltaolevaavopuoliso
·Lastenkotihoidontuentaiyksityisenhoidontuenmääräsaattaalaskeakunsamaasukupuolta

olevanavopuolisontulotaletaanhuomioida
· Erityishoitorahaan tulee aiemmasta poiketen oikeus myös samaa sukupuolta olevan

avopuolisonlapsenhoitamiseksi
·Työttömyysetuuteenvoisaadalapsikorotuksenmyössamaasukupuoltaolevanavopuolisonlapsesta.

Muut työttömyysturvalain muutokset voivat vaikuttaa vaikuttaa etuutta pienentävästi.Lisäksi
avoliittokäsitteenmuutoksellavoiollavaikutuksiamyöstyöttömyysturvantyövoimapoliittisiinedellytyksiin
esim.senosalta,kukakatsotaanyrittäjäksi.

·Kansaneläkkeenmääräpienentyysamaasukupuoltaolevillaavopareilla,toisaaltaavopuolison
alaikäisenlapsenosaltatuleeoikeuslapsikorotukseen

·Yleisessässumistuessaeienääolemahdollistakatsoasamaasukupuoltaoleviaavopuolisoita
eriruokakuntiinkuuluviksi,mikäsaattaaalentaaasumistukeataiestääsensaamisen

·Toimeentulotuenmääräänsaattaavaikuttaasamaasukupuoltaolevanavopuolisontulkintapuolisona
· Lisäksi muutoksetvaikuttavatainakin eläkkeensaajan asumistukeen,asumiseen perustuvaan

241



FiveDocumentsconcerningtheAmendmenttotheMarriageActinFinland

sosiaaliturvaan,maatalousyrittäjieneläkkeeseenjalomituspalveluun,turkistuottajienlomituspalveluunja
poronhoitajiensijaisavustukseen.

Elatustukilakkaakunlapsellakaksijuridistaäitiä
Elatustukilakiuudistuusiten,ettälapsenoikeuselatustukeenpoistetaan,joslapsellaonkaksi

elatusvelvollistavanhempaa.Aiemmanlainmukaannaisparinlapsellaonollutoikeuselatustukeen,

joslapsenisyyttäeioletunnustettu,vaikkalapsellaolisikaksijuridistaäitiä.Etuudensaaminen
aiemmanlainperusteellaonjohtunutlainsäädännönepäjohdonmukaisuudesta.Uudistuksenjälkeen
lapsia,joillaonkaksielatusvelvollistavanhempaa,kohdellaankeskenäänyhdenvertaisesti.

Yksittäisten perheiden osalta etuuden poistuminen voijohtaa hankalaan taloudelliseen
tilanteeseen,kunisohkoetuuspoistuuyhtäkkiähyvinlyhyellävaroitusajalla1.3.2017.Lainsäätäjäei
kuitenkaansuostunutsäätämäänsiirtymäaikaaetuudenpoistamiseen.

Perhevapaisiinparannuksia
Äidinjanaisparinvapaat:

Avioliittolainuudistuksen myötääidinsamaasukupuoltaolevalleavopuolisolletuleeoikeus
vanhempainrahaan ja isyysrahaan.Aiemmin vanhempainrahan ehtona on ollut parisuhteen
rekisteröiminen.Isyysrahanosaltalisäehtonaonollutperheensisäisenadoptionvahvistaminen.
Vastaisuudessavanhempain-jaisyysraha myönnetään yhdenvertaisin perustein.Äidin samaa
sukupuoltaolevaavopuolisotuleeoikeutetuksivanhempain-jaisyysrahaan.Äidinsamaasukupuolta
olevaavio-taiavopuolisotuleeoikeutetuksiisyysrahaanhetilapsensyntymästälukien.

Isänjamiesparinvapaat:

Lastaanhoitavalleisälle,jokaeielääidinkanssa,myönnettiinoikeusperhevapaisiin.Uudistus
koskeesekälastaanyksinhoitaviamiehiäettämiehiä,jotkahoitavatlastajonkunmuunkuinlapsen
äidinkanssa,esimerkiksimiesparit.1.3.2017saakkamiehellä (seksuaalisestasuuntautumisesta
riippumatta)eioleollutlainkaanoikeuttavanhempainpäivärahoihin,joshäneioletaioleollutlapsen
äidinkanssaavio-taiavoliitossa.Oikeuttaperhevapaaseeneioleollut,vaikkamiesvastaisilapsen
hoivastayksineikääitiosallistulapsenhoivaamiseen.Jatkossalapsenhoivastavastaavaisäon
oikeutettu vanhempain- ja isyysvapaisiin. Lisäksi hänellä on oikeus pidennettyyn
vanhempainvapaaseen,joshänottaalapsenhoitaakseenjoäitiysrahakaudella.Äidiltä,jokaeivastaa
lapsenhoidosta,poistuuoikeusvanhempainvapaaseen.Oikeusäitiysvapaakauteenkuitenkinpysyy.
Isänaviomiehellätairekisteröidylläpuolisollaonoikeusperhevapaisiinvain,joshänetonvahvistettu
lapsenvanhemmaksiperheensisäisenadoptionkautta.Katsokuitenkinseuraavakappale.

Samaasukupuoltaolevienadoptiovanhempienvapaat:

Avioliittolainuudistuksenmyötätuleemahdolliseksi,ettäsamaasukupuoltaolevapariadoptoi
lapsen yhdessä.Lapsen yhdessä adoptoinutsamaa sukupuolta oleva avioparion oikeutettu
perhevapaisiinsamoinedellytyksinkuinlapsenadoptoinuterisukupuoltaolevapari.Toisinkuineri
sukupuoltaolevatparit,samaasukupuoltaolevatparitvoivatvalitakumpivanhemmistakäyttää
isyysrahakauden.Uudistusvarmistaamyös,ettätässätilanteessaisyysrahavoidaanmaksaavain
yhdellevanhemmalle.

KatsolisätietoamuutoksistaKelansivuilta.
Adoptio
Perheenulkopuolisenadoptionhakeminenpariskuntanatuleeuudenlainmyötämahdolliseksi.
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Ontodennäköistä,ettäadoptiojääedelleenharvinaiseksiväyläksivanhemmuuteensamaasukupuolta
olevillepareilla.Yksittäisilleperheillesiitäsaattaakuitenkintullatielapsiperheellisyyteen.

Samaasukupuoltaolevatavioparitvoivathakeutuajatkossaadoptioneuvontaan,jossaselvitetään
adoptionedellytykset.Josadoptioneuvonnanjälkeenpariskunnallemyönnetäänadoptiolupa,parivoi
tullaharkituksiadoptiovanhempana.Lopullinenlapsensijoituspäätöstehdään kuitenkinlapsen
yksilöllisenedunarvioinnin pohjalta.Samaasukupuoltaolevatavioparitsaavatsiisoikeuden
tullaharkituiksiadoptiovanhempina.

Adoptiolainmukaanadoptioneuvonnansaaminenjaadoptioluvanhakeminenovatoikeus,jota
samaasukupuoltaolevatavioparitkinvoivatjatkossahakea.Adoptioneuvonnanepääminensamaa
sukupuoltaolevalta parilta eiole mahdollista.Adoptioneuvontaa antavatjoko kunnan omat
sosiaalityöntekijättaiPelastakaalapsetry:nsosiaalityöntekijät,joskuntaostaapalvelunsaheiltä.
Adoptioneuvontakestääyleensä6-12kuukauttajasisältääuseitatapaamisiasosiaalityöntekijöiden
kanssa sekä kotikäyntejä.Adoptioneuvonnan jälkeen haetaan adoptiolupaa,jonka liitteeksi
adoptioneuvonnanantajakirjoittaaomanlausuntonsa.Josadoptionedellytyksettäyttyvätjaadoptiota
hakevattodetaan kyvykkäiksiadoptiovanhemmuuteen,adoptiolautakunta myöntääpariskunnalle
adoptioluvan.Adoptioluvansaaneitavoidaanharkitayksittäisenlapsenadoptiovanhemmiksi.

Onuseitasyitäolettaa,ettäkäytännössäadoptiolapsiatullaansijoittamaansamaasukupuolta
olevienavioparienperheisiinhyvinharvoin.TämäonnähtyesimerkiksimuissaPohjoismaissa.
Pohjimmiltaan kyse on syrjivistä sijoituspäätöksistä,joiden syrjivyyttä onlähes mahdotonta
yksittäisessätapauksessaosoittaa.Adoptiossalapsipitäisisijoittaaperheeseen,jollaonparhaat
edellytykset vastata juuri hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa.Koska vanhempien seksuaalinen
suuntautumineneioletutkimustenmukaanmillääntavallayhteydessäkyvykkyyteenvanhempana,

lopputuloksenpitäisiolla,ettäadoptiolapsiasijoitetaansamaasukupuoltaolevanparienperheisiin
siinäsuhteessa,jossaheitäonkaikkienadoptiotahakevienparienjoukossa.Ulkomaisettiedot
viittaavatkuitenkinsiihen,ettäläheskaikissamaissalapsisijoitetaansamaasukupuoltaolevanparin
perheeseensuhteellisestikatsottunaliianharvoin.

Adoptiossalastensijoituspäätöstensyrjivyyttäonkuitenkinhyvinvaikeanäyttäätoteen.
Sijoituspäätökseen vaikuttaa prosessissa osallisina olevien ammattilaisten,lastensuojelun
organisaatioiden,lapsenbiologistenvanhempienjalapsenitsensänäkemyksetsamaasukupuolta
olevistapareistavanhemmista.Mahdollisetennakkoluuloisetnäkemyksetonhelppoverhoilla,ja
löytääjotkinlegitiimin kuuloisetperustelutsille,ettälapsisijoitetaanlopulta kuitenkin eri
sukupuoltaolevanavioparinperheeseen.Useinlastensuojelunammattilaiseteivätedestiedosta
tekevänsäsijoituspäätöksiä,jotkaeivätperustulapsenaidonedunyksilölliseenharkintaan,vaan
tekevät”varmuudenvuoksi”sijoituksen mahdollisimmanperinteiseenperhetilanteeseen.Tällöin
varteenotettavinperhetietyllelapsellesaattaajäädäkokonaanharkinnanulkopuolelle,mikäon
tietystikyseisenlapsenedunvastaista.

PerheenulkopuolisessaadoptiossalapsivoiollaSuomessasyntynyt(kotimainenadoptio)tai
ulkomailtaHaaginsopimuksenperiaatteidenmukaisestiadoptoitu(kansainvälinenadoptio).Samaa
sukupuoltaolevienpariensuhteentilanteisiinliittyymerkittäviäeroja.

Kansainvälisessäadoptiossalapsensijoituspäätöksentekeeainalapsenlähtömaassatoimiva
sosiaalityöntekijä/viranomainen.Kansainvälisessäadoptiossalapsiavoidaanadoptoidaainoastaan
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sellaisistamaista,jasellaistentoimijoidenkautta,joihinsuomalaisillaadoptiopalveluntarjoajillaon
suora,valtiovallanvahvistamayhteys(’kontakti’).Suomalaisillakansainvälisenadoptiopalvelun
antajilla(Interpedia,Pelastakaalapset,Helsinginkaupunki)ontällähetkelläpelkästäänsellaisia
kontakteja,jotkaeivätsijoitalapsiasamaasukupuoltaolevienparienperheisiin.VaikkaSuomenlaki
mahdollistaajatkossasamaasukupuoltaolevienparienharkinnanadoptiovanhemmiksi,suomalaisten
kontaktitulkomaillaeivättällaisiasijoituksiakuitenkaantee.

Maailmassaon muutamalapsia kansainväliseen adoptioonluovuttava maa,joidenlainsäädäntö
mahdollistaalapsensijoittamisensamaasukupuoltaolevanparinperheeseen.NäitäovatesimerkiksiEtelä-
Afrikka,BrasiliajaosaMeksikonosavaltioista.Osanäidenmaidenpalveluntarjoajistaeikuitenkaanomien
(useinkristillisten)periaatteidensatakiasijoitalapsiasamaasukupuoltaolevienparienperheisiin.Haasteena
olisisiislöytääkontaktiksisellainenmaaJAsellainenpalveluntarjoaja,jokaharkitsisisamaasukupuolta
olevatparityhdenvertaisenavaihtoehtona.Olemmerohkaisseetsuomalaisiaadoptiopalveluntarjoajiaetsimään
tällaisiakontakteja.Uusienkontaktienluominenonpitkällinenjavaikeaprosessi.Toistaiseksisuomalaiset
adoptiopalveluntarjoajateivätoletällaisiauusiakontaktejaluoneet.Yksihuolipalveluntarjoajillalienee,että
olemassaolevatkontaktitreagoivatjotenkin,josheluovatuudenkontaktin,jokasijoittaalapsiasamaa
sukupuoltaolevanparinperheeseen.

Lyhyelläaikavälillätodennäköisintäonkin,ettäjosSuomessajossainvaiheessatodellasijoitetaan
lapsisamaasukupuoltaolevanparinperheeseen,kyseessäonkotimainenadoptio.Kotimaisessa
adoptiossakinongelmaksijäävät(tiedostetustitaitiedostamatta)syrjivätsijoituspäätökset.Lisäksi
kotimaisessaadoptiossaadoptiovanhemmiksihakeaviaonerittäinpaljonjasijoitettavialapsiahyvin
vähän.Tällaisessaasetelmassaonhelppoalöytääainajokinperustesijoittaalapsierisukupuolta
olevanparinperheeseen.Tässävaaditaankinnytsuomalaisiltalastensuojelunammattilaisiltaerityistä
herkkyyttätunnistaalapsentosiasiallinen,yksilöllinenetujokaisessatilanteessaerikseen.

Edelläkerrotunperusteellaontodennäköistä,ettälapsiatullaansijoittamaansamaasukupuolta
olevienparienperheisiinhyvinharvoin.Seonkuitenkinjoissaintilanteissamahdollista.Lisäksiasiat
eivättulevaisuudessakaanmuutu,elleivätadoptioalantoimijatjouduharjoittelemaantilanteita,joita
samaa sukupuolta olevien adoptiohakijoiden ilmaantuminen adoptiohakijoiksi aiheuttaa.
Adoptioneuvontaanhakeutuminenonjokaisenoikeus.Sitäkannattaakäyttää,josonkiinnostunut
adoptiosta.Adoptioneuvonnan aikana voipäättää haluaakojatkaa prosessia pidemmälle.Tai
esimerkiksiharkitasijaisvanhempanatoimimista,mikäonjotällähetkellä mahdollistasamaa
sukupuoltaolevillepareille.

Sateenkaariperheetrytekeehyvääyhteistyötäadoptioalantoimijoidenkanssa,jaonedustettuna
adoptiolautakunnantäysistunnossa.Kunyhteinenadoptiotuleenytmahdolliseksi,seuraammemiten
alareagoiuuteentilanteeseen,tarjoammeheillekoulutustajakannustammeadoptioalantoimijoita
miettimäänasioitauudellatavalla.Yritämmesaadarahoitustahankkeelle,jollakehitettäisiinsekä
adoptioalanettälastensuojelunperhehoidon(sijaisvanhemmuus)käytäntöjäSuomessa.

Muutostranslainosalta
Nykyisentranslainmukaanhenkilönjuridinensukupuolivoidaankorjatavain,joshäneiole

avioliitossa.Poikkeussäännöksenäonollut,ettäsukupuolivoidaankorjata,jospuolisosuostuusiihen,

ettäavioliittomuuttuurekisteröidyksiparisuhteeksitaitoisinpäin.
Avioliittolainuudistuksenmyötäaviottomuusvaatimuspoistuu.Puolisonlupavaaditaanjatkossa
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vainsilloinkuininstituutiomuuttuu:
·Avioliittopysyyavioliittona–puolisonlupaaeienäävaadita
·Rekkarimuuttuuavioliittona (erisukupuolenrekkareitaeihyväksytä)– puolisonlupa

rekkarinmuuttamisellepysyyedelleensukupuolenvahvistamisenehtona.

3.ReportoftheBishops’ConferenceConcerningtheAmendmenttothe
MarriageAct

   
EVANGELICALLUTHERANCHURCHOFFINLAND
BISHOPS’CONFERENCE,Aug.31st,2016

On28thNovember2014ParliamentapprovedanamendmenttotheMarriageAct,wherebyitwould
applyto“twopersons”ratherthansimplyto“awomanandaman”(1:1§,subsection1).Whenthis
changecomesintoforceon1stMarch2017,same-sexcoupleswillalsobeabletogetmarried.

Thechangeinsociety’sunderstandingofmarriageplacestheEvangelicalLutheranChurchofFinlandin
anewsituation.Itispartofalongdebateconcerningthestatusofsexualandgenderminoritiesinthechurch
andinsociety.Legalissuesrelatingtomarriagearealsolinkedtothechangeinthelaw.

Thecitizens’initiativeandParliament’sLegalAffairsCommittee’ssubsequentreport(14/2014)

bothemphasisedthatthechangeinthelaw wouldnotinterferewiththerightofchurchesand
religiouscommunitiestosolemnisemarriagesandtodetermineboththeconditionsforthemandhow
theyweretobeconducted.

On5thNovember2015,followingtheGeneralCommission’sreportof3/2015,theGeneral
Synoddecided“toasktheBishops’ConferencetoprovideparishesandclergywiththeGeneral
Synod’sreportandthe Bishops’ Conference’s previousstatementsconcerning marriage,the
inalienabledignityofeveryhumanbeing,andtheobligationsofthepriest”.

Humandignitybelongstoall
ThefoundationsoftheLutheranChurch’sethicalteachingarehumandignityandneighbourly

love.CreatedbyGod,eachpersonhasauniqueandinalienabledignity.ThewordsandactsofJesus
affordamodelofloveandservice,andrequirethateveryhumanbeingshouldbetreatedwith
respect.Itisbecauseofitsfaiththatthechurchdefendstheworthofeveryhumanbeingand
associatesitselfwiththehumanrightsthatareattheheartofmoderninternationallaw.

Inrecenttimesavarietyofquestionsrelatedtosexualityandthefamilyhaveemergedinanewwayin
thehumanrightsdiscourse.ForitsparttheLutheranChurchwishestoserveandsupportpeoplein
addressingthesequestions.Atthesametime,itisrecognisedinthechurchthatithasnotalwaysbeenable
todothisinaconstructiveway.Itswordsanddeedshavealsogivenrisetoconflictandalackofrespect.
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Questionsrelatedtosexuality,thefamily,andrelationshipstouchpeopledeeplyandcanbeboth
affirmingofandinjurioustolife.Findingapartner,thejoysandchallengesofintimacyandfamily
life,andbuildingthefamilyofone’shopesanddreams–nottomentionaperson’ssexualneeds–

areofnolessrelevancetosexualminoritiesthantheyaretoanyoneelse.
Amidsteverylifesituationthechurchwishestosupportpeopleandproclaimthegoodnewsof

theGodwhoisholy,beforewhomallhavesinnedandareinneedofmercy(Rom.3:22-24).Every
humanbeingismadeintheimageofGod (Gen.1:27),regardlessofage,origin,language,

nationality,religion,sexualorientation,orthekindoffamilyinwhichtheygrowup.Humandignity
doesnotdependonsocialacceptance,economicusefulness,success,orachievement.

Thereisroominthechurchfordifferentkindsoffamily:singlepeople,widows,thedivorced,

andthosebelongingtosexualorgenderminoritycommunities.AllareoneinChrist(Gal.3:26-28)

andarecalledtoregardothersasbetterthanthemselves (Phil.2:3).Hostilitytowardsand
marginalisationofminoritiesarecontrarytotheprincipleofneighbourlylove.
Inapluralistsocietyarangeofbeliefsandconceptionsofwhatconstitutesagoodlifeco-exist.

Theymaygiverisetodifferencesofopinion,butweneedtofindwaystolivetogether.Itisimportant
thatnooneshouldbestigmatisedormarginalised,butthattherightofeveryonetoactinaccordance
withtheirconscienceisrespected.

Freedomofconsciencerequiresustorespecteachother’slifechoices,evenwhenwedonot
understandthemourselves.Thisinvolvestrustinthesincerityoftheother’sgoodintentions.Behind
everyone’slifechoicesandpersonalcircumstancestherearealwayselementsothersdo not
understandthatareknownonlytoGod.TheNewTestamenturgesChristiansnottocondemnothers
(Luke6:37-38;1Cor.4:5;Jam.4:11-12).

Thechurch’s members whobelongtosexualandgender minoritiesencounterdifferent
attitudes.Someinthechurchconsiderthatsame-sexrelationshipsareincompatible withthe
Christianunderstandingofhumanity,althoughtheyaccepthomosexualsashumanpersons.Others
believethatthechurch’sacceptanceofhomosexualsalsorequiresacceptanceoftheirrelationships.
Therearealsosomewhohavenostrongopiniononthematter.Itisessentialwhenwedifferfrom
eachotherthatweplaceourselvesintheother’spositionandlistentoeachotherinthespiritofthe
goldenruletaughtbyJesus.

Perspectivesonthehistoryofmarriage
Aconsiderationofmarriageismadeeasierifconversationsandthechangesofourowntimeare

placedinthelongerhistoricalcontinuum.
First,viewsandpracticesrelatingtomarriageandrelationshipsvaryconsiderablyfromone

cultureandperiodtoanother.Worldculturesdisplayawiderangeofthinkingaboutmarriage
betweenamanandawoman.Thatrangeencompassesbothmonogamousandpolygamoussystems.
Thereisalsoarangeofviewsconcerninghowmarriageissolemnised,andwithwhomonecanget
marriedinthefirstplace.

Thisdiversityisalsoreflectedinthecanonofscripture.Intheoldest Old Testament
narrativestheprevailingMiddleEasterncultureappearstohaveheldthatamancouldhavemorethan
onewife,andthemainaimofvariousarrangementswasthebearingandnurturingofdescendants.
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IntheNewTestamentmonogamyissetastheideal(Mat.19:1-12).TheearlyChristianidealof
monogamyarosefromtheJewishtraditionandaccordedwiththeunderstandingofmarriageintheRoman
era.Thisstrengthenedtheideathatmonogamybetweenamanandawomanwasfoundedonthenatural
law.Atthesametime,Christianityrejectedsomeancientpractices,suchasthekeepingofconcubines.

TheNewTestamentpaintsapositivepictureofmarriagebetweenamanandawoman.Itiscompared
tothelovebetweenChristandthechurch(Eph.5:21-33).Atthistimetrendsinlateantiquitythattended
toseesexualityandmarriageasevilcametoberejected(1Tim.4:1.5).Variousapproachestowardsthe
relationshipbetweenamanandawomanarealsoobservableinNewTestamenttimes.

InsomepartsoftheNewTestamentmarriageisunderstoodasaphenomenonofanagethatispassing
away.TheChristianmonastictraditionisfoundedonpointssuchasthesewhichemphasisethecharged
connectionbetweenmarriageandthekingdomofGod(see,forexample,Luke20:34-36;1Cor.7).

Anotheraspectemergingfromthehistoricalstudyofmarriageisthatwhatappeartobe
divergentviewsofmarriagehaveincommonthelinkingofsexualattractionbetweenamananda
woman.Marriageisoftenconflatedwithaccountsoftheworld’sorigin.Inthiscasesexuality
betweenamanandawomanisseenasinherenttothestructureofcreation,andassymbolisingthe
fundamentalnatureofreality.Thesexualrelationshipbetweenamanandawomandiffersfromall
othersinthatonlyitcangeneratebiologicallysharedchildren.Forthisreason,therelationship
betweenamanandawomanisregulatedinmanyways.

TherearereferencestotheseconceptsintheBible.Inthefirstaccountofcreationhumanbeings
arecreated“maleandfemale”andtheyarecommandedtobefruitfulandtofilltheearth(Gen.1:27-
28).Thesecondaccountofcreationdepictstheoriginofsexualitythroughthecreationofthewoman
tobeapartnerfortheman(Gen.2.21-25).

Same-sexrelationshipsarealsoknownintraditionalcultures.Whensuchrelationshipsare
accepted,itiscommonlyassociatedwithspecificstagesoflifeorroles.

Inthebroadertheologicalcontextthebiblicaltextsarequitenegativetowardsgaysexuality.
Researchersdifferaboutwhythisissoandwhatismeantbythenatureofgaysexuality.Thekey
questionistheextenttowhichthehomoeroticphenomenareferredtointheBiblemaybecompared
withthelong-termequalrelationshipsenvisagedbyexistingregisteredsame-sexpartnershipsor
same-sexmarriages.

Amidstcultural-anthropologicaldiversityageneraltrendcanbeseen:intraditionalculturesa
religious-symbolicunderstandingofmarriageprevails,inwhich marriagebetweenamananda
womanhasbeenthedominantconcept,alongwithanunderstandingofitsplacewithinthebroader
tiesofthefamilyandthecontinuationofthehumanraceasawhole.

ThehistoryofWesternmarriagehasdevelopedfromheterosexualmarriage,sociallyregulated
andevenconceivedofasafinancialrelationship,towardsaconceptaccordingtowhichtwoadults
wholoveeachotherandwhowishtocommittoeachothermaycontractaunion.Thismeansthatthe
contractualunderstandingof marriagehasbecomedominant.Someresearchershavetracedthe
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intellectualhistoryofthismodernunderstandingofmarriagetotheEnlightenment,whenthe
religiousmeaningstraditionallyassociatedwithmarriagebegantobedismantled.

YetearlierWesterntraditionemphasisedtheroleofconsentinthesolemnisationofmarriage.In
medievalecclesiasticallawtherewasaprinciplethatitwasthemutualconsentofacouplethatmade
themarriage.Thiswasintendedtoreinforcethecouple’scommitmentandavoidanycircumstancein
whichsomeonemightbeforcedtomarry,forexample,throughafamilyagreement.Itisforthis
reasonthatquestionstobothspousesbecamepartofthemarriageceremony.Furthermore,there
havebeenmanydifferentreligious,legal,andsocialpreconditionsformarriage.Amongthesehas
beenthegenderofthosetobemarried.

Thedevelopmentof Western marriagelegislationthusenshrinestheprinciplethatsociety
shouldnotinterveneinthesolemnisationorpossibledissolvingofamarriageanymorethanis
necessary.Thegoaloflegislationhasessentiallyremainedthepreventionofbigamyandthe
contractionofmarriagebycloserelatives,andtoensuretheinterestsofchildrenandthefinancially
weakerspouseintheeventofadivorce.Thisdevelopmenthasledtoanunderstandingofmarriage
thatsupportstheviewthatitmaybechangedwiththechangesofhistory.

Thetraditionalreligious-symbolicunderstandingofmarriageincorporatesinitsdefinitionthegender
distinctionofmaleandfemale.Sexualcontactmayentailstrongsymbolsandevensacramentalmeanings.By
contrast,themodernunderstandingofmarriageemphasisesthemutualagreementofindividuals.Thus,with
thechangeinknowledgeaboutandperceptionsofgaysexuality,theviewhasemergedthatthegenderof
thosegettingmarriedisunimportant,whiletheirbondoflove,whichthecelebrationofmarriageisintended
tosupport,isseenasincreasinglyrelevant.

Same-sexmarriagebecamepossibleforthefirsttimeintheNetherlandsin2001.Anumberof
EuropeanandAmericancountrieshavesinceamendedtheirmarriagelaws.Asimilaramendmentto
theFinnishMarriageActwillcomeintoeffecton1stMarch2017.

TheLutheranReformation’smarriageemphasis
TheLutheranreformerswrotecopiouslyaboutmarriageintheirownculturalandsocial

context.TheywerelinkedtotheChristiantraditionwherebymarriagebetweenamanandawoman
wasawayoflifeappointedbyGod.Atthesametime,theystressedthesocialanduniversallyhuman
natureofmarriage.

AccordingtothetextsoftheLutheranconfessionsmarriageisfoundedonGod’sinstitution
(Gen.2:24),whichJesusconfirmed.Itisthereforeaholy,spirituallyrooted,anddivineinstitution.
Thefoundationsofmarriageareconsideredtobeinnaturallaw:neitherthestatenorthechurchhas
“created”marriage,butitpre-datesthestateandisknownamongallpeoples–eventhosewhoare
notChristian.Itssolemnisationrequiresthefreelygivenconsentofboththemanandthewoman.

Accordingtotheconfessionsmarriagehasmanypurposes.Theultimatepurposeistostrengthen
thebondbetweenthespouses,aswellasthebearingandnurturingofnewlife:

[God]…hasinstituted[marriage]…beforeallothers,andthereforecreatedmanandwoman
separately(asisevident),notforlewdness,butthattheyshould[legitimately]livetogether,be
fruitful,begetchildren,andnourishandtrainthemtothehonourofGod.ThereforeGodhasalso
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mostrichlyblessedthisestateaboveallothers… (LargeCatechism,I,207.)

OnthebasisoftheNewTestament(1Cor.7:2)thereformerssaw marriageas“amedicine
againstsin”:marriagefoundedonfaithfulnessandcommitmentprovidedanacceptableframeworkfor
theenactingofsexualdesire.Lutherconsideredsexualitytobeanaturalpartofmarriage.Sexual
unionstrengthenedthemutualaffectionofmarriagepartners,preventedinfidelity,andsupported
marriageasalifelongrelationship,whichalsoservedtheinterestsofthechild.

ThereformersemphasisedmarriageasaschoolforChristianfaithandlove.Forlovetosurviveinthe
hometheyshared,spousesmustcherishtheirmutualunion,respecteachother,beflexibleintheassertionof
theirrights,raisechildrentogether,andlearntoforgive.Thereformerswereawareoftheproblemsaffecting
theemotionallivesofspouses,andactedasmediatorsinsomemaritaldisputes.

LutheranscriticisedtheCatholicChurchforbelittlingmarriage’simportance.IntheMiddleAgesa
monasticvocationwasconsideredtobespirituallymorevaluablethanmarriage.Incontrasttothisemphasis
LutheransobservedthattheBiblementionedmarriageasa“truespiritualestate”ordainedbyGod,butthat
itknewnothingofmonasticvows.ThisislinkedwithLuther’sfamousdeclarationthatGodandhisangels
rejoicedinheavenatthesightofthefatherofafamilywashinghischild’snappies,eveniftherestofthe
worldmockedandregardednappy-changingasamenialtask.

Asaresult,Lutheranswerecriticalofthemandatorycelibacyofpriestsadoptedintheearly
MiddleAges.Priestsshouldalsobeabletomarry,because“whilethecommandmentofGodisin
force,whilethecustomoftheChurchiswellknown,…impurecelibacycausesmanyscandals…”
(AugsburgConfessionXXIII,18).

Marriagewasnotintendedtobeseenasameasureoftruespiritualityorhumanworth.Thesinglestate
wasalsoheldtobeacallingofGod.Itwasappropriateforsomeandrequiredaspecialgiftofgrace.

AccordingtotheLutheranconfessionalwritings marriagecouldnotbeequated withthe
sacramentsofBaptismandtheEucharistbecauseitdidnotentailtheforgivenessofsins.Itwas
thereforenotconsideredasacrament.However,marriagebetweenamanandawomanwasfounded
onGod’scommandmentandmanypromiseswereconnectedwithit.Theviewthatitwasthe
intentionoftheReformationtosecularisemarriagebymakingitintoa“secularordinance”isnot,

therefore,anhistoricallyaccuratereflectionoftheLutheranunderstandingofmarriage.
AlthoughtheLutheranreformersdidnotcallmarriageasacrament,theysawinitastrong

spiritualdimension.AtitsbestmaritallovecouldreflecttherelationshipbetweenChristandthe
church.DrawingonChapter5oftheEpistletotheEphesians,theWittenbergmarriageritedecalred:
“Husband,thisisyourwife:loveherasChristhaslovedthechurch.Wife,thisisyourhusband:love
himasthechurchhaslovedChrist.”

Lutheranswantedtotransfermattersrelatedtotheregistration,dissolutionofmarriage,and
inheritanceissuesfromthechurchtothestate.Lutherthereforestressedhowformsofmarriage
variedbyregioninapamphletattachedtotheconfessions,ABookofAdviceandConsolationfor
theSimplePastor:
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Everylandhasitsowncustoms,accordingtothecommonsaying.Inkeepingwiththis,because
weddingsandmarriagearethebusinessoftheworld,itisnotproperforusclergymenorservantsofthe
churchtoarrangeorgovernthem.Onthecontrary,leteachcityandlandfollowitsownusageandcustom,

howevertheygo.[…]AllthisandrelatedmattersIleavetothelordsandcounciltoestablishanddoasthey
wish.Itisnobusinessofmine.Butifsomebodydesireusto[pronouncethenuptial]blessingoutsidethe
churchorinside,toprayoverthemortomarrythem,weareobligatedtodoit.

However,itwasconsideredthatChristianfaithgaveanespeciallyspiritualcontenttothemarriageofa
womanandman,transcendinganyideathatitwasbasedonlegislationornaturalreason.

AccordingtothereformersfaithhelpedspousesseemarriageasawayoflifeordainedbyGod
andtoseetheirpartnerasagiftofGod.Godcalledthemtohavechildrenandraisethemtogether.
Faithalsohelpedthemtobeartheircross:financialhardships,illnesses,infertility,orothercommon
lifeadversitiesledthemtoturntoGodandaskforhishelp.

Althoughsecularlegislationmightallowdivorceoncertaingrounds,LutherbelievedthatChristians
shouldavoidexercisingthisrightifatallpossible.Christianspousesshouldstrivetosuffereachother’s
weaknessesandtofindagreementandforgiveeachother,evenincasesofinfidelity.

TheapproachestomarriageintheLutheranReformationseemtobesummarisedinthefollowing
prayerfromMartinLuther’smodifiedMarriageRite:

OGod,whohastcreatedmanandwomanandhastordainedthemforthemarriedestate,hast
blessedthemalsowithfruitsofthewomb,andhasttypifiedthereinthesacramentalunionofthy
dearSon,theLordJesusChrist,andthechurch,hisbride:Webeseechthygroundlessgoodnessand
mercythatthouwouldstnotpermitthisthycreation,ordinance,andblessingtobedisturbedor
destroyed,butgraciouslypreservethesame;throughJesusChristourLord.

CurrentmarriageteachingintheEvangelicalLutheranChurchofFinland
ThemarriageteachingoftheEvangelicalLutheranChurchofFinlandhasfollowedtheprinciples

oftheReformation’sunderstandingofmarriage.Changeshaveoccurredinthechurch’steachingand
practiceforexampleinapproachestowardsimpedimentsto marriage,theequalityofspouses,

divorce,andtheremarriageofdivorcees.Despitethesechanges,marriageisstillseenasbetweena
manandawoman.Inwhatfollowssomeexamplesofhowthechurchhasexpresseditsunderstanding
ofmarriagearehighlighted.

AccordingtotheCatechismapprovedin1999thesexualrelationshipofamanandawomanis
seenaspartofthegoodnessofGod’screation:“Godhascreatedusmenandwomen.Sexualityisa
partofGod’screativework.Itspurposeistoservetheinitiationandpreservationoftherelationship
betweenmanandwoman.Inamaritalrelationship,wecanbringjoytothespouse,learningtolovein
aservingmannerandtorearanewgeneration.”

TheconclusionsofthereportConsequencesoftheActonRegistered Partnershipforthe
Church (2010,128-129),preparedfortheGeneralSynodbytheBishops’Conference,statedthatthe
church’sclassicalteachingonhumanbeingsandsexualitywasbasedontheconvictionthatGodhad
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createdmenandwomenandordainedmarriageforthem.Foundedincommitmentandrespect,

marriagecreatedasafeenvironmentforthegrowthofacouple’ssexuallifeandforthenurtureof
children.Thepartiestoamarriagesolemnisedinchurchwereawomanandaman.TheBishops’
Conferencealsostressedthatanyexpansionofmarriagebasedonthenotionthatthegenderor
numberofpartnerswasimmaterialwasincompatiblewiththeviewofhumanityonthebasisofwhich
marriagehadtraditionallybeenunderstoodinthechurch’sspirituallifeandinsociallegislation.As
marriagepartnersthe womanand man wereequalandcomplementedeach other.Respect,

commitment,care,andfidelitywererequiredofbothspouses.Suchaunionprovidedthebest
environmentfortheemergenceofnewlife.Throughitssupportthenurtureofchildrenwasprotected
andthewell-beingofthehumancommunityasawholepromoted.

Inemphasising marriageasbetweena mananda woman,the GeneralSynod’sDoctrine
CommitteeaffirmedthismarriageteachinginpresentingthereportcommissionedbytheBishops’
Conference,4/2010(p.5):

TheDoctrineCommittee’sstartingpointistheunderstandingofmarriageasexpressedinscriptureand
thechurch’sconfessionalwritings.Accordingtothefaithofthechurchmarriageisaunionofonemanand
onewomanordainedofGodincreation.ThisunderstandingisbasedontheopeningpassagesoftheBible
(Gen.1:27-28;2:18-25),andconfirmedbyJesusinthegospels(Mat.19:4-6;Mark10:6-9).IntheBible
andinthechurch’straditionmarriagebetweenamanandawomanandtheloveofwhichitisanexpression
areanimageofthelovingrelationshipbetweenChristandthechurch(Eph.5:25-31).Atthesametime,

extra-maritalrelationships(1Cor.6:12-20)andpolygamy(1Cor.7:2,1Tim.3:2)areconsidered
inconsistentwiththemaritalloveofhusbandandwife.TheBibletellsusthathumanbeingsaremademale
andfemaleintheimageofGod(Gen.1:27):“SoGodcreatedhumankindinhisimage,intheimageofGod
hecreatedthem;maleandfemalehecreatedthem.”

TheDoctrineCommittee’sreport(4/2010)wasdraftedinthelightofthependinginitiative
beforeParliamenttoextendtheMarriageActtocouplesofthesamegender(p.6):“Inrecent
discussionaproposalforso-calledgender-neutralmarriagehasbeenpresented.Itistheconsidered
viewoftheDoctrineCommitteethatthechurchcannotchangeitsunderstandingofmarriage,which
isinherenttoitsunderstandingoffaithandthehumanperson,inthisrespect.”

Itisanimportanttheologicalprinciplethatprayersandotherliturgicalelementsinworshipandother
religiousceremoniesrepresentthecommonfaithofthechurch.Forthisreason,theformsforthe
SolemnisationofMatrimonyintheChurchHandbookreflectthechurch’sunderstandingofmarriage.While
someoftheoptionalreadingsandprayersdonotcontainreferencestothegenderofthosetobemarried,the
wordsusedandtherite’sgeneralcharacterdescribemarriageasbetweenamanandawoman.

Anewsituationhasarisennowthatsociety’sunderstandingofmarriageextendstosame-sex
couples.SomeLutheranchurches – suchasourNordicsisterchurches – havechangedtheir
teachingaboutmarriagetoallowforthesolemnisationorblessingofsame-sexmarriagesinchurch.
MostLutheranchurcheshaveheldtothetraditionalposition.Althoughtheissueofsame-sex
marriagedividesLutherans,ourchurchconsidersitimportanttoengageindialoguewitheveryone.

251



FiveDocumentsconcerningtheAmendmenttotheMarriageActinFinland

WiththeamendmenttotheMarriageActon1stMarch2017wearepresentedwiththechallenge
ofcombiningaLutheranunderstandingofmarriagewithapastoralandrespectfulapproachtowards
same-sexcouples.Theprincipaloptionsthathavebeendiscussedare:a)tomaintaintheexisting
practicewithregardtotheblessingofsame-sexcouples;b)toextendmarriagetosame-sexcouples;

c)towaivetherighttosolemnisemarriagesentirely.Thelastoftheseleadstoadiscussionon
whetherthereshouldbemarriageblessings–andifso,whatkindofmarriagesshouldbeblessed.

Churchmarriages
TheMarriageAct,aswellastherules,regulations,andguidelinesbasedonchurchlegislation,

regulatesthepriest’srightsandobligationsinsolemnisingmatrimony.
AccordingtoSection14oftheMarriageActamarriagemaybesolemnisedineitherareligiousor

acivilceremony.Bothrequirethepartiestothemarriagetobepresentatthesametimeandto
respondtoquestionsintheaffirmative.

AccordingtoSection17oftheMarriageActchurchmarriages“mayberegistered1)bypriests
oftheEvangelicalLutheranandOrthodoxChurches;and2)inaregisteredreligiouscommunitybya
personwho,undertherulesofthecommunity,hastherighttoperformmarriageceremonies”.The
intentionisthatreligiouscommunitiesbegiventherighttosolemnisemarriages,notthatthey
shouldbeobligedto.

Section 16 ofthe Marriage Act gives religious communities the rightto determine
otherconditionsandformspertainingtothemarriageceremony.Inpracticethechurchorreligious
communitycelebratesmarriageonthebasisoftheirownconfessionandtradition.

InitsownordertheEvangelicalLutheranChurchofFinlandalsostipulatesthatapriestconduct
themarriageceremony(ChurchOrder2:18).Apriestisrequiredtoconductachurchmarriagein
accordancewithregulations.

WhenParliamentdecidedtoamendtheMarriageActtoincludesame-sexcouples’relationships,

itwasnotintendedtointerferewiththeautonomyofchurchesandreligiouscommunities.According
totheLegalAffairsCommittee(14/2014),“iftheproposedchangestothelawinthecitizens’
initiativewereadopted,religiouscommunitieswouldbeundernolegalobligationtochangetheir
marriagepractice”.

TheamendmenttotheMarriageActhascreatedanewsituationforallchurchesandreligious
communitiesconductingreligiousmarriages.Thesechurchesandreligiouscommunitiesareunderno
legalobligation,however,tochangetheirpractice,unlesstheythemselvessodecideonthebasisof
theirowntraditionanddecision-makingprocesses.

Thechurch’sownregulationsconcerningthesolemnisationofmarriage
TheprovisionsrelatingtothemarriageceremonyintheEvangelicalLutheranChurchofFinlandare

containedintheChurchOrderandtheChurch Handbook:“Rulesfortheorderingofworship,the
sacraments,andthechurch’spastoralofficesarelaiddownintheChurchOrderandintheChurch
Handbook.”(ChurchAct4:2,sub-section1)TheChurchOrderandtheChurchHandbookmentionedby
theChurchActtogetherformthebasisofthechurch’smarriageservice.BothareapprovedbytheGeneral
Synodbyaqualifiedmajority,andonlytheGeneralSynodmayamendthem.
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TheChurchOrderandtheChurchHandbookalsoprovidefortheblessingofamarriageasa
liturgicalalternativetoachurchmarriage.Thisallowsfortheblessingofmarriagesthat“havebeen
contractedoutsidetheorderoftheEvangelicalLutheranChurch”(ChurchOrder2:20).

AmongthetasksoftheBishops’Conferenceistogivemoredetailedguidanceconcerningthe
ceremoniesofthechurch(ChurchAct21:2,5b).Suchguidancemaybefound,forexample,inYou
Arewith Me:A GuidetotheCeremoniesoftheChurch (2005)andTowardstheSacred:

InterreligiousEncounterintheMinistryoftheChurch(2013),inwhichappliedguidelinesaregiven
concerningthesolemnisationofmarriage.Inaddition,theDiocesanChaptermayadoptfurther
guidelinesasrequired (ChurchAct4:2sub-section1).NeithertheDiocesanChapternorthe
Bishops’Conference,however,hastherighttoissueguidelinesthatsupersedetheprovisionsofthe
ChurchOrderandtheChurchHandbook.

AccordingtotheChurchOrderthechurch’sceremoniesmustbeconductedinaccordancewith
theChurch Handbook (Church Order2:1)andbooksused mustbefaithfultothechurch’s
confession(ChurchOrder1:2).Itisalsoseparatelystatedconcerningthesolemnisationofmarriage
thatthepartiestoachurchmarriagemustconformto“theprescriptionoftheChurchHandbook”
(ChurchOrder2:18).

TheChurchHandbookcontainsthreerites:theSolemnisationofMatrimony,theBlessingof
Marriage,andtheNuptialMass.Theologically,theSolemnisationofMatrimonyandtheBlessingof
Marriageare muchthesame.Thedifferenceislargelylegal:solemnisationincludesthelegal
recognitionaccordedintheMarriageAct.ANuptialMassisamarriageceremonythatincludesa
celebrationoftheEucharist.

Anexaminationoftheentrance,questions,prayers,readings,andotherelementsofthe
SolemnisationofMatrimonyintheChurch Handbookindicatesthattheritewasdraftedfora
marriagebetweenamanandawoman.Thewordsusedofthespousesare“brideandbridegroom”
(solemnisation)and “manandwoman”(blessing).ThesameappliestotheNuptialMassas
containedintheChurchHandbook.

TheformofquestionscontainedintheSolemnisationofMatrimonybeginswiththequestionto
thegroom,“WillyoutakeNNasyourweddedwife?”Thebrideisthenasked“WillyoutakeNNas
yourweddedhusband?”ThegenderofthepartiestothemarriageisalsoindicatedintheSwedish
Handbook,wherethepronouns“honom”(masc.)and“henne”(fem.)areusedinthequestions.
In2010theBishops’Conference’sreportonregisteredpartnershipsconcludedthattheGeneralSynod

intendedtheBlessingofMarriagetobefortheblessingofthemarriageofamanandawoman:“Itisclear
fromthetitle,entrance,andthedetailsoftheritethattheceremonyismeantfortheblessingofamarriage
betweenamanandawoman.”(p.120)TheChurchHandbook’smaterialandrubricshavebeendrafted
withtheCatechism’scurrentunderstandingofmarriageinmind.Theritecannot,therefore,beusedwithout
anewdecisionoftheGeneralSynodfortheblessingofsame-sexunions.

Inconclusion,whentheamendmenttotheMarriageActcomesintoforceon1stMarch2017it
willnotaffecttherightofprieststoconductachurchmarriage.TheSolemnisationofMatrimonyin
theEvangelicalLutheranChurchofFinlandisprovidedforintheChurchOrderandtheChurch
Handbook.Whenapriestconductsachurchweddingherorhisdutyistoconducttheceremonyin
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accordancewiththeseprovisions.ThisalsoappliestotheBlessingofMarriage.

Considerationsforministrytosame-sexmarriedcouples
InFebruary2011theBishops’Conferenceissuedguidelinesforoccasionswhenacoupleina

registeredpartnershipapproachthechurchforprayer.PastoralGuidelinesforInformalPrayer
withandonbehalfofRegisteredPartnerswasbasedonextensivestudyinresponsetoarequestfor
suchguidelinesfromGeneralSynodinNovember2010.

Theguidelineswereissuedintheknowledgethatthelawonregisteredpartnershipswaslikely
tobetemporaryandthattheprovisionsoftheMarriageActwerelikelytobeamendedtoapplyto
same-sexcouples.ThiswillindeedhappenwhenthechangestotheMarriageActcomeintoeffect
andthelawonregisteredpartnershipsisrepealed.Acoupleinaregisteredpartnershipmay,byjoint
notification,converttheirpartnershipintoamarriage.

FollowingtheamendmenttotheMarriageAct,priestsandotherchurchworkerswillnolonger
beapproachedbycouplesinregisteredpartnerships,butbycoupleswhohavehadacivilmarriage
ceremonyorwhohaveconvertedtheirregisteredpartnershipintoamarriagebynotification.The
Bishops’Conference'sguidelinesmayalsobeappliedinthesesituations.

WhiletheChurchOrderandtheChurchHandbookdonotallowapriesttoconducttheSolemnisation
ofMatrimonyorBlessingofMarriageinsuchcases,apriestorchurchworkermaypraywithandonbehalf
ofthosewhohavecontractedacivilmarriageatanagreedplace.Therulesgoverningtheuseofchurch
premisesissetoutintheChurchOrder(ChurchOrder9:7,14:2).Theoccasionmayincludereadingsfrom
scripture,hymns,andmaterialdrawnfromthechurch’sprayertradition.Ifrequired,thebishopmayissue
moredetailedinstructionsorotherwiseinstructtheclergyofherorhisdiocese.

Otherwise,inaparish’sworktheprincipleisthatsame-sexmarriageisequatedwithothercivil
marriages.Whenimpedimentstomarriageareinvestigatedinaparishoritisdesiredtorenta
parish’spremisesforacelebration,theprotocolastheinstructionsspecifyandthelawrequiresisto
befollowed.Ontherequestofamemberofaparishprayerforacivilmarriagemaybeofferedatthe
serviceofthedayinaccordancewithlocalcustom.

Livingwithdifferentunderstandingsofmarriage
ChurchmarriagesareconductedintheEvangelicalLutheranChurchofFinlandaswellasina

numberofotherchurchesandreligiouscommunities.Eachentityhasitsownunderstandingof
marriageandtraditionsrelatedtoitssolemnisation.Mostofthecommunitiesconductingmarriages
arenotexpectedtochangetheirteachingconcerningit.

TheamendmentstotheMarriageActareareflectionofsociety’smanydifferentunderstandingsof
marriage.Civillycontractedsame-sexmarriagesareaccordedthesamestatusasthemarriagesofpeopleof
oppositegenders.Suchmarriagesareaslegallyvalidasmarriagessolemnisedbythechurch.

AlthoughthemarriagepracticeoftheEvangelicalLutheranChurchofFinlandhasnotchangedwiththe
amendmentoftheMarriageAct,anewsituationhasarisen:therewillbemarriedsame-sexcoupleswhoare
membersofthechurchafter1stMarch2017.Asalreadystated,thechurchisforeveryone.Same-sexcouples
arewelcomeatallthechurch’sactivities,andtheyshouldbetreatedasafamily,inspiteofthefactthattheir
marriagehasnotbeensolemnisedinaccordancewiththeorderofthechurch.
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TheBishops’Conference’sstatementConsequencesoftheActonRegisteredPartnershipsfor
theChurch (2010,131-132)notedthattheexistingregisteredpartnershiplegislationdidnotpresent
anobstacletothechurch’swork.Thisappliesnolesstothemarriagesofsame-sexcouples.Intheir
preachingandteachingemployeesofthechurcharerequiredtofollowthechurch’smarriageteaching
asexpressedintheCatechismandinotherchurchdocuments.Atthesametime,employeesofthe
church,nolessthanothermembers,havetherighttotakepartinthediscussionaboutmarriage,both
withinthechurchandinsocietyatlarge.

TheamendmenttotheMarriageActmeansthattherewillbemembers,officials,andemployees
oftheEvangelicalLutheranChurchofFinlandmarriedtopeopleofthesamegender.Everyonemust
betreatedwithequalrespectinthechurch.

Theamendmenttothe MarriageActdoesnotchangethechurch’smarriageteachingand
practice,butitrequiresthechurchtofindnew waystodiscusstheexperienceandperspectives
thatarisefromanewsituation.Thisnewsituationcallsallchurchmemberstoreviewtheirown
attitudes,whileremainingfaithfultothestandardsetbytheApostle’scall:“Outdooneanotherin
showinghonour.”(Rom.12:10)

TranslationbyRupertMoreton/LinguaFennica

BishopsofFinland:SimoPeura(Lapua),TapioLuoma(Espoo),MattiRepo(Tampere),Irja
Askola(Helsinki),KaarloKalliala(Turku),arkkipiispaKariMäkinen,SeppoHäkkinen(Mikkeli),

JariJolkkonen(Kuopio),BjörnVikström (Porvoo),andSamuelSalmi(Oulu)wasabsentfromthe
photo.Photoby:Kirkonkuvapankki

汉语标题:
主教委员会关于婚姻法修改的报告2016
芬兰信义会主教委员会

译者:RupertMoreton、LinguaFennica
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4.ProposalfortheChurchParliamentconcerningtheAmendmenttothe
MarriageAct

Edustaja-aloite /2017kirkolliskokoukselle

Kirkonavioliittokäsityksenlaajentaminen

Aloitteentarkoitus

KunavioliittolakiSuomessalaajentuu1.3.2017alkaenkoskemaanmyössamaasukupuolta
oleviapareja,kirkollaonedessäänuusitilanne.Senjäsentenjoukossaonhuomattavamääräihmisiä,

jotkakristillisenvakaumuksensamukaisestitoivovat,ettäkirkkoelämässäänjaopetuksessaanvoisi
toimiauudenlainmukaisesti.Toisaaltakirkossaonpaljonjäseniä,jotkaeiväthaluakirkonmuuttavan
avioliittokäsitystään.Tilanneeiratkeavaintoisenvaihtoehdon–avioliittokäsityksenmuuttamisen
taiennalleenjättämisen– mukaan.Asiajakaaniinpiispoja,kirkolliskokoustakuinkirkonjäseniä
ylipäätään.Siltiseneitulisimuodostuakirkkoajakavaksitekijäksi,vaantilanteeseenonetsittävä
aktiivisestiratkaisua.

Olemmetietoisiasiitä,ettäkirkossaon meneilläänselvitystyö,jokakoskeevihkioikeuteen
liittyviäkysymyksiä.Tämänaloitteentarkoitusonviitoittaaväyläeteenpäin.

Aloitteentekijätpitävättärkeänä
1.etteikirkossapitkäänhiertänytkysymysavioliitostamuodostukirkonyhteyttäjakavaksi

tekijäksi,vaanettätilanteeseenlöydettäisiinratkaisu,jokalisääosapuoltenmahdollisuuksiaelääja
toimiaerilaisuudestaanhuolimattasamassakirkossatoisiaankunnioittaen.

2.ettäkirkossalöydetäänratkaisu,jokatakaaomantunnonrauhansekäsamaasukupuolta
olevienavioliittoonkriittisestiettäsiihenmyönteisestisuhtautuville.Kysymyksetseksuaalisuudesta,

hyväksytyksitulemisesta,sitoutumisesta,luottamuksestajarakkaudestaovatolennaisentärkeitä
ihmisellehänensukupuolisestasuuntautumisestaanriippumatta.

3.ettäperusteetkirkonratkaisuillesuhteessayhteiskunnalliseenavioliittolakiinnousevatkirkon
omistateologisista,pastoraalisistajaeettisistälähtökohdista.

4.ettäkirkossapystytäänesittämäänuskostajarakkaudestanouseviatulkintojaajanmuuttuessa
sekävastaamaanseurakuntalaistenkysymyksiinjatarpeisiin.

Yleisperustelut
Suomessahomoseksuaalisuuspoistuirikoslaistavuonna1971jasairausluokituksestavuonna1981.

Vähitellenhomoseksuaalienoikeudetonsaatettutasa-arvoisiksi(1995,1999),jasamaasukupuoltaolevilla
onollutmahdollisuusrekisteröidäparisuhteensavuodesta2002lähtien.Maaliskuunalussa muuttuva
avioliittolakiulottaaaviopuolisoitakoskevatoikeudetsamaasukupuoltaoleviinpareihin.
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Suomenevankelis-luterilaisessakirkossahomoseksuaalisuuteenliitetytkäsityksetjaopetusovat
seuranneet yhteiskunnallista muutosta, mutta viiveellä. Osa kirkon jäsenistä näkee
homoseksuaalisuudenedelleenkielteisenäilmiönäjahomoseksuaalisessasuhteessaelämisensyntinä.
HeeivätvoiRaamattuunjaomaantuntoonperustuenhyväksyähomoseksuaalisiasuhteitaeikäsitä,

ettäkirkkovihkisitaisiunaisine.
Toisaaltakirkossa on otettu huomioon homoseksuaalisuuden ymmärtämisessätapahtunut

kehitys.Homoseksuaalejaontuettupastoraalisissakohtaamisissa.Evankeliuminjulistus,ihmisarvoja
ihmisten puolustaminen ovat raivanneet tietä homoseksuaalien ja homoseksuaalisuuden
hyväksynnälleniinkirkossakuinyhteiskunnassalaajemminkin.Kirkonsanomastaonlöytynytturva
jatoivomyöshomoseksuaaleille.Raamattuunjakristilliseenuskoonperustaenhomoseksuaalisuusja
samaasukupuolta olevien parisuhteet voidaan nähdä Jumalan antamanalahjana.Moninäin
ajattelevistakatsoo,ettäkristillistäavioliittokäsitystätulisilaajentaa.

Raamattueitarjoatähänasiaanyksiselitteistäratkaisua,koskasenpohjaltatapahtuvassatulkinnassa
voidaanpäätyähyvinkinvastakkaisillekannoille.Erikantojentaustallaonaitopyrkimystotuudellisuuteenja
Jumalantahdonetsintään.Siksiratkaisuaetsittäessäonkunnioitettavaerilaisianäkemyksiä.

Jännitteisenasiantilanovattehneetnäkyväksivuonna2002voimaantullutparisuhdelakija
avioliittolainmuutos(1.3.2017).Parisuhdelainosaltakirkossalöydettiinkompromissivuonna2010.
Parisuhteensolmineillevoidaanpyynnöstäjärjestäävapaamuotoinenhetki,jossapappirukoilee
heidän”kanssaanjapuolesta”.Kahdennäkökulmaneroonsiirtynytnytkoskemaanavioliittoa.
Kirkossa on myönnettävä,että tässä asiassa vastakkaiset näkökulmat tuskin lähentyvät
lähitulevaisuudessa.Neovatosakirkkommeelämääjaajattelua.Samallakunnäinon,asiavaikuttaa
painolastinaniinkirkonsisälläkuinsenrajapinnoilla.Vastakkainasetteluuneivoidajäädä.

Aloitteentekijät pitävät olennaisen tärkeänä kirkon ykseyttäja yhtenäisyyttä.Erilaiset
näkemyksethomoseksuaalisuudestajaavioliitostaeivätsaa muodostuakirkkoarikkovaksitai
jakavaksitekijäksi.

Erilaisiakantojaedustavilleontaattavakotipaikkaoikeuskirkossa.Senvuoksionlöydettäväratkaisu,

jossaerilaisetnäkemyksetvoivatollakirkossavoimassayhtäaikaa.Tämätarkoittaasitä,ettäerinäkemyksiä
edustavieneitarvitseluopuakannoistaan.Sensijaanheidänonetsittäväkeskinäisessäkunnioituksessasitä,

mikäevankeliumissajakristinuskossaonluovuttamattomintajaolennaista.

Teologisetperustelut
KristinuskonydinsanomaonKristuksessatapahtunutJumalanrakkaudenilmoitusjasovinto

ihmistenkanssajakesken:“Kaikkituntevatteidät minunopetuslapsikseni,josterakastatte
toisianne.”(Joh.13:35).Kristillisessä uskontunnustuksessatunnustaudutaan kolmiyhteisen
Jumalanluovaan,lunastavaanjatäydellistävääntyöhön.Uskonsynnyttäjänä,kohteenajaylläpitäjänä
oneläväJumala.LuterilainenreformaatiojasensynnyttämätTunnustuskirjatrakentavattälle
horjumattomalleperustalle.Muutenreformaatiosäilytti,koetteli,hylkäsijamuuttimoniakatolisen
kirkonuskoonliittämiäsisältöjä,muotojajakäytäntöjä.Keskeinenkoetinperiaateolikysymys,mikä
uskossaonolennaista.Uskonkeskukseennähdenkehällisempikysymys(adiafora)on,miteneri
aikoinajaerilaisissatilanteissaliitytääntuohonolennaiseenuskoon.Vaikkatämäliittyminenon
muuttuvaaja uskon ytimeen nähdentoissijaista,seeitarkoita,etteikö se oleinhimillisesti
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merkityksellistäjatärkeää.Ihmisetliittyvätuskoonjasenilmaisemiseenuseinrituaalien,ulkoisten
muotojenjakäytäntöjenkautta.Näistäulkoisistatavoistajaratkaisuistaeikuitenkaansaisitulla
uskonytimeenverrattaviamuuttumattomiatotuuksia.

Luterilaisessaperinteessäkeskeisiäovatuskonjarakkaudensamanaikaisuusjarinnakkaisuus.
Eriaikoina ymmärretään eritavoin se,miten rakkaus toteutuu.Järkensä,harkintansa ja
omantuntonsaperusteellaonkunakinaikanakysyttävä,mikänytonhyvääjaoikein.

JosRaamattueiannayksiselitteistäratkaisuasiihen,mitenkirkossammeolisitänäänajateltavaJumalan
tahdonmukaisestaavioliitosta,eivätsitäannamyöskäänTunnustuskirjat.Niidenpohjaltavoidaanpäätyä
perinteiseenavioliittokäsitykseen,muttayhtähyvinmyöstoisenlaiseenratkaisuun.Kysymysonlopultasiitä,

nähdäänköavioliitto uskon vairakkaudenalueellekuuluvaksiasiaksi.Molemmillekannoillelöytyy
perusteluja.Avioliitonmuuttumattomuuttavoidaanlisäksiperustellasillä,ettänäinliitytäänmuunmuassa
katolisenjaortodoksisenkirkonnäkemyksiinavioliitostaJumalanasettamanamiehenjanaisenliittona.
ToisenlaiseenratkaisuunvoidaanpäätyätulkitsemallaavioliittoLutherintapaanmaalliseksijärjestykseksi.
Avioliittoonnäinymmärrettynärakkaudenalaankuuluvaasia.

Onhuomattava,ettäkirkonyhteiseentraditioonvetoamineneioletässäasiassariittäväperuste.
Raamattu,varhaisenkirkonopinmuodostusjamyöhempioppihistoriasekäluterilaisettunnustuskirjat
ovatsyntyneetmaailmassa,jossaoletetaanolevaksitiettyJumalanasettamaluomisjärjestys,jossa
miesontavallataitoisellaainaperheensäpääjaedustaaperhettäänjulkisessaelämässä.Raamattu,

kirkonopillinenkehitystaiTunnustuskirjateivätannavastaustasiihen,mitenhomoseksuaalisuus,

homojen oikeudet ja avioliitto tulee ymmärtää nykyisessä tasa-arvolle rakentuvassa
toimintaympäristössä.Kristittyinämeidänonluettavaperinnettämmeyhäuudelleenjaymmärrettävä
se,ettäuudetajatovatainavaatineetkirkkoamuuttumaanjakehittämäänajatteluaan.

Tieteenkäsityshomoseksuaalisuudestaonmuuttunut1900-luvunpuolivälistälähtien.Kirkot
ovatjoutuneetkysymään,sulkevatkoneomillanäkemyksilläänjatoiminnallaanhomoseksuaalitja
heidänläheisensäovienulkopuolelle.Tästäjohtuenkirkkojenratkaisut–seuratenluonnollisenlain
ääntä– ovattulleetilmiötäparemminymmärtäviksi,jopahomoseksuaalienyhtäläisiäoikeuksia
puolustavaksi.Tässäkyseeiolevainajanmuutoksestaimetyistäratkaisuista.Taustallaonvahva
evankeliumeissakuuluvalähimmäisenrakkaudenydin,kultaisensäännönvastavuoroisuudenajatus
sekäpyrkimysasettuaheikommanpuolelle.JokainenihminenonluotuJumalankuvaksi.

KansainvälisestikatsoenSuomenevankelis-luterilainenkirkkoliittyisiavioliittoonvihkimisen
laajennuksellamuidenpohjoismaistensisarkirkkojenratkaisuihin.Luterilaisenkirkkoperheen(LML)

sisälläjoidenkinkirkkojentekemätperinteisestäavioliittokäsityksestäpoikkeavatratkaisutovat
aiheuttaneetjännitteitä.Ratkaisusta voi seurata myös ekumeenisia haasteita.Mahdollisten
jännitteidensyntymineneiolekuitenkaansyy,jonkatakiakirkotjättäisivättekemättäperusteistaan
jatoimintaympäristöistäänjohtaenomiaratkaisujaan(LWF:ClaimingtheGiftofCommunionina
FragmentedWorld).
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Reformaatiomerkitsimonienkirkollistenkäytäntöjenuudistustajaperusteellistamuutosta.
Kirkon sakramenttiopetus muuttui,luostarilaitos purettiin ja pappien avioliitot sallittiin.
Reformaationmerkkivuosimuistuttaa,ettäkirkononpystyttäväuudistumaanasioissa,jotkauskonja
rakkaudennäkökulmistanähdääntärkeiksijavälttämättömiksi.Kirkontuleeollaturvallinenja
yhdenvertainenyhteisökaikilleihmisille,perheillejaparisuhteille.

Siunauksenteologiasta
Jumalansiunauksenpyytäminenavioliitolleonvihkitoimituksenhengellinenydin.Siunaamisen

teologiaavioliitossaonymmärrettyeriaikoinaeritavoin.Ensinnäkinvoidaanajatella,ettävihittäviltä
pitääedellyttääjoitakinominaisuuksiataitaitojaennenkuinheidänliittonsavoidaansiunata
(esimerkiksinuhteettomuustaisukupuoli).Toisenajattelutavanmukaansiunaamineneiedellytä
siunaustapyytäviltä mitään ominaisuuksiataiedellytyksiä.Jumala on kaikkivaltiasja antaa
siunauksennäkyäniinkuintahtoo.Kolmanneksionajateltu,ettäpuolisonlöytyminenonjoitsessään
Jumalansiunaustaimerkkisiunauksesta,kutenmuutkinelämänhyvätlahjat.Siksisiunaamisen
rukousonjälkikäteensamanhyvänpyytämistä,jonkavihkiparionjotoisissaansaanut.

Katekismus(1999)eipuhusiunauksestajasiunaamisestaavioliittoonvihkimisenyhteydessä,mutta
muutensensiunausopetusonselväjaavara.KristittyelääjokapäiväJumalansiunauksenvarassa.Herra
varjelee,vaikkaihmineneiainaJumalanrakkaudenteitätunnekaan.Katekismuksensiunaamisenkäsityson
täynnäluottamusta.Kunihminensiunaatoista,voidaanluottaasiihen,ettäJumalakääntyyihmisenpuoleen
jaonhänenkanssaan.Jumalansiunauksenturvissamyöskuolemme.Tämänajatuksenmukaanihmineneivoi
asettaaehtojasiunaukselle,vaanseontäysinJumalankäsissä.

Katekismuksensiunaamisenteologiaherättäävakavastikysymäänsiunaamisenmerkitystä.Mitä
tarkoittaa,joskirkkorajaasukupuolentaiseksuaalisensuuntautumisenperusteellaihmisiäsilloin,

kunonkyseavioliittoonvihkimisestäjasiinärukoiltavastasiunauksesta.Aloitteentarkoituson
turvatamahdollisuuspyytääjarukoillasiunaustakaikilleavioliitonsolmineille.

Ratkaisuvaihtoehdot
1.3.2017lähtienSuomenevankelis-luterilainenkirkkoonensimmäisenkerrantilanteessa,jossa

senavioliittokäsityspoikkeaamerkittävästiyhteiskunnallisestaavioliittolainsäädännöstä.
Vuonna 2011 piispainkokous antoi pastoraalisen ohjeen vapaamuotoisen rukoushetken

järjestämisestärekisteröidynparisuhteensolmineidenhenkilöidenkanssajapuolesta.Piispankokous
syksyllä2016antamassaanselvityksessätoteaa,ettäannettuaohjeistustavoidaansoveltaamyös
samaasukupuoltaolevienparienavioliitonpuolestarukoilemiseen.

Ruotsin,NorjanjaTanskanluterilaisetkirkotovatseuranneetyhteiskunnallisenavioliittolain
kehitystä.Niissäsamaasukupuoltaolevatparitvoivatsaadakirkollisenvihkimisen.Ruotsinkirkossa
päätössiunatasamaasukupuoltaolevienrekisteröidytparisuhteetjohtiavioliittolain muutoksen
myötäsiihen,ettäkirkkoonvihkinytsukupuoltaoleviaparejavuodesta2009lähtien.Norjankirkon
päätös(2016)poikkeaahiemanRuotsintilanteesta.Norjankirkossatunnistettiinjatunnustettiinse,

etteiasiassasaavutetayksimielisyyttä.Piispainkokousesittikirkolliskokouksellesamaasukupuolta
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olevienavioliitonhyväksymistä,kuitenkinniin,ettäeritavoinajattelevilletaattiinomantunnon
vapaus.Tämän lisäksi samaa sukupuolta olevien vihkimiseksi/siunaamiseksilaadittiin oma
toimituskaava,jokahyväksyttiinalkuvuodesta2017.

Suomenkirkontodellisuusmuistuttaatällehetkelläenemmän NorjankuinRuotsinkirkon
tilannetta.NiinNorjassakuinSuomessakirkkoeiolesiunannutrekisteröityjäparisuhteita.Taustalla
molemmissakirkoissavoinähdäsen,etteiasiastaolesaavutetturiittävääyksimielisyyttä.Norjan
kirkkoonetsinytomaantilanteeseensaaktiivisestiratkaisuajalöytänytsen.Suomenkirkossaasiaon
vieläkeskenja ratkaisematta.Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle olisiluontevinta etsiä
samansuuntaistaratkaisuakuinNorjassaontehty.

Avioliittolainmuutokseenonyhtenäratkaisuvaihtoehtonaesitettysitä,ettäkirkkoluopuisi
vihkimisoikeudestajakeskittyisisolmittujenavioliittojentukemiseenhengellisestänäkökulmasta.
Näinse välttäisiavioliittokäsityksiinliittyväntyöskentelynja ongelmat.Tätäesitetään niin
homoseksuaalisuuteenmyönteisestikuinkielteisestisuhtautuvienkeskuudessa.Tämäeikuitenkaan
ratkaisisiongelmaa,vaansiirtäisisensamaasukupuoltaolevienpariensiunaamiseen,jossasiinäkin
kannatkirkossapoikkeavatvoimakkaastitoisistaan.Vihkioikeudestaluopuminenheikentäisikirkon
luonnollisiajamyönteisiäyhteyksiänuorten,nuortenaikuistenjaheidänperheidensäelämään.

Lapsivaikutustenarviointi
Suoraanaloite vaikuttaisiniidenlasten elämään,jotkaelävätsamaasukupuolta olevien

vanhempienperheessätaisyntyvätsellaiseenperheeseen.Samaasukupuoltaolevarekisteröityparioli
vuonna2015 vanhempina noin 600lapsiperheessä (Tilastokeskus).Tarkkaatietoa kaikista
homoseksuaalienperheidenlapsistaeiole,muttaonarvioitu,ettäsamaasukupuoltaolevien
vanhempienperheissäeläätällähetkelläyli2000lasta.Kirkonpäätösvihkiätaiollavihkimättäsamaa
sukupuoltaoleviaparejaeimuutatätätosiasiaa.Muidenlastenosaltavaikutuksetovatvälillisiä.

Samaasukupuoltaolevienvanhempienperheissälapsetvoisivataloitteentoteutuessakokea,että
heidänvanhempiensaparisuhdejasitäkauttaheidänperheensäonhyväksyttyjasilläonsamanlainen
arvokuinmuillaperheillä.Tämätoisiturvaajajatkuvuuttalastenkasvulle.Arjenennustettavuus,

hoivajahuolenpito,vanhempiensitoutuminentoisiinsajalapsiin,sekämuidenihmistenhyväksyväja
kannustavaasenne ovat merkittävimpiä lapsen hyvää kasvua varmistavia tekijöitä ja ovat
riippumattomia vanhemman sukupuolesta.Lapset hyötyvät,jos samaa sukupuolta olevilla
vanhemmillaontasa-arvoisetoikeudetkirkossajamuussayhteiskunnassa.Yhdenvertaisenkohtelun
ajatustuleenäkyväksiesimerkiksikastetilanteissa.

Pitkällätähtäimelläaloitetoteutuessaanvaikuttaaerilaistenperhemallienhyväksyntäänjalasten
tasavertaiseenkohteluunmyönteisesti.Välillisestialoitekoskeekaikkialapsiperheitä.

Johtopäätökset
Avioliittolainmuutoksenvaikutustulisiottaahuomioonjakäynnistäätyöavioliittoonvihkimisen

jasiunaamisen mahdollistamiseksimyössamaasukupuoltaolevillepareillesekävalmistellasitä
vastaavatmuutoksettoimitustenkirjaan.Muutoksetvoitaisiintehdäjokosoveltamallaniinsanottua
Norjanmalliaelilaatimallasamaasukupuoltaolevillepareilleomavihkikaavataimuokkaamalla
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nykyistävihkikaavaamyössamaasukupuoltaolevillepareillesopivaksi.

Kirkolliskokouksen tulee turvata niiden pappien omantunnon vapaus,jotka eivät voi
vakaumukseensavedotenvihkiätaisiunatasamaasukupuoltaoleviapareja.

Seurakunnantuleekuitenkinvarmistaa,ettäsamaasukupuoltaolevillepareilletaataanvihkiväja
siunaavapappi,jaettäseurakuntiensakraalitilatovatavoinnamyössamaasukupuoltaolevillepareille.

Ehdotus:

Kirkolliskokouspäättääryhtyävalmistelemaantarvittaviamuutoksiakirkonavioliittokäsityksen
laajentamiseksimahdollisimmanpianmyössamaasukupuoltaoleviaparejakoskevaksi.Perinteisellä
tavallaavioliittoonsuhtautuvilleturvataanmahdollisuusollajatoimiakirkossatasavertaisesti.

Allekirjoittajat:

JukkaHautala,MarkkuOrsila,AulikkiMäkinen,Olli-PekkaSilfverhuth,MarjattaPulkkinen,

JukkaHarvala,MariaKaisaAula,TiinaReinikainen,MirjamiMäntymaa,RolfSteffansson,Elina
Karttunen,JuhaTanska,ÅsaA.Westerlund,KariAakulajaBo-GöranÅstrand

5.ThereisaproblemintheProposalfortheChurchParliamentconcerning
theAmendmenttotheMarriageAct

Aloitteenteologisissaperusteluissaonongelma(9.3.2017Kotimaa-newspaper)

Viisitoista kirkolliskokousedustajaa jätti 19.2.kirkolliskokoukselle aloitteen kirkon
avioliittokäsityksenlaajentamisesta.Teologissaperusteluissakäytetään ns.uskonjarakkauden
erottelunmenetelmää.Tämämenetelmätulitunnetuksi1980-luvunalussanaispappeuttakoskevissa
ratkaisuissa.

KahdessaIlkonkurssikeskuksessapidetyssäseminaarissa(1980,1982)silloisetkirkonjohtajat
jayliopistoteologittulivatjohtopäätökseen:Apostolinenvirkaonjumalallinenasetusjakuuluusiten
”uskonkoriin”elioppiin.Muttaviransukupuolionkulttuurisidonnainenehdonvallan (adiafora)

kysymys,jokakuuluu”rakkaudenkoriin”elietiikkaan.Rakkaudenkorionjoustava,senkorkeimpana
periaatteenaonKultaiseensääntöönpohjaavavapaaharkinta:kohtelemuitakutenhaluaisititseäsi
kohdeltavan,josolisitheidänasemassaan.

Nytjätettyaloitenoudattaalogiikkaa,jokasijoittaaluterilaisenavioliittokäsityksenkokonaan
rakkaudenkoriinelietiikanpiiriin.Yhtäältäaloitteessatodetaan,ettäkatolinenjaortodoksinen
kirkkonäkevätavioliitonuskonkorissa”Jumalanasettamanamiehenjanaisenliittona”.Tämän
jälkeenaloitejatkaa:”ToisenlaiseenratkaisuunvoidaanpäätyätulkitsemallaavioliittoLutherin
tapaanmaalliseksijärjestykseksi.Avioliittoonnäinymmärrettynärakkaudenalaankuuluvaasia”.

Vaikka Lutherin kantaa kuvataan usein näin,lähteiden valossa tulkinta osoittautuu
virheelliseksi.SekäLutherinteologiassaettälaajemminluterilaisessateologiassaavioliittonähdään
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samanaikaisestisekäuskonettärakkaudenalueeseenkuuluvanatodellisuutena.
Vaikkaavioliittoeiolesakramentti,silläonmyösluterilaisuudenmukaanjumalallinenasetus,se

on”pyhäinstituutio”.Avioliittoperustuukristilliseenluomisoppiinjaihmiskäsitykseen,siksiseon
osauskonoppia.Tässäkohdenluterilainenluomisteologiaeioleniinkaukanahistoriallistenkirkkojen
kannastakuinaloiteolettaa.

Muttasamallaavioliittoon myös maallinenyhteiskunnallinenjärjestys,jokasellaisenaon
kulttuuriinsidottu,muutoksenalainenjaavoineettisilleuudelleenarvioille,kutenaloiteoikeintoteaa.
Avioliitonteologinen perustajasen yhteiskunnallinentoteutusovatsamanaikaisia,toisistaan
erottamattomia.Tämätekeeavioliittoteologiastaerityisenhankalaajahaastavaa.

Haluammekiinnittäähuomiotakirkolliskokoukselleannetunesityksenkäyttämiinteologisiin
perusteluihin.Aikoinaanpappisviranavaamiseennaisilletarvittiinsekäuskonkoriaettärakkauden
koriakoskevatperustelut.Vastaavasti,mikäliavioliittokäsitys halutaan perustellaluterilaisen
teologianvälinein,onvälttämätöntäottaahuomioonkumpikinalue.

JuhaniForsberg
TT,ekumeniikandos.(emer.)

AnttiRaunio
systemaattisenteologianprofessori
Itä-Suomenyliopisto

MiikkaRuokanen
dogmatiikanprofessori
Helsinginyliopisto
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