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Lausunto	  lakivaliokunnalle	  7.5.2014	  	  

Asia:	  M	  10/2013	  vp	  Kansalaisaloite	  eduskunnalle	  avioliittolain,	  rekisteröidystä	  
parisuhteesta	  annetun	  lain	  ja	  transseksuaalin	  sukupuolen	  vahvistamisesta	  
annetun	  lain	  muuttamisesta	  (KAA	  3/2013	  vp)	  

Suomen Islamilainen Neuvosto on kansallinen kattojärjestö, jossa on edustettuna n. 80% 
Suomen rekisteröityneistä muslimeista heidän järjestöjensä kautta. SINE:n lainopillisessa 
lautakunnassa on edustettu kyseisten järjestöjen imaamit ja islaminlain oppineet.  

Suomessa on jo säädetty laki parisuhteen rekisteröimisestä, meidän näkemys on, että 
avioliittolakia ym. Lakeja ei muutettaisi lakialoitteen vaatimalla tavalla. Avioliitto, uskomme 
mukaan, on pyhä liitto miehen ja naisen välillä, vaikka avioliittosopimus on 
siviilisopimus. ”Olemme luonut teitä miehestä ja naisesta” (Koraani 49:13). Ihmissuvun 
jatkumisen kannalta avioliitto miehen ja naisen välillä on oikea tie, myös lähisuvun 
tuntemuksen kannalta, uskomme mukaan kahta samaa sukupuolta edustavan henkilön 
välinen suhde ei voida määritellä avioliitoksi. Avioliiton synnyttämissä  perheissä, jota 
yhteiskunta tuntee, tukee ja tunnistaa, voidaan kasvattaa tasapainoisia yksilöitä, jotka 
kasvavat tuntien henkistä ja fyysistä turvallisuutta ja vakautta ja jossa parilla on tunnettuja 
tehtäviään ja velvollisuuksiaan, ja missä lapsi elää henkisessä turvassa ja oppii 
vanhempiensa esimerkistä. Suomi on konservatiivinen maa ja yhteiskunnan 
kiinnipitäminen luonnonmukaisesta toiminnasta ja ihmissuvun jatkumisen edellytyksistä ei 
ole paha-asia.  

Seuraamukset nykytrendin jatkumiselle on nähtävissä esim. USA:ssa, missä sukupuoli 
epätasapaino on johtanut siihen että miljoonia naisia ilman aviopuolisoja, synnyttäen 
tarpeen joko avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin seuraamuksineen yhteiskunnan vakauteen  
tai tarpeeseen laillistaa moniavioisuutta oikeudenmukaisuuden nimissä ja näitten 
seuraamusten välttämiseksi. 

Nimen vaihtaminen avioliiton yhteydessä ei kuulu islamiin, eikä adoptiokaan kuulu, sillä 
lähtökohtana on että lapset kutsutaan isiensä mukaan, jos he ovat tiedossa: ”Kutsukaa 
heitä isiensä mukaan se on oikeudenmukaisempi” (Koraani 8:5). Kasvattaminen säilyttäen 
alkuperäistä nimiä, huolenpito yms. on taas yhteiskunnan edunmukaista. Näissä 
tapauksissa, kasvatti- tai sijaisperhe, esim. lasten huostaanottojen tapauksessa, kuuluu 
kasvattaa lasta tämän uskon mukaisesti, lapsen tietäessä sukujuurensa jos se on tiedossa, 
myös heitä tulee kasvattaa ympäristössä, jossa heitä ei totutella uskonsa vastaiseen 
asiaan.  

Muslimien kannalta on ollut raskasta, että huostaan otetut lapset on voinut sijoittaa ei-
muslimi-perheisiin, missä heitä lastenoikeuksien vastaisesti ei kasvateta uskontonsa 
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mukaisesti, tämän lakialoitteen puitteessa sijaisperheiksi voidaan valita perheitä, jotka 
elävät islamin puhumattakaan muitten uskontojen sääntöjen vastaisesti ja lapset joutuvat 
elämään uskontonsa vastaisesti toimivissa perheissä. Uskonnon perusasioista kuitenkin 
on, että “syntinen teko” on muutettava teoilla, jos ei kyetä niin puheilla ja jos ei 
kummallakaan tavalla niin on kiellettävä sydämellä, mutta tämäkään ei olisi mahdollista 
kyseisille lapsille, jolloin uskonsa perusasia muutetaan vastointahtoaan tekemällä 
kielletystä asiasta tavanomainen ja hyväksyttävä asia. 

Suomessa on uskonnonvapaus, joka antaa jokaiselle vapauden toimia oman uskonnon 
mukaisesti, ja avioliitto asiat ovat keskeinen osa uskontoa. Muslimit eivät voi luopua 
uskostaan tässä asiassa, sillä se on selitetty Koraanissa selvästi ja Koraanin selkeiden 
sääntöjen tahallinen hylkäys on uskoa vastainen ja kumoaa sitä. Mihin tahansa 
päätökseen päädytään tässä asiassa, muslimien yhdyskunnat ja vihkijät eivät voi vihkiä, 
hyväksyä tai siunata kyseisiä ”sopimuksia”. Islamin oppien mukaan jos asia on selvästi 
kielletty, Koraanin tai Hadithien (Perimätiedon) teksteissä, todisteellisesti ja ilman tulkinnan 
varaa, se ei muutu sallituksi ihmisten tekojen kautta eikä sen takia, että ihmiset äänestävät 
sitä sellaiseksi, kielto tällöin on Jumalan säätämä asia, ei ihmisten.  

Suomessa on myös sanavapaus, mikä tarkoittaa uskontojen oikeus edelleen vastustaa 
kyseisiä ”liittoja” syntisinä. Tästä huolimatta, jos avioliittolaki muutetaan, on vaara 
vallitsevan islamofobisen ilmapiirin ja trendin vallitessa, että trendiä tukevat ryhmät 
vaatisivat muslimien myöntyvän tähän ja olla puhumatta teon syntisyydestä käyttäen 
syrjintä syytöksiä tai että yhdenvertaisuutta rikottaisiin, siitä huolimatta, että aloitteen 
perusteluissa sanotaan, että uskontokunnat ”saavat edelleen itse päättää, miten 
suhtautuvat samaa sukupuolta olevien avioliittoon”, sillä lakialoitteessa tätä ei erikseen 
mainita missään.  

Aloitteen kohdassa ” 3.2.7 Kansainvälisyksityisoikeudelliset säännökset” sanotaan: 
“Rekisteröityä parisuhdetta koskevan sääntelyn pitäminen voimassa mahdollistaisi 
kuitenkin sen, että ulkomailla rekisteröidyt parisuhteet voitaisiin tunnustaa Suomessa 
rekisteröityinä parisuhteina.” Tämä on ristiriidassa lakialoitteen tarkoituksen kanssa luopua 
rekisteröidyistä parisuhteista ja muuttaa niitä avioliitoksi. 
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