
KATOLINEN KIRKKO SUOMESSA

Asiantuntijapuheenvuoro eduskunnan lakivaliokunnalle 7.5.2014

Aihe: Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja 

transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta.

Arvoisat kansanedustajat

[Yleistä]

Kiitän Teitä siitä, että saan tuoda esiin katolisen kirkon näkökulman avioliittoa koskevan 

lainsäädännön kehittämiseen. Esittämäni ajattelu ei koske vain Suomea, koska katolinen 

kirkko toimii kaikkialla maailmassa ja jakaa saman vakaumuksen uskon ja moraalin 

kysymyksissä jokaisessa maassa ja kulttuurissa.

Katolisen kirkon katekismus kuvaa avioliittoa näin: Avioliitossa “mies ja nainen perustavat 

keskinäisen, koko elämän kestävän kumppanuuden”; se suuntautuu luonteeltaan 

“puolisoiden hyvään ja lasten synnyttämiseen ja kasvattamiseen”. (KKK 1601) 

[Avioliitto ja perhe]

Katolisen vakaumuksen mukaan avioliitto on Jumalan perustama ja inhimillisen elämän 

perusjärjestys. Se on tarkoitettu miehen ja naisen väliseksi yhteydeksi, jonka vain kuolema 

voi erottaa. Avioliitto muodostuu perheeksi, johon kuuluvat isä, äiti ja heille mahdollisesti 

syntyvät lapset. Tällainen yhteisö on paras ja luonnollinen kasvuympäristö lapsille. 

Tällaiseksi perusyksiköksi se tulisi myös yhteiskunnassa tunnustaa.

Avioliitto on uskollisuuteen ja keskinäiseen suostumukseen perustuva miehen ja naisen 

välinen yhteisö, joka yhdistää ja vaalii sukupuolten välistä erilaisuutta täydentäen toisiaan. 

[Avioliittokäsityksen muuttaminen]

Edellä mainituista syistä ei ole perusteltua muuttaa avioliiton käsitettä koskemaan jotakin 

muuta kuin sellaista parisuhdetta, jonka mies ja nainen keskenään solmivat. Oikeus 

avioliittoon ei nimittäin tule yksilön kautta vaan kyseisen instituution olemuksen perusteella.
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Katolinen kirkko ei voi yhtyä sellaisiin tavoitteisiin, jotka yrittävät ulottaa avioliiton käsitettä 

koskemaan myös samaa sukupuolta olevia parisuhteita. Avioliitto pysyvänä instituutiona ja 

yhteiskunnallisena merkkipaaluna on jotakin enemmän ja jotakin pysyvämpää kuin 

poliittinen päätös siitä, minkälaisia oikeuksia parisuhteessa olevilla ihmisillä milloinkin 

halutaan olevan. Yhteiskunnan velvollisuus on suojella avioliiton perusolemusta kaikilta 

mielivaltaisilta muutoksilta.

Yhteiskunnallisena instituutiona avioliitto on vanhempi kuin vanhin demokratiamme tai 

oikeusjärjestelmämme. Se on yleisemmin hyväksytty kuin mikään oikeusnormi riippumatta 

yhteiskunnasta tai aikakaudesta. Avioliitto ankkuroituu biologiseen tosiasiaan: eri 

sukupuolta olevilla pareilla on ainutlaatuinen kyky lisääntyä. Avioliiton suojeleminen on 

välttämätöntä jokaisen yhteiskunnan hyvinvoinnille. Avioliiton yhteiskunnallinen 

vahingoittaminen merkitsee viime kädessä koko yhteiskunnan vahingoittamista.

Samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen parisuhteiden rinnastaminen avioliittoon 

merkitsisi vuosituhansien historian ja inhimillisen kokemuksen hylkäämistä. Se pimittäisi 

avioliiton merkityksen ja luonteen. Käsitys ihmisestä miehenä ja naisena hämärtyisi.

[Lopuksi]

Katolinen kirkko Suomessa ei tue käsiteltävänä olevaa kansalaisaloitetta, koska se vääristää 

käsityksen avioliitosta ja siten heikentää perheen asemaa yhteiskunnan perussoluna. Tästä 

syystä se esittää, että olemassaolevaa lainsäädäntöä ei uudistettaisi käsiteltävänä olevan 

kansalaisaloitteen pohjalta.

Helsingissä, 28. huhtikuuta 2014

+ Teemu Sippo SCJ

Helsingin piispa

Katolinen kirkko Suomessa
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