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LAUSUNTO 
 

Suomen Vapaakirkon näkemys avioliitosta perustuu kristillisen kirkon perinteeseen. 

Näkemys on kirjattu Vapaakirkon yhdyskuntajärjestykseen § 49 Avioliittoon 

vihkiminen: “Avioliittoon vihkiminen on toimitettava Vapaakirkon perinteen 

edellyttämällä tavalla miehen ja naisen välillä.” Vihkijänä voi toimia henkilö, jolla on 

Vapaakirkon pastorin valtakirja ja vihkilupa.  

Avioliitto on näkemyksemme mukaisesti Jumalan asettama. Hän on luonut ihmisen 

omaksi kuvakseen, joka kolmiyhteisestä Jumalasta puhuttaessa merkitsee ykseyttä 

erilaisuudessa. Avioliitossa kaksi erilaista ihmistä tulevat yhdeksi. Se mahdollistaa 

myös uuden elämän syntymisen. Tämä kuvastaa osaltaan Luojaa, joka on yksi ja 

kuitenkin kolmiyhteinen. Avioliiton asettamiseen kuuluu vanhemmista erottautuminen 

ja puolisoon liittyminen sekä seksuaalinen yhtyminen, jonka edellytyksenä on 

biologinen erilaisuus ja toisiaan täydentävyys puolisoiden välillä. 

Samaa sukupuolta olevien henkilöiden ei näkemyksemme mukaan ole mahdollista 

toteuttaa avioliittoa Luojan asettamalla tavalla. Uskomme, että avioliiton 

määritteleminen toisin olisi haitallista niin kaikkien ihmisten kuin yhteiskunnankin 

kannalta. Vastustamme avioliittokäsitteen muuttamista. Ehdotettu lakimuutos olisi 

voimakas viesti kristillisen arvomaailman hylkäämisestä kun on kyse avioliitosta ja 

näin ollen yhteiskunnan perusyksikön eli perheen merkityksen väheksymisestä. 

Olemme myös vakavasti huolissamme lasten oikeudesta sekä isään että äitiin. 

Tiedostamme toki, että kyseinen oikeus ei nykyiselläänkään toteudu jokaisen lapsen 

elämässä. Mutta meidän ei mielestämme tulisi yhteiskuntana luopua tästä tavoitteesta, 



	  

että jokaisella lapsella tulee olla tämä oikeus. Lakiehdotuksen mukainen avioliiton 

muutos ja siihen liittyvä adoptio-oikeus hylkäävät mainitun tavoitteen ja johtavat 

kielteiseen kehitykseen asenteissa ja käytännön olosuhteissa. 

Kun tahdomme moniarvoisena yhteiskuntana huolehtia erilaisten ihmisten 

mahdollisuuksista elää ja toteuttaa näkemyksiään ja elämäntapaansa yhteisten 

sopimustemme ja lakien mukaisesti, se toteutuu parisuhteen kannalta nykyisten lakien 

kautta. Rekisteröity parisuhde mahdollistaa riittävässä määrin juridisen puitteen myös 

niille, jotka elävät parisuhteessa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. 

Mahdollisen avioliittoa koskevan lakimuutoksen yhteydessä on ehdottomasti 

huolehdittava kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien oikeudesta pitäytyä 

uskonnollisen käsityksensä ja perinteensä mukaisessa avioliittonäkemyksessä ja –

käytännöissä, kuten esityksessä on todettukin. Se merkitsee myös vihkiluvan 

saaneiden oikeutta kieltäytyä vihkimisestä vakaumuksellisten ja omantunnonsyiden 

vuoksi. 
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