Tiedote jäsenille ja tukijoille
20.5.2014 kello 12.00

Hallitus esittää, että sateenkaariperheet jätetään pois isyyslain uudistuksesta
Mielenosoitus isyyslaista ma 2.6. klo 17
Hallitus on aikeissa jättää sateenkaariperheiden lasten juridisen aseman vahvistamisen
kokonaan pois esityksestä, jonka hallitus on aikeissa antaa isyyslaista vielä ennen juhannusta.
Uudistus on sateenkaariperheiden lasten oikeusturvan näkökulmasta kaikista merkittävin
lainsäädäntöhanke. Uudistusta pohtinut työryhmä esitti hallitukselle lain ulottamista
sateenkaariperheisiin ja työryhmän esityksestä saatu lausuntopalaute oli pääosin myönteistä.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö vaatii nykylain uudistamista naisparien
osalta. Vastaava lainsäädäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa. Viime viikolla
hallitus allekirjoitti eurooppalaisen julistuksen hlbti-ihmisten kaikkinaisen syrjinnän
poistamisesta. Tästä huolimatta hallitus heitti sateenkaariperheiden lapset katuojaan!
Olemme raivoissamme päätöksestä ja kutsumme kaikkia sateenkaariperheitä, tukijoita ja
yhteistyökumppaneita liittymään mielenosoitukseen hallituksen päätöstä vastaan. Mielenosoitus
järjestetään maanantaina 2.6. kello 17 oikeusministeriön edessä Esplanadin puistossa.
Mielenosoitus on rauhallinen koko perheen tapahtuma, jonka järjestävät yhteistyössä
Sateenkaariperheet, Ihmisoikeusliitto, Seta ja Regnbågsankan.
Vaadimme, että hallitus lisää sateenkaariperheet esitykseensä isyyslaista!
Olemme tänään lähettäneet pääministeri Jyrki Kataiselle avoimen kirjeen isyyslaista ja muista
hallituksen jumittavista uudistushankkeista. Avoin kirje ja sitä koskeva mediatiedote kirjeen
lopussa.

Miten isyyslaki voisi parantaisi sateenkaariperheiden lasten asemaa?
Jos hallitus lisäisi sateenkaariperheet isyyslakiin, tulisi mahdolliseksi, että tietyin edellytyksin lapsi
voitaisiin automaattisesti olettaa rekisteröidyn naisparin molempien osapuolten lapseksi kuten
avioliitossa tällä hetkellä. Avoliitossa olevan naisparin sosiaalinen äiti voisi tietyin edellytyksin
tunnustaa lapsen omakseen jo ennen lapsen syntymää. Molemmissa tilanteissa lapsen asema
kohentuisi ratkaisevasti nykytilaan verrattuna, koska lapsen juridinen asema olisi syntymästä
saakka selvä, eikä olisi tarvetta perheen sisäiselle adoptiolle.
Mielenosoitus on koko perheen tapahtuma
Kesäkuun toisena päivänä kello 17 järjestettävä mielenosoitus on koko perheen tapahtuma, johon
kutsumme sateenkaariperheitä ja kaikkia perheiden yhdenvertaista kohtelua kannattavia tukijoita.
Osoitamme rauhallisella läsnäolollamme hallitukselle, että seisomme lastemme oikeuksien takana!
Toivomme, että mielenosoittajien mahdolliset banderollit toisivat esiin lasten oikeuksien
näkökulmaa monin eri tavoin ja että ne selittäisivät hallitukselle ja oikeusministerille, miksi
nimenomaan lasten näkökulmasta on tärkeää, että isyyslaki huomioisi sateenkaariperheet.
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Mielenosoitukselle on luotu oma Facebook-tapahtuma, jonka sivulla mielenosoitusta voidaan
suunnitella yhdessä jäsenten, tukijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Tehdään yhdessä
tapahtumasta ikimuistoinen ja vaikuttava tempaus!
Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1416756985268040/#
Meissä on voimaa!
Vuonna 2006 vaadimme suurella mielenosoituksella hedelmöityshoitoja sateenkaariperheille ja
itsellisille naisille, vuonna 2009 painostimme mielenosoituksella eduskuntaa hyväksymään lain
perheen sisäisestä adoptiosta ja vuonna 2014 pakotamme hallituksen huomioimaan
sateenkaariperheiden lapset isyyslain uudistuksessa!
Ole yhteydessä ministereihin ja heidän avustajiinsa
Pyydämme jäseniä, tukijoita ja yhteistyökumppaneita olemaan yhteydessä hallitukseen jo ennen
mielenosoitusta ja kertomaan heille miksi sateenkaariperheiden lisääminen isyyslakiin olisi
tärkeää. Omakohtaiset tarinat, valokuvat ja piirustukset auttavat erityisen hyvin aukaisemaan asian
todellista merkitystä hallituksen jäsenille. Tämän kirjeen lopusta löydät ministerien ja heidän
avustajiensa yhteystiedot.
Isyyslain uudistaminen kuuluu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin toimialaan, mutta vastuu
hallituksen esityksen sisällöstä kuuluu kaikille hallituspuolueille. Toivomme siis, että olette
yhteydessä kaikkien hallituspuolueiden ministereihin.
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Sateenkaariperheet, Ihmisoikeusliitto, Regnbågsankan, Seta, Trasek
Tiedote 20.5.2014
vapaa julkaistavaksi heti (ruotsiksi viestin alla)

Suomi sitoutui hlbti-oikeuksien edistämiseen – samaan aikaan hallitus hylkäsi sateenkaariperheet
Mielenosoitus isyyslaista 2.6.
Suomi allekirjoitti 14.5. Maltalla 16 muun eurooppalaisen maan kanssa sitoumuksen edistää aktiivisesti
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia omissa maissaan. Suomen puolesta sitoumuksen
allekirjoitti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Sateenkaariperheet, Ihmisoikeusliitto, Regnbågsankan,
Seta ja Trasek kysyvät, mihin konkreettisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä sitoumuksen toteuttamiseksi.
Järjestöt lähettivät tänään pääministerille avoimen kirjeen (viestin liitteenä). 2.6. järjestetään mielenosoitus
isyyslaista.
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Järjestöt ovat pöyristyneitä siitä, että hallitus aikoo ilmeisesti jättää isyyslaista pois sateenkaariperheiden
oikeuksien parantamisen, vaikka se on kiireellisin sateenkaariperheiden lasten asemaa korjaava uudistus.
Järjestöt vaativat, että isyyslakiuudistuksessa annetaan yhdessä lapsen saaville naispareille mahdollisuus
vanhemmuuden vahvistamiseen suoraan ilman perheensisäistä adoptiota vastaavasti kuin yhdessä lapsen
saaville avopareille. Myös transihmisten juridinen vanhemmuus on saatava yksiselitteisen ja
ihmisoikeusperustaisen säätelyn piiriin.
”Ideologinen vastustus ei voi olla peruste sille, että lapsia kohdellaan keskenään eriarvoisesti. On lisäksi
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten vastaista, että eri sukupuolta olevat avoparit ovat
etuoikeutetussa asemassa samaa sukupuolta oleviin avopareihin nähden”, Sateenkaariperheet ry:n
toiminnanjohtaja Juha Jämsä sanoo.
Sateenkaariperheet ry valmistautuu tukemaan naispareja viemään vanhemmuuden vahvistamisasian
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. (Relevantti oikeustapaus: X & muut vs. Itävalta 2013)
Myös usea muu hlbti-ihmisten asemaan liittyvä hanke on joko jumissa tai jätetty sivuun tällä
hallituskaudella. Tästä syystä Suomi putosi viime viikolla julkaistussa Rainbow Europe -raportissa vasta 17.
sijalle hlbti-oikeuksien toteuttamisessa.
Järjestöt vaativat hallitukselta ripeitä toimia muun muassa sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvien
ihmisoikeusloukkausten poistamiseksi. Asiaa varten sosiaali- ja terveysministeriössä perustetun työryhmän
työ keskeytettiin tammikuussa. Järjestöjen mielestä hallituksen tulee laatia kokonaissuunnitelma
toimenpiteistä hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteuttamiseksi.
Sateenkaariperheet ja muut perheiden oikeudenmukaista kohtelua vaativat tahot kokoontuvat
mielenosoitukseen Helsingissä oikeusministeriön edessä maanantaina 2.6. klo 17.
Lisätiedot:
Sateenkaariperheet ry: Toiminnanjohtaja Juha Jämsä, 044 997 1956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
Ihmisoikeusliitto: Pääsihteeri Päivi Mattila, 050536 8195, paivi.mattila@ihmisoikeusliitto.fi
Regnbågsankan: Varapuheenjohtaja Petra Nysten, 050 408 5857, petra@regnbagsankan.fi
Seta ry: Pääsihteeri Aija Salo, 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi
Trasek ry: Puheenjohtaja Antti Karanki, 041546 1565, niccetrasek@gmail.com

Oikeusministeri Henrikssonin allekirjoittama julistus (IDAHO Declaration of Intent):
http://www.idaho2014forum.org/images/prs/IDAHO%20declaration%20of%20Intent%20Final.pdf
ILGA-Euroopan vertailu 49 Euroopan maan hlbti-tilanteesta: http://www.ilgaeurope.org/home/news/for_media/media_releases/rainbow_europe_2014
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Pääministeri Jyrki Katainen
Tiedoksi: Ministerit ja puolueet

Avoin kirje
Suomi sitoutui hlbti-oikeuksien edistämiseen, käytännön toimet viipyvät – mitä hallitus aikoo tehdä?

Arvoisa pääministeri,
Suomi allekirjoitti 14.5. Maltan ja Ruotsin hallitusten järjestämässä kansainvälisen homo- ja transfobian
vastaisen päivän konferenssissa (IDAHO Forum) yhdessä 16 muun eurooppalaisen maan kanssa
sitoumuksen edistää aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia
omissa maissaan. Suomen puolesta sitoumuksen allekirjoitti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.
Allekirjoituksellaan Suomi sitoutui muun muassa ”poistamaan kaikki seksuaaliseen suuntautumiseen tai
sukupuoli-identiteettiin liittyvät yksityis- ja perhe-elämän suojan toteutumisen esteet”, ”takaamaan
henkilön sukupuoli-identiteetin täyden tunnustamisen erityisesti toteuttamalla nopean ja saavutettavan
nimenmuutos- ja sukupuolen juridisen vahvistamisen prosessit” sekä ”poistamaan loukkaavat ja
suhteettomat sukupuolen juridisen vahvistamisen ehdot”. Julistuksessa todetaan, että seksuaaliseen
suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää ei voi perustella kulttuurisilla,
perinteisillä tai uskonnollisilla arvoilla.
On hienoa, että Suomi on sitoutunut näihin tavoitteisiin. Joudumme kuitenkin kysymään, mihin
konkreettisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä sitoumuksen toteuttamiseksi. Olemme huolissamme siitä, että
useat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ja heidän perheidensä kannalta keskeiset
uudistukset eivät ole edenneet lainkaan kuluvalla hallituskaudella. Siksi lähestymme Teitä tällä avoimella
kirjeellä.
Olemme kuulleet, että hallitus aikoo jättää isyyslaista pois sateenkaariperheiden oikeuksien parantamisen,
vaikka se on kiireellisin sateenkaariperheiden lasten asemaa korjaava uudistus. Miten perustelette sitä, että
uudistuksesta jätetään pois yksinkertaisia muutoksia, jotka parantaisivat lasten oikeusturvaa merkittävästi?
Sateenkaariperheet ja muut perheiden oikeudenmukaista kohtelua tukevat tahot kokoontuvat 2.6.
mielenosoitukseen peräänkuuluttamaan hallitukseltanne selkärankaa isyyslakiuudistuksessa.
Vaadimme, että isyyslakiuudistuksessa annetaan yhdessä lapsen saaville naispareille mahdollisuus
vanhemmuuden vahvistamiseen suoraan vastaavasti kuin yhdessä lapsen saaville avopareille. On Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen linjausten vastaista, että eri sukupuolta olevat avoparit ovat etuoikeutetussa
asemassa samaa sukupuolta oleviin pareihin nähden. Myös transihmisten juridinen vanhemmuus on
saatava yksiselitteisen ja ihmisoikeusperustaisen säätelyn piiriin.
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Myös usea muu hlbti-ihmisten asemaan liittyvä hanke on joko jumissa tai jätetty sivuun tällä
hallituskaudella. Odotamme hallitukselta ripeitä toimia sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvien
ihmisoikeusloukkausten poistamiseksi. Asiaa varten sosiaali- ja terveysministeriössä perustetun työryhmän
työ keskeytettiin tammikuussa. Sateenkaariperheiden perhevapaaoikeuksien epäkohdille ei ole tehty
mitään.
Jotta ihmisoikeuskysymykset eivät jäisi toistuvasti muiden prosessien alle, hallituksen tulee laatia
kokonaissuunnitelma toimenpiteistä hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteuttamiseksi. Vuosi sitten ministeri
Henriksson allekirjoitti Suomen edustajana yhdessä kymmenen muun EU-maan kanssa EU:n komissiolle
vetoomuksen, jotta EU laatisi kattavan toimintaohjelman hlbti-kysymyksissä, ns. tiekartan. Euroopan
parlamentin suomalaisedustajat asettuivat 4.2.2014 joukolla tukemaan vaatimusta hlbti-tiekartasta, kun
europarlamentti hyväksyi Lunacekin raportin. Suomen tuki EU:n tiekartalle on tärkeä ja myönteinen asia.
Olisi johdonmukaista, että hallitus laatisi myös kotimaahan vastaavan ohjelman.
Vuoden kuluttua kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän konferenssi järjestetään
Montenegrossa. Edellytämme, että Suomi silloin osoittaa, että hallitus on toteuttanut vuosien 2014-2015
aikana konkreettisia toimia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi. Muu olisi hallitukselta sanahelinää sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia vähättelevää. Toivomme hartaasti, että Suomen sijoitus ILGAEuroopan maavertailussa – 17. – kohenee useita pykäliä tulevan vuoden aikana.
Pyydämme Teiltä ensi tilassa hallituksen eri toimintasektorit kattavaa vastausta siihen, mihin konkreettisiin
toimiin hallitus aikoo ryhtyä parantaakseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden
yhdenvertaisuutta tämän hallituskauden aikana. Olemme mielellämme käytettävissä vuoropuheluun
asiasta.
Helsingissä 20.5.2014
Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry 044 997 1956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
Päivi Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto ry 050536 8195, paivi.mattila@ihmisoikeusliitto.fi
Petra Nysten, varapuheenjohtaja, Regnbågsankan 050 408 5857, petra@regnbagsankan.fi
Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi
Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek ry 041546 1565, niccetrasek@gmail.com
Taustatietoa:
Oikeusministeri Henrikssonin allekirjoittama julistus (IDAHO Declaration of Intent):
http://www.idaho2014forum.org/images/prs/IDAHO%20declaration%20of%20Intent%20Final.pdf
ILGA-Euroopan vertailu 49 Euroopan maan hlbti-tilanteesta: http://www.ilgaeurope.org/home/publications/reports_and_other_materials/rainbow_europe
Transgender Europe -järjestön vertailu transihmisten oikeuksista Euroopan maissa:
http://tgeu.org/Trans_Rights_Europe_Map
Sateenkaariperheiden hallitusohjelmatavoitteet ja perhepoliittinen tavoiteohjelma 2014-2019:
http://www.sateenkaariperheet.fi/index.php?item=173
Seta ry:n poliittinen strategia 2014-2017: www.seta.fi/poliittinen-strategia
Seta ry:n 21 jäsenjärjestöä: www.seta.fi/jasenjarjestot
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Ministerien ja heidän avustajiensa yhteystiedot
Alla olevassa listassa ministerien ja heidän avustajiensa sähköpostiosoitteet. Puhelinnumerot
löytyvät henkilön nimellä valtioneuvoston puhelinluettelosta:
http://valtioneuvosto.fi/puhelinluettelo/phonebook.jsp?nosearch=true
Pääministeri:
- Jyrki Katainen, jyrki.katainen@eduskunta.fi ja jyrki.katainen@vnk.fi
- pääministerin sihteeri Ilse Mattlin, ilse.mattlin@vnk.fi
- valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, olli-pekka.heinonen@vnk.fi
- poliittinen erityisavustaja Sirkku Linna, sirkku.linna@vnk.fi
Valtiovarainministeri:
- Jutta Urpilainen, jutta.urpilainen@eduskunta.fi
- pääministerin sihteeri Tiina Seppänen, tiina.seppanen@vm.fi
- valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori, tuire.santamakivuori@vm.fi
- erityisavustaja (ministeriryhmän sihteeri) Jyrki Konola, jyrki.konola@vm.fi
- erityisavustaja (eduskunta-asiat) Matti Niemi, matti.niemi@vm.fi
Ulkoasiainministeri:
- Erkki Tuomioja, erkki.tuomioja@eduskunta.fi ja erkkituomioja@hotmail.com
- sihteeri Katariina Prepula, katariina.prepula@formin.fi
- erityisavustaja Tarja Kantola, tarja.kantola@formin.fi
- avustaja eduskunnassa Ayla Shakir, ayla.shakir@eduskunta.fi
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri:
- Alexander Stubb, alexander.stubb@formin.fi ja alexander.stubb@eduskunta.fi
- Virkamiessihteeri Henrik Ruso, henrik.ruso@vnk.fi
- Ministerin sihteeri Airi Aurela, airi.auerla@formin.fi
- Erityisavustaja Lauri Tierala, lauri.tierala@formin.fi
- Eduskunta-avustaja Miika Tomi, miikka.tomi@formin.fi

-

Kehitysministeri:
Pekka Haavisto, pekka.haavisto@eduskunta.fi
ministerin sihteeri Irina Ambrosin, irina.ambrosin@formin.fi
erityisavustaja Laura Nordström, laura.nordstrom@formin.fi

Oikeusministeri:
- Anna-Maja Henriksson, annamaja.henriksson@eduskunta.fi
- ministerin sihteeri Teija Moilanen, teija.moilanen@om.fi
- erityisavustajat Robin Harms, robin.harms@om.fi ja Malin Brännkärr,
malin.brannkarr@om.fi
Sisäministeri:
- Päivi Räsänen, paivi.rasanen@eduskunta.fi
- ministerin sihteeri Anja Sademies, anja.sademies@intermin.fi
- valtiosihteeri Andrei Nahkala, andrei.nahkala@intermin.fi
- avustaja Eeva-Maria Kyllästinen, evamaria.kyllastinen@eduskunta.fi
- erityisavustajat Niklas Andersson, niklas.andersson@intermin.fi ja Sonja Falk,
sonja.falk@intermin.fi
Puolustusministeri:
- Carl Haglund, carl.haglund@sfp.fi ja carl.haglund@defmin.fi

Sateenkaariperheet ry — www.sateenkaariperheet.fi — info@sateenkaariperheet.fi

-

ministerin sihteeri Sari Viitala, sari.viitala@defmin.fi
valtiosihteeri Marcus Rantala, marcus.rantala@defmin.fi
erityisavustajat Patrik Gayer, patrik.gayer@defmin.fi ja Gun Kaptens,
gun.kaptens@defmin.fi

Hallinto- ja kuntaministeri:
- Henna Virkkunen, henna.virkkunen@vm.fi ja henna.virkkunen@eduskunta.fi
ministerin sihteeri Iina Kankainen, iina.kankainen@vm.fi
- valtiosihteeri Sari Raassina, anu.raassina@vm.fi
- erityisavustaja Sini Korpinen, sini.korpinen@vm.fi
Opetusministeri:
- Krista Kiuru, krista.kiuru@eduskunta.fi
- ministerin sihteeri Tiina Lehtonen, tiina.lehtonen@minedu.fi
- valtiosihteeri Pilvi Torsti, pilvi.torsti@minedu.fi
- erityisavustaja Esa Suominen, esa.suominen@minedu.fi
Maa- ja metsätalousministeri:
- Jari Koskinen, jari.koskinen@mmm.fi ja jari.koskinen@eduskunta.fi
- ministerin sihteeri Tiina Sahlberg-Kelly, tiina.sahlbergkelly@mmm.fi
- valtiosihteeri Risto Artjoki, risto.artjoki@mmm.fi
- erityisavustaja Tiina Rytilä, tiina.rytila@mmm.fi
Elinkeinoministeri:
- Jan Vapaavuori, jan.vapaavuori@tem.fi ja jan.vapaavuori@eduskunta.fi
- ministerin sihteeri Jonna Sjögren, jonna.sjogren@tem.fi
- valtiosihteeri Marja Rislakki, marja.rislakki@tem.fi
- erityisavustaja Pete Pokkinen, pete.pokkinen@tem.fi
Työministeri:
- Lauri Ihalainen, lauri.ihalainen@tem.fi ja lauri.ihalainen@eduskunta.fi
- ministerin sihteeri Päivi Saarimaa, paivi.saarimaa@tem.fi
- valtiosihteeri Timo Korpjärvi, timo.korpjarvi@tem.fi
- erityisavustaja Jenni Karjalainen, jenni.karjalainen@tem.fi
Sosiaali- ja terveysministeri:
- Paula Risikko, paula.risikko@stm.fi ja paula.risikko@eduskunta.fi
- ministerin sihteeri Katriina Nikkanen, katriina.nikkanen@stm.fi
- valtiosihteeri Pia Pohja, piia.pohja@stm.fi
- eritysiavustaja Juuso Rönnholm, juuso.ronnholm@stm.fi
Peruspalveluministeri:
- Susanna Huovinen, susanna.huovinen@stm.fi ja susanna.huovinen@eduskunta.fi
- ministerin sihteeri Maria Vanhanen, maria.vanhanen@stm.fi
- valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas, ulla-maija.rajakangas@stm.fi
- erityisavustaja Laura Lindeberg, laura.lindeberg@stm.fi
Ympäristöministeri:
- Ville Niinistö, ville.niinisto@ymparisto.fi ja ville.niinisto@eduskunta.fi
- ministerin sihteeri Kristina Tamminen, kristina.tamminen@ymparisto.fi
- valtiosihteeri Katariina Poskiparta, katariina.poskiparta@ymparisto.fi
- erityisavustajat Timo Juurikkala, timo.juurikkala@ymparisto.fi ja Emma Kari,
emma.kari@ymparisto.fi
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Asunto- ja viestintäministeri:
- Pia Viitanen, pia.viitanen@eduskunta.fi ja pia.viitanen@ymparisto.fi
- ministerin sihteeri Niina Helenius, niina.helenius@ymparisto.fi
- erityisavustajat Jouni Parkkonen, jouni.parkkonen@ymparisto.fi ja Antton Rönnholm,
antton.ronnholm@ymparisto.fi
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