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Kelpaavatko samaa sukupuolta olevat parit 
vanhemmiksi? 
Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta nais- ja 
miesparien vanhemmuuteen

CARITA NIKANDER & MILLA SALIN & MIA HAKOVIRTA

Osa suomalaisista elää perheissä, jotka eivät kuulu perinteiseen heteronormatiivisen 
ydinperhemallin. Mitä mieltä suomalaiset ovat nais- ja miesparien kyvystä kasvattaa 
lapsia? Onko nais- ja miesparien vanhemmuuteen suhtautumisessa eroja? Mitkä 
sosio demografiset tekijät ovat yhteydessä nais- ja miesparien vanhemmuutta koske-
viin mielipiteisiin?

Johdanto

Useat suomalaiset elävät perheissä, joissa vähin-
tään yksi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai su-
kupuolivähemmistöön (esim. Aarnio 2014). Nä-
mä perheet ovat keskenään hyvin erilaisia. On 
ydinperheitä, joissa perheeseen kuuluu kaksi van-
hempaa ja yhteiset lapset, uusperheitä, joissa mies- 
tai naisparilla on lapsia jommankumman tai mo-
lempien puolisoiden edellisistä parisuhteista sekä 
ns. apilaperheitä, joissa useampi kuin kaksi van-
hempaa jakavat yhdessä vanhemmuuden (Jäm-
sä 2009). Nämä perheet ovat irrottautuneet hete-
roseksuaalisesta normista (O´Donnell 1999, 87) 
ja saattavat siksi näyttäytyä ongelmallisina suh-
teessa lainsäädäntöön, yhteiskunnallisiin normei-
hin ja ihanteisiin. Usein joku – tai useampikin – 
vanhemmista on vailla juridista vanhemmuutta, 
ja lapsen asema on monissa tilanteissa suojaton 
(Moring 2013).

Tilastokeskuksen (2015) mukaan vuonna 2014 
Suomessa oli 524 lapsiperhettä, joiden vanhem-

mat ovat rekisteröineet parisuhteensa.1 Tämä on 
vain 0,1 prosenttia kaikista lapsiperheistä. Määrä 
on kuitenkin kasvanut koko 2000-luvun ajan. Sa-
maa sukupuolta olevien parien vanhemmuus on 
noussut esille myös monissa ajankohtaisissa kes-
kusteluissa. Syksyllä 2014 eduskunta hyväksyi ta-
sa-arvoisen avioliittolain, jonka puolesta tehtiin 
ensimmäinen aloite jo vuonna 2006. Lakimuu-
tos mahdollistaa homoseksuaalisissa suhteissa elä-
vien parien avioitumisen. Suomessa seksuaalivä-
hemmistöjen oikeudet ovat kehittyneet 1900-lu-
vun puolenvälin jälkeen homoseksuaalisten teko-
jen dekriminalisoinnista samaa sukupuolta olevi-
en henkilöiden parisuhteiden viralliseen hyväksy-
miseen ja naisparien hedelmöityshoitojen sallimi-
seen (esim. Moring 2013).

Homoseksuaalisten vanhempien muodostamat 
lapsiperheet pysyivät Suomessa melko pitkään nä-
kymättöminä, sillä perheideaaliin on kytkeytynyt 

1 Perheitä on pystytty tilastoimaan vasta vuodesta 2002 
asti, jolloin lakimuutos salli samaa sukupuolta olevien pa-
risuhteen rekisteröinnin. Tilastojen ulkopuolelle jäävät esi-
merkiksi parisuhteensa rekisteröimättä jättäneet mies- 
ja naisparit sekä apilaperheiden etävanhemmat. (Jämsä 
2008, 44.)
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vahva hetero-oletus. 1970- ja 1980-luvuilla seksu-
aalivähemmistöjen muodostamat lapsiperheet oli-
vat lähinnä yksinhuoltajaperheitä tai uusperheitä, 
joissa lapset olivat syntyneet aiemmissa heterosuh-
teissa. 1990-luvun lopulla homo- ja biseksuaaliset 
naiset alkoivat hankkia lapsia omaehtoisesti joko 
parisuhteessa tai yhden vanhemman perheisiinsä. 
Myös homo- ja biseksuaalisten miesten perheellis-
tyminen yleistyi. (Jämsä 2007, 163–166.) Lapsi-
perhe-elämäntavan yleistymisestä lesbojen ja ho-
mojen keskuudessa on käytetty nimitystä sateen-
kaarifamilistinen käänne. Sen taustalla vaikutti-
vat muun muassa lisääntymismenetelmien kehit-
tyminen, koti-inseminaatio, hedelmöityshoitojen 
ja muiden lapsettomuushoitojen kehitys, muuttu-
nut asenne-ilmasto sekä vuonna 2002 säädetty pa-
risuhdelaki. (Kuosmanen 2007, 37.) 

Tämän tutkimuksen kohteena on samaa suku-
puolta olevia parien vanhemmuuteen kohdistu-
vat mielipiteet. Seksuaalivähemmistöjen vanhem-
muuteen liittyy yhä edelleen paljon ennakkoluu-
loja (esim. Solantaus 2008, 75). Aihetta on aikai-
semmin lähestytty tutkimalla sateenkaariperhei-
den vanhempien kokemuksia äitiydestä ja isyydes-
tä (esim. Jämsä & Kuosmanen 2007) tai tutki-
malla eri ammattialojen, kuten päivähoidon, kou-
lun tai terveydenhuollon, ammattilaisten asentei-
ta homo- ja lesbovanhempiin tai samaa sukupuol-
ta olevien parien kokemuksia palvelujärjestel-
mästä (esim. Säkkinen 2010; Kirjoniemi 2011). 
Sen sijaan suomalaisten suhtautumista samaa su-
kupuolta olevia pareja ja heidän vanhemmuut-
ta kohtaan ei ole aiemmin tutkittu kuin mielipi-
demittauksilla (esim. Tahdon-2013, 2014). Tä-
män tutkimuksellisen aukon paikkaamiseksi tässä 
artikkelissa keskitytään tarkastelemaan suomalais-
ten suhtautumista samaa sukupuolta olevien pari-
en vanhemmuutta kohtaan: Ovatko samaa suku-
puolta olevat parit kykeneviä kasvattamaan lapsia? 
Onko nais- ja miesparien vanhemmuuteen suh-
tautumisessa eroja? Mitkä sosiodemografiset teki-
jät selittävät mielipiteitä samaa sukupuolta olevi-
en parien vanhemmuutta kohtaan? 

Sateenkariperheisiin kohdistuvat  
asenteet ja ennakkoluulot

Ennakkoluulot ohjaavat usein muiden kuin 
hetero seksuaalisten perhesuhteista käytävää kes-
kustelua enemmän kuin tieto. Homoseksuaalisiin 
vanhempiin kohdistuvien ennakkoluulojen taus-

talla vaikuttaa etenkin se, että homoseksuaalisuut-
ta pidettiin pitkään mielisairautena ja rikoksena 
(Solantaus 2008, 75). Uskomuksissa ja ennakko-
luuloissa oli – ja on osittain edelleen – kysymys 
siitä, ovatko homoseksuaaliset ihmiset kykeneväi-
siä vanhemmuuteen, ja millainen merkitys van-
hemman homoseksuaalisuudella on lapsen kehi-
tykseen ja hyvinvointiin. Vanhemman homosek-
suaalisuuden on pelätty vaikuttavan lapsen emo-
tionaaliseen, sosiaaliseen ja seksuaaliseen kehityk-
seen. Emotionaalisten häiriöiden on ajateltu joh-
tuvan puutteellisesta vanhemmuudesta, sosiaalis-
ten ongelmien puolestaan vanhempiin liittyvästä 
sosiaalisesta leimasta ja seksuaalisuuteen liittyvien 
häiriöiden vanhempien seksuaalisesta suuntautu-
misesta. Näiden ajatusten pohjalta on tehty pää-
telmiä, että homoseksuaalien lapsilla voi esiintyä 
enemmän psykiatrisia häiriöitä kuin heteroiden 
lapsilla. (Solantaus 2003, 25.) 

Homoseksuaalien muodostamia perheitä ja van-
hempien homoseksuaalisuuden vaikutuksia lasten 
kehitykseen on tutkittu 1970-luvulta alkaen. Tut-
kimusten mukaan yksilön seksuaalisella suuntau-
tumisella ei ole juurikaan vaikutusta vanhemmuu-
teen. Homoseksuaalisuus ei esimerkiksi vaikuta 
vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. Van-
hemman seksuaalisella suuntautumisella tai per-
herakenteella ei ole todettu olevan vaikutusta lap-
sen kehitykseen, eikä lapsilla ole havaittu enempää 
psykososiaalisia vaikeuksia kuin heteroiden lapsil-
la. Vanhemman seksuaalisen suuntautumisen si-
jaan kaikille perheille tärkeitä asioita ovat hyvät ih-
missuhteet, paneutuvat vanhemmat ja lapsen hy-
vä hoiva, yhteinen ilo lapsesta ja vanhemmuudesta 
sekä toimiva sosiaalinen elämä perheen ulkopuo-
lella. Ongelmia tuottavat taloudelliset vaikeudet 
ja työttömyys, parisuhteen ristiriidat ja vanhempi-
en hoitamattomat mielenterveys- tai päihdeongel-
mat. Nämä ongelmat koskevat kuitenkin yhtä lail-
la homo- ja heteroseksuaalisia vanhempia. (Esim. 
Stacey & Biblarz 2001; Aarnio 2014.)

Myös tuore australialaistutkimus (Crouch & al. 
2014) selvitti samaa sukupuolta olevien parien las-
ten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
sekä mahdollisen havaitun leimatuksi tulemisen 
vaikutusta lapsiin. Tämänkin tutkimuksen tulok-
set vahvistavat näkemystä siitä, että samaa suku-
puolta olevien parien lapset ovat yhtä terveitä ja 
hyvinvoivia kuin lapset keskimäärin. Sen sijaan 
jopa 67 prosenttia vanhemmista oli havainnut ai-
nakin jonkinlaista leimaamista (juoruja ja syrjin-
tää) viimeisen vuoden aikana. Seksuaalivähemmis-
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töihin kohdistuva eriarvoinen kohtelu voikin olla 
suurempi ongelma perheiden hyvinvoinnin kan-
nalta kuin vanhemman homoseksuaalisuus, sillä 
on olemassa runsaasti tutkimustietoa kiusaamisen 
ja syrjinnän kielteisistä vaikutuksista lasten hyvin-
vointiin (esim. Mays & Cochran 2001; Aarnio 
2014).

Victoria Clarke (2001) on tunnistanut kuusi 
Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen mediassa esiin-
tynyttä yleisintä perustelua homojen ja lesbojen 
vanhemmuutta vastaan. Perustelut voidaan jakaa 
kahteen ryhmään: ensimmäinen korostaa lesbo- 
ja homovanhemmuuteen liittyviä moraalikysy-
myksiä, kun taas toinen keskittyy lapseen ja nii-
hin seurauksiin, joita hänelle seuraa hänen kasva-
essaan lesbo- tai homoperheessä. Osa argumen-
teista on samoja, mitä jo 1970-luvun huoltajuus-
kiistoissa tuotiin esille, mutta ne nostetaan yhä 
edelleen esille lesbojen ja homojen vanhemmuut-
ta käsittelevissä keskusteluissa. Ne perustuvat ylei-
seen kulttuuriseen tietoon vanhemmuudesta, lap-
sen kehityksestä sekä homoseksuaalisuuden ja les-
bouden synnystä. Argumentit ovat kestäviä, kos-
ka ne ovat yksinkertaisia ja niitä on helppo käyt-
tää, sillä ne vastaavat yleistä, vaikkakin väärään tie-
toon perustuvaa käsitystä seksuaalisuudesta, mo-
raalista ja perheestä. 

Väestön suhtautumista seksuaalivähemmistö-
jä kohtaan on kartoitettu mielipidetutkimusten 
avulla. Etenkin Yhdysvalloissa on tehty mielipide-
kyselyjä asenteista homoseksuaaleja kohtaan (He-
rek 2002). Mielipidekyselyjen näkökulmat ovat 
vaihdelleet, mutta nykyään niissä painottuvat tasa-
arvokysymykset, kuten oikeus avioliittoon tai lap-
sen adoptioon (ks. Jones & Saad 2012). Mielipi-
teet ovat kehittyneet myönteisempään suuntaan, 
mutta edelleen löytyy myös vastustusta (Avery & 
al. 2007). Suhtautumisen seksuaalivähemmistö-
jä kohtaan on esimerkiksi osoitettu olevan myön-
teisempää, jos vastaaja tuntee tai on muuten kon-
taktissa seksuaalivähemmistöön kuuluvien kanssa 
(Herek & Capitanio 1996).

Suomessakin on tehty vastaavanlaisia mielipi-
demittauksia, mutta ne eivät ole yhtä kattavia ja 
johdonmukaisia. Suomessa homoseksuaalisuuteen 
liittyvät mielipidemittaukset ovat olleet useimmi-
ten median teettämiä kyselyitä, joiden laatiminen 
on ajoittunut jonkin ajankohtaisen yhteiskunnal-
lisen tai poliittisen keskustelun yhteyteen. Esimer-
kiksi Tahdon 2013 -kansalaisaloitekampanjaan 
liittyen Aamulehti teetti maaliskuussa 2013 mie-
lipidemittauksen samaa sukupuolta olevien pari-

en oikeudesta mennä naimisiin ja adoptoida lapsi. 
Vastaajista 58 prosenttia oli sitä mieltä, että samaa 
sukupuolta olevien parien tulisi saada mennä nai-
misiin, ja 51 prosentin mukaan heidän tulisi saa-
da adoptoida lapsi yhdessä. Myönteisimmin asi-
aan suhtautuivat nuoret, naiset, korkeasti koulu-
tetut ja suurissa kaupungeissa asuvat. (Aamulehti 
9.3.2013.) Tasa-arvoinen Suomi ry teetti saman-
kaltaisen mielipidemittauksen syyskuussa 2013. 
Sen mukaan 58 prosenttia vastaajista kannatti la-
kimuutosta, joka sallii avioliiton solmimisen sa-
maa sukupuolta oleville pareille. Tämänkin mit-
tauksen mukaan myönteisimmin asiaan suhtau-
tuvat nuoret, naiset, korkeasti koulutetut ja suu-
rissa kaupungeissa asuvat. (Tahdon-2013, 2014.)

Setan Taloustutkimuksella teettämän kyselyn 
mukaan vielä helmikuussa 2012 vain 47 prosent-
tia vastaajista kannatti avioliittolain muuttamista 
niin, että se koskisi myös samaa sukupuolta ole-
via pareja. Vastaajista 38 prosenttia vastusti ja 11 
prosenttia ei pitänyt asiaa merkityksellisenä. (Hel-
singin Sanomat 29.2.2012.) Vain vuodessa oli siis 
tapahtunut yli 10 prosenttiyksikön kasvu kohti 
myönteisempää suhtautumista. Ilmapiirin myön-
teisestä muutoksesta kertoo myös se, että kun Suo-
messa runsas 10 vuotta sitten keskusteltiin samaa 
sukupuolta olevien parien oikeudesta rekisteröi-
dä parisuhde, mielipidemittausten mukaan vihki-
mistä kannatti vain kolmannes vastaajista. Jo tuol-
loin enemmistö kannatti samaa sukupuolta olevi-
en parien oikeutta virallistaa parisuhteensa. Kysei-
sissä mielipidemittauksissa havaittiin, että myön-
teisemmin asiaan suhtautuivat kaupungissa asu-
vat, hyvätuloiset, koulutetut ja naiset. (Helsingin 
Sanomat 25.2.2001; Kiviniemi & Saarinen 2001, 
16; Z-lehti 1/2001.)

Pidemmän aikavälin muutoksesta asenteissa 
kertoo suomalaisten sukupuolielämästä tehdyt 
tutkimukset. Vuonna 1971 naisista 45 ja miehistä 
44 prosenttia oli sitä mieltä, että homoseksuaali-
nen käyttäytyminen aikuisten kesken on yksityis-
asia. Vastaavat prosentit vuoden 1992 tutkimuk-
sessa olivat naisilla 72 ja miehillä 59 prosenttia. 
Eläkeläiset ja maanviljelijät suhtautuvat homo-
seksuaalisuuteen kielteisimmin, kun taas toimi-
henkilöt, opiskelijat ja suurissa kaupungeissa asu-
vat myönteisemmin. (Sievers & al. 1974; Haavio-
Mannila & Kontula 1993, 245–247.)

Myönteisempään suuntaan kehittyneistä mie-
lipiteistä huolimatta Suomessa suhtaudutaan sa-
maa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuteen 
kriittisemmin kuin monessa muussa Euroopan 
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maassa. YouGov (2013) teetti vuodenvaihteessa 
2012–2013 mielipidemittauksen, jossa kysyttiin, 
pitäisikö samaa sukupuolta olevien parien saada 
adoptoida lapsi yhdessä. Mielipidemit taus toteu-
tettiin Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, 
Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ky-
seisistä maista ainoastaan Ranskassa asiaan suh-
tauduttiin kriittisemmin kuin Suomessa. Myön-
teisimmät asenteet olivat Ruotsissa.

Näiden mielipidekyselyjen perusteella voidaan 
päätellä, että suomalaisten asennoituminen samaa 
sukupuolta olevia pareja kohtaan on muuttunut 
myönteisemmäksi, mutta on edelleen kahtia ja-
kautunutta. Mielipidemittaukset myös osoitta-
vat, että suomalaiset ovat kielteisempiä samaa su-
kupuolta olevien parien yhteistä adoptio-oikeutta 
kuin avioliiton solmimista kohtaan. Tämä tukee 
tutkimusta siitä, että vaikka homojen ja lesbojen 
yksilöllisten oikeuksien tukeminen on kasvanut, 
niin harvempi on halukas hyväksymään lesbojen 
ja homojen perheet (Ellis 2001, 245).

Huomattavaa kuitenkin on, että Suomessa ei 
ole tehty juuri ollenkaan mielipidetutkimuksia, 
jotka käsittelevät samaa sukupuolta olevien pari-
en vanhemmuutta ja perheitä ilman lainsäädän-
nöllistä tai tasa-arvoon perustuvaa lähtökohtaa tai 
näkökulmaa. 

Tutkimusasetelma

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten 
mielipiteitä samaa sukupuolta olevien parien van-
hemmuutta kohtaan. Tutkimuskysymykset ovat 
seuraavat:

1) Mitä mieltä suomalaiset ovat nais- ja miespari-
en kyvystä kasvattaa lapsia? 

2) Onko nais- ja miesparien vanhemmuuteen 
suhtautumisessa eroja?

3) Mitkä sosiodemografiset tekijät ovat yhteydes-
sä nais- ja miesparien vanhemmuutta koske-
viin mielipiteisiin?

Pääasiallisena aineistona käytetään Internatio-
nal Social Survey Programme (ISSP) Suomen ai-
neistoa vuodelta 2012. Aineiston perusjoukkona 
ovat 15–74-vuotiaat suomalaiset. Otoskoko oli 2 
500, joista 1 170 vastasi kyselyyn eli vastauspro-
sentti on 46,8. Aineistossa ovat hieman aliedus-
tettuina miehet, naimattomat ja nuoret vastaajat. 
Tässä tutkimuksessa mukana ovat vain 18-vuo-

tiaat ja sitä vanhemmat vastaajat, jolloin lopulli-
nen tapausmäärä on 1 129. ISSP-aineiston lisäksi 
hyödynnetään European Social Survey -aineisto-
ja (ESS) vuosilta 2002 ja 2014. Näissä aineistoissa 
tapausmäärät ovat 1 891 (vuonna 2002) ja 2 022 
(vuonna 2014).

ISSP-aineistossa mielipiteitä samaa sukupuolta 
olevien parien vanhemmuutta kohtaan tarkastel-
laan väittämällä: ”Lapset varttuvat erityyppisissä 
perheissä. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä: 
Naispari pystyy kasvattamaan lapsen yhtä hyvin 
kuin miehen ja naisen muodostama pari. Mies-
pari pystyy kasvattamaan lapsen yhtä hyvin kuin 
miehen ja naisen muodostama pari.” Vastausvaih-
toehdot ovat ”täysin samaa mieltä”, ”samaa miel-
tä”, ”en samaa enkä eri mieltä”, ”eri mieltä”, ”täy-
sin eri mieltä” ja ”en osaa sanoa”. Analyyseja var-
ten muuttujat on luokiteltu uudelleen erottele-
maan väitteiden kanssa samaa mieltä olevat (täy-
sin samaa mieltä ja samaa mieltä), ei samaa eikä eri 
mieltä olevat sekä eri mieltä olevat (täysin eri miel-
tä ja eri mieltä). Osassa analyyseja ”en osaa sanoa” 
-vastausvaihtoehdon valinneet on jouduttu jättä-
mään pois pienen tapausmäärän takia. 

ISSP-aineistosta käytetään kahta selitettävää 
muuttujaa, koska mielipiteitä on kysytty erikseen 
nais- ja miesparien osalta. Tämä onkin yksi tut-
kimuksen anti, sillä aikaisemmissa suomalaisissa 
selvityksissä (Aamulehti 2013; Moilanen 2013) ei 
ole tehty jakoa nais- ja miespareihin, vaan on pu-
huttu pelkästään samaa sukupuolta olevista pareis-
ta. Muuttujien heikkoutena voidaan pitää sitä, et-
tä annettujen vastausvaihtoehtojen puitteissa nais- 
ja miesparit voivat olla korkeintaan yhtä hyviä lap-
sen kasvattajia kuin miehen ja naisen muodosta-
mat parit. Vastaajille ei siis ole annettu mahdolli-
suutta ilmaista mielipidettään siitä, jos hän kokee 
nais- ja/tai miesparit paremmiksi lastenkasvatta-
jiksi kuin miehen ja naisen muodostamat parit. 

Vuosien 2002 ja 2014 ESS-aineistoilla tarkas-
tellaan suomalaisten mielipiteissä mahdollisesti ta-
pahtuneita muutoksia. ESS-aineistojen kysymyk-
set eivät mittaa samaa sukupuolta olevien parien 
vanhemmuutta vaan suhtautumista yleisemmäl-
lä tasolla. Kysymyksen alkuperäinen muotoilu on 
seuraavanlainen: ”Kertokaa, oletteko samaa vai eri 
mieltä seuraavien väittämien kanssa: Homoilla ja 
lesboilla pitäisi olla vapaus elää (elämäänsä) halu-
amallaan tavalla?”. Myös tämä muuttuja koodat-
tiin analyyseja varten kolmiluokkaiseksi erottele-
maan samaa mieltä olevat (täysin samaa mieltä ja 
samaa mieltä), ei samaa eikä eri mieltä olevat se-
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kä eri mieltä olevat (täysin eri mieltä ja eri miel-
tä). Vaikka muuttuja ei olekaan täysin vertailukel-
poinen ISSP-aineiston muuttujan kanssa, saadaan 
sen avulla tietoa siitä, miten yleinen asenneilmas-
to samaa sukupuolta olevia pareja kohtaan on run-
saassa kymmenessä vuodessa muuttunut. Samoin 
se antaa mahdollisuuden peilata yleisiä mielipitei-
tä vanhemmuutta koskeviin mielipiteisiin.

Selittävinä muuttujina käytetään ISSP-aineis-
tosta sukupuolta, ikää, koulutusta, onko vastaa-
jalla lapsia vai ei, uskonnollisuutta sekä asuin-
paikkaa. Kaikki valitut selittävät muuttujat ovat 
aiemmissa selvityksissä (esim. van der Akker & al. 
2013; Tahdon-2013, 2014) osoittautuneet mer-
kittäviksi tutkittaessa mielipiteiden suvaitsevuut-
ta suhteessa samaa sukupuolta oleviin pareihin. 

Ikää käytetään jatkuvana muuttujana. Vastaa-
jien ikä vaihtelee 18 ja 74 vuoden välillä. Jatku-
van muuttujan käyttöön päädyttiin, koska se toi-
mii luokiteltua muuttujaa paremmin monimuut-
tuja-analyysissa. Koulutusta on kysytty muuttujal-
la, joka erottelee vastaajan koulutuksen vielä pe-
ruskoulussa olevien ja ylemmän yliopistotutkin-
non välillä. Analyyseissa koulutusta käytetään kol-
miluokkaisena erottelemaan matalan koulutuksen 
(vielä peruskoulussa, kansakoulu tai kansalaiskou-
lu, peruskoulu), keskitason koulutuksen (ammat-
tikoulu tai -kurssi, lukio tai ylioppilas, opistotason 
ammatillinen koulutus) sekä korkean koulutuksen 
(ammattikorkeakoulu, alempi yliopistotaso, ylem-
pi yliopistotaso) omaavat vastaajat.

Uskonnollista aktiivisuutta on selvitetty kysy-
mällä, kuinka usein vastaaja osallistuu jumalanpal-
veluksiin, kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin 
tilaisuuksiin, mikäli häitä, hautajaisia tai vastaavia 
ei oteta huomioon. Alkuperäisen muuttujan vas-
tausvaihtoehdot vaihtelivat välillä ”useita kertoja 
viikossa tai useammin” ja ”en koskaan”. Analyy-
seissa uskonnollista aktiivisuutta tarkastellaan kak-
siluokkaisella muuttujalla, joka erottelee ne, jot-
ka osallistuvat tilaisuuksiin (useita kertoja viikos-
sa tai useammin, kerran viikossa, 2–3 kertaa vii-
kossa, kerran kuukaudessa, useita kertoja vuodes-
sa, kerran vuodessa) ja ne, jotka eivät niihin osal-
listu (ei koskaan)2. 

Asuinpaikkaa on kysytty muuttujalla, joka erot-
telee vastaajat asuinpaikan koon mukaan. Analyy-

2 Uskonnollisen aktiivisuuden osalta testattiin myös muut-
tujaa, jossa ei-aktiivisiin kuului vastausvaihtoehdon ”ker-
ran vuodessa” valinneet. Tämä ei vaikuttanut tuloksiin, 
joten analyyseissa käytetään ensin tehtyä kaksiluokkaista 
muuttujaa.

seissa hyödynnetään asuinpaikkaa kaksiluokkaise-
na muuttujana, joka erottelee maaseudulla (haja-
asutusalue maaseudulla, kylä tai taajama maaseu-
dulla) ja kaupungissa (muu kaupunki, suuren kau-
pungin lähiö tai esikaupunkialue, suuren kaupun-
gin keskusta) asuvat vastaajat toisistaan. 

Analyysimenetelminä käytetään suoria ja-
kaumia, ristiintaulukointia ja multinomiaalista lo-
gistista regressioanalyysia. Multinomiaalinen lo-
gistinen regressioanalyysi valittiin, koska selitet-
tävissä muuttujissa on kolme luokkaa (Hosmer & 
Lemeshow 2000). Regressioanalyysin osalta rapor-
toidaan ns. vetosuhteet, tilastolliset merkitsevyy-
det ja keskivirheet. Käytettyjen mallien hyvyyden 
arvioinnissa käytetään ns. pseudoselitysastetta eli 
Nagelkerken R² -testiä sekä oikein luokiteltujen 
tapausten osuutta. 

Suhtautuminen nais- ja miesparien  
vanhemmuuteen

Aluksi tarkastellaan samaa sukupuolta oleviin pa-
reihin kohdistuvia mielipiteitä ja niissä tapahtu-
neita muutoksia. Aiempien tutkimusten (Haavio-
Mannila & Kontula 1993; Tahdon-2013, 2014) 
pohjalta voidaan olettaa, että asenteet samaa su-
kupuolta olevia pareja kohtaa olisivat muuttuneet 
suvaitsevaisemmiksi. Kuvion 1 mukaan näin näyt-
tää myös tapahtuneen. Jo vuonna 2002 suurin osa 
suomalaisista (noin 60 %) oli sitä mieltä, että ho-
mo- ja lesbopareilla tulisi olla oikeus elää kuten 
he itse haluavat. Runsaassa kymmenessä vuodes-
sa osuus on kasvanut siten, että vuonna 2014 tä-
tä mieltä on reilusti yli 70 prosenttia suomalaisis-
ta. Kielteisesti homo- ja lesboparien oikeuteen elää 
kuten haluavat suhtautuu vain kymmenisen pro-
senttia suomalaisista vuonna 2014. 

Suvaitsevainen suhtautuminen samaa sukupuol-
ta olevia pareja kohtaan ei kuitenkaan välttämättä 
tarkoita sitä, että myös heidän vanhemmuuteen-
sa suhtauduttaisiin yhtä myönteisesti. Kuviosta 2 
nähdään, että suhtautuminen samaa sukupuolta 
olevien parien vanhemmuuteen on selvästi kriitti-
sempää kuin ns. yleinen suhtautuminen samaa su-
kupuolta olevia pareja kohtaan: vain vajaa 40 pro-
senttia on sitä mieltä, että samaa sukupuolta olevat 
parit voivat olla yhtä hyviä vanhempia kuin nai-
sen ja miehen muodostavat parit. Myös aiemmissa 
tutkimuksissa (esim. Ellis 2001) on havaittu, että 
suvaitsevaisuuden lisääntyminen samaa sukupuol-
ta olevien parien suhteen yleisellä tasolla ei välttä-
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mättä tarkoita sitä, että myös heidän vanhemmuu-
teensa suhtauduttaisiin yhtä suvaitsevaisesti. Van-
hemmuuteen liitetään helposti oletus heteronor-
matiivisuudesta. Samoin epäilyksiä saattaa edel-
leen olla siitä, millaisia vaikutuksia vanhemman 
homoseksuaalisuudella on lapseen (Clarke 2001), 
vaikka tutkimukset (esim. Tasker 2010) ovatkin 
osoittaneet, ettei vanhempien seksuaalisella suun-
tautumisella ole havaittu olevan vaikutusta lapsen 
ja vanhemman väliseen suhteeseen tai lapsen ke-
hitykseen.

Kuvio 2 kertoo myös, että naisparien vanhem-
muuteen suhtaudutaan jonkin verran myöntei-
semmin kuin miesparien vanhemmuuteen. Nais-
pareja yhtä hyvinä vanhempina kuin heteropare-
ja pitää miltei 40 prosenttia vastaajista kun taas 
miesparien kohdalla osuus on jonkin verran pie-
nempi. Tämä saattaa johtua siitä, että suomalai-
sessa yhteiskunnassa äidit on perinteisesti nähty 
lasten ensisijaisena hoivaajana (esim. Vuori 2003, 
44–52). Myös Anna Moringin (2013) mukaan 
sateenkaariperhepuheessa tulee helposti näkyviin 
sukupuolittuneita eroja vanhemmuuksien välillä. 
Siinä missä äitiyden nähdään rakentuvan teoissa 
ja arjessa, isyys rakentuu voimakkaammin biolo-
giseen siteeseen perustuvaksi. Isyyden käsittely sa-
teenkaariperhepuheessa tuokin esiin sen, että ho-
momiehen isyys näyttäytyy yhä 2000-luvun Suo-
messa hankalasti saavutettavana. Vaikka hoivan 
sukupuolittuneisuutta on pyritty tasaamaan tuke-
malla äitien mahdollisuuksia työssäkäyntiin kat-
tavan päivähoitojärjestelmän avulla sekä vahvis-

tamaan isien hoivavastuuta esimerkiksi vain isil-
le tarkoitettujen isyysvapaiden kehittämisellä, yhä 
edelleen naiset kantavat päävastuun pienten lasten 
hoivasta (Lewis 2009). Tämä saattaa johtaa tilan-
teeseen, jossa isän puuttumisen perheestä ei ajatel-
la vaikuttavan vanhemmuuteen yhtä paljon kuin 
äidin poissaolo.

Naisparien vanhemmuus voidaan myös nähdä 
”luonnollisempana” kuin miesparien, koska nais-
parien on helpompi hankkia lapsia omatoimises-
ti esimerkiksi inseminaation avulla. Miesparien 
saatetaankin ajatella kyseenalaistavan naispareja 
enemmän perinteisiä heteronormatiivisuuteen lin-
kittyviä perheihanteita. (Jämsä 2007.) Koska nais-
parien äitiys on helpommin saavutettavissa, äitiyt-
tä ei kyseenalaisteta niin kuin isyyttä, eikä sen ym-
pärille rakennu samanlaisia hankaluuksia kuin 
homomiehen isyyden ympärille. Synnyttäneen 
äidin äitiys on itsestään selvä vanhemmuuden 
muoto. Synnyttäneen äidin läsnäolo lapsen 
elämässä nähdään luonnollisena ja lapsen paikan 
katsotaan olevan ainakin ensimmäisen muutaman 
elinvuotensa ajan synnyttäneen äidin luona. (Mo-
ring 2013.)

Myönteisempi suhtautuminen naisparien van-
hemmuuteen voi johtua lisäksi siitä, että ainakin 
toistaiseksi enemmistö suomalaisista samaa su-
kupuolta olevista lapsiperheistä on nimenomaan 
naisparien muodostamia (Kuosmanen 2007, 
41). Miesparien vanhemmuus on Suomessa vie-
lä harvinaisempi ilmiö, eikä heistä ole kirjoitet-
tu esimerkiksi aikakauslehtien palstoilla yhtä pal-

Kuvio 1. Suomalaisten suhtautuminen homo- ja 
lesboparien oikeuteen elää kuten itse haluavat 
2002 ja 2014, %.

Kuvio 2. Suomalaisten näkemykset nais- ja mies-
parien kyvystä kasvattaa lapsi yhtä hyvin kuin nai-
sen ja miehen muodostamat parit, 2012 (%).
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jon kuin naispareista (Moring 2013, 65). Tilanne 
saattaa kuitenkin olla muuttumassa. Viime vuosi-
na julkisuudessa on käsitelty melko paljon esimer-
kiksi kansanedustaja Jani Toivolan isyyttä. Toivo-
la on kertonut mediassa avoimesti homoseksuaa-
lisuudestaan sekä vanhemmuudestaan yksinhuol-
tajana. (Me Naiset 2014.) 

Kuviosta 2 huomataan lisäksi niin nais- kuin 
miesparienkin osalta mielipiteiden polarisaatio, 
joka on tullut esille myös aiemmissa selvityksis-
sä (esim. Tahdon-2013, 2014). Erityisesti naispa-
rien kohdalla samaa mieltä ja eri mieltä olevien 
osuus on lähes yhtä suuri. Miesparien kohdalla 
eri mieltä olevia on hieman suurempi osa vastaa-
jista kuin samaa mieltä olevia, mutta mielipitei-
den kahtia jakautuminen on selvästi havaittavissa 
myös miesparien kohdalla. Tulos heijastelee melko 
hyvin myös eduskunnan äänestyksen tulosta tasa-
arvoisesta avioliittolaista, jossa kansanedustajien 
näkemykset jakautuivat hyvin tasaisesti lain kan-
nattajiin ja vastustajiin (Yle 28.11.2014).

Janne Bromseth (2013, 48) puhuu käynnissä 
olevasta muutoksesta, jossa käsitys yksiavioises-
ta elämänpituisesta rakkaussuhteesta ja vanhem-
muudesta parhaana tapana elää olisi pikkuhiljaa 
muuttumassa, ja tilalle olisi tulossa moninaisem-
pia tapoja käsittää ja muodostaa perhe. Tästä huo-
limatta merkittävä osa suomalaisista ei kuitenkaan 
koe, että nais- tai miesparit olisivat kykeneviä yh-
tä hyvään vanhemmuuteen kuin naisen ja mie-
hen muodostamat parit. Tytti Solantaus (2008, 
75) huomauttaakin, että muuttuneesta kulttuuri-
sesta ilmapiiristä huolimatta seksuaalivähemmis-
töjen vanhemmuuteen voi liittyä paljon ennakko-
luuloja. Ennakkoluuloihin myös liitetään pelkoa 
ja huolta esimerkiksi siitä, että homoseksuaalis-
ten vanhempien lasten sosiaalinen kehitys vaaran-
tuu ja että seksuaalinen kehitys on epänormaalia. 

Kuvion 2 pohjalta mielenkiintoinen havainto 
on myös kohtuullisen suuri osa vastaajista, jotka 
eivät osaa sanoa kantaansa asiaan. Sekä nais- että 
miesparien kohdalla heitä on vajaa 10 prosenttia 
suomalaisista. Tämä saattaa viitata siihen, että vas-
taajat ovat kokeneet kysymyksen itselleen vieraak-
si tai niin moniulotteiseksi, etteivät ole pystyneet 
kertomaan yksiselitteistä mielipidettään asiaan. 
Lisäksi joillekin vastaajille on saattanut olla han-
kalaa arvioida samaa sukupuolta olevien vanhem-
muutta suhteessa heteropariskuntiin, vaikka heil-
lä olisikin selkeä mielipide samaa sukupuolta ole-
vista pareista ylipäänsä.

Aiemmissa suomalaisissa selvityksissä (Moila-
nen 2013) asenteita on tarkasteltu vain samaa su-
kupuolta olevia pareja kohtaan eikä ole eroteltu 
erikseen nais- ja miespareja. Siksi onkin mielen-
kiintoista tarkastella, suhtautuvatko samat ihmi-
set samansuuntaisesti nais- ja miesparien vanhem-
muuteen. Tulosten (ei esitetty kuviossa 1) mukaan 
valtaosa suomalaisista suhtautuu nais- ja miespa-
reihin samansuuntaisesti eli naispareihin suvaitse-
vaisesti asennoituvat suhtautuvat myös miesparei-
hin suvaitsevaisesti ja päinvastoin.

Nais- ja miesparien vanhemmuutta 
koskevia mielipiteitä selittävät tekijät

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan, mitkä te-
kijät selittävät nais- ja miesparien vanhemmuut-
ta koskevia mielipiteitä.3 Taulukosta 1 havaitaan 
jo kuviosta 1 nähty myönteisempi suhtautumi-
nen nais- kuin miespareja kohtaan.4 Samat tekijät 
näyttävät kuitenkin selittävän nais- ja miesparien 
vanhemmuuteen kohdistuvia mielipiteitä. Tulok-
set paljastavat, että kaikilla mukana olevilla selit-
tävillä tekijöillä on mielipiteisiin itsenäinen yhte-
ys, joka säilyy myös silloin, kun muiden selittävi-
en tekijöiden vaikutus otetaan huomioon. Mieli-
piteet nais- ja miesparien vanhemmuutta kohtaan 
ovat siis monien eri tekijöiden summa.5 

Ensinnäkin mielipiteisiin on yhteydessä vastaa-
jan ikä: mitä vanhempi vastaaja on, sitä kriittisem-
min hän suhtautuu nais- ja miesparien vanhem-
muuteen. Tulos on yhteneväinen aikaisempien sel-
vitysten kanssa (esim. Helsingin Sanomat 2012). 
Vanhempien sukupolvien kriittisempi suhtautu-
minen saattaa selittyä sillä, että he ovat itse elä-
neet aikaa, jolloin homoseksuaalisuus on ollut ri-
kos sekä miesten ja naisten vanhemmuuden roolit 
ovat olleet tiukemmat. Nuoremmille samaa suku-
puolta olevat parit eivät liene samalla tavoin uusi 
ilmiö. (van der Akker & al. 2013.) 

3 Vastaajat, jotka eivät ole osanneet kertoa mielipidet-
tään, on pienten tapausmäärien takia jätetty pois analyy-
seista. Yksittäiset tarkastelut kunkin selittävän muuttujan 
yhteydestä löytyvät liitteestä 1 (ks. www.julkari.fi).

4 Taulukossa 1 on esitetty tulokset vain suhteessa ”eri 
mieltä” oleviin. Vertailu ryhmään ”ei samaa eikä eri miel-
tä” löytyy liitteestä 2 (ks. www.julkari.fi).

5 Taulukossa 1 esitettyjen mallien lisäksi testattiin kaikki-
en luokiteltujen selittävien muuttujien keskinäiset interak-
tiovaikutukset. Tulokset muuttuivat vain naisparien osalta 
tarkasteltaessa sukupuolen ja koulutuksen välistä suhdet-
ta: naisista kriittisimmin naisparien vanhemmuuteen suh-
tautuvat matalasti koulutetut, kun taas miehistä keskita-
son koulutuksen saaneet.
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Naiset suhtautuvat miehiä suvaitsevaisemmin 
samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuu-
teen. Miehet näyttävät kyseenalaistavan erityises-
ti miesparien vanhemmuuden suhteessa hetero-
pariskuntiin. Naisten on myös aiemmissa selvi-
tyksissä (esim. Moilanen 2013) havaittu suhtau-
tuvan samaa sukupuolta oleviin pareihin myön-
teisemmin kuin miesten. Miesten kriittinen suh-
tautuminen miesparien vanhemmuuteen liittynee 
ainakin osittain yhä vallitseviin ihanteisiin siitä, 
että äiti on lapsen ensisijainen hoitaja (ks. esim. 
Lewis 2009). Äidin puuttumisen perheestä voi-
daan ajatella vaikuttavan vanhemmuuteen enem-
män kuin isän puuttuminen. Lisäksi valtaosassa 
yksinhuoltajaperheitä äiti on lasten lähivanhempi 
(THL 2013), eli isän puuttuminen perheestä voi-
daan nähdä myös ”tavallisempana” ja sitä kaut-
ta hyväksyttävämpänä kuin äidin puuttuminen.

Koulutuksen osalta tulokset ovat samansuun-
taisia aiempien selvitysten (esim. Tahdon-2013, 
2014) kanssa: myönteisimmin samaa sukupuolta 
olevien parien vanhemmuuteen suhtautuvat kor-
keimmin koulutetut. Koulutus yleensä lisää ih-
misten tietämystä ja kykyä kriittiseen ajatteluun, 
mikä puolestaan lisää suvaitsevaisuutta (van der 
Akker & al. 2013). 

Lapsettomat suhtautuvat samaa sukupuolta ole-
vien parien vanhemmuuteen suvaitsevaisemmin 
kuin ne, joilla on lapsia (ks. myös Paajanen 2007). 
Yhtenä selityksenä saattaa olla se, että itse lapsi-
perhearkea elävät kokevat tärkeämmäksi sen, että 
lapsi saa perheessä roolimallit molemmista suku-
puolista (vrt. Kuosmanen 1997). Ne, joilla itsellä 
on lapsi, saattavat myös useammin pohtia samaa 
sukupuolta olevien parien lasten mahdollisuuk-
sia joutua muita lapsia useammin kiusatuksi (ks. 
esim. Crouch & al. 2014). 

Eroja mielipiteissä on havaittavissa myös uskon-
nollisuuden suhteen. Uskonnollisesti aktiivisista 
suomalaisista pienempi osa näkee nais- ja miespa-
rien vanhemmuuden yhtä hyvänä kuin heteropa-
rien verrattuna niihin suomalaisiin, jotka eivät ole 
uskonnollisesti aktiivisia. Uskonnollinen aktiivi-
suus liitetään ylipäänsä perinteisempiin perhear-
voihin ja sukupuolirooleihin (Ervasti 2000), joka 
heijastunee myös mielipiteisiin samaa sukupuol-
ta olevien parien vanhemmuutta kohtaan. Us-
konnollisuuden onkin havaittu olevan merkittä-
vä asenteiden suvaitsevaisuutta selittävä tekijä (Sa-
lomäki 2011). 

Kaupungissa asuvat suhtautuvat maaseudulla 
asuvia myönteisemmin samaa sukupuolta olevi-

Taulukko 1. Multinomiaalinen regressioanalyy-
si suomalaisten näkemyksistä nais- ja miespari-
en vanhemmuudesta suhteessa kyvystä kasvattaa 
lapsi yhtä hyvin kuin naisen ja miehen muodos-
tama pari, 2012

Eri mieltä
Exp(B) (keskivirhe)

Naisparit Miesparit

Ikä 1,03*** (0.000) 1,03*** (0.000)

Sukupuoli

mies 2,60*** (0.003) 3,08*** (0.003)

nainen ref. ref.

Koulutus

matala 1,07*** (0,004) 1,11*** (0,005)

keskitaso 1,33*** (0,003) 1,25*** (0,003)

korkea ref. ref.

Onko lapsia

ei ole lapsia 0,80*** (0.003) 0,82*** (0,003)

on lapsia ref. ref.

Uskonnollisuus

aktiivinen 1,36*** (0,003) 1,47*** (0,003)

ei-aktiivinen ref. ref.

Asuinpaikka

kaupunki 0,53*** (0,003) 0,56*** (0,003)

maaseutu ref. ref.

R² (Nagel-
kerke) 0,13 0,17

Oikein luo-
kitellut ta-
paukset (%)

54,4 55,9

Referenssikategoriana Samaa mieltä olevat.
Vertailu ryhmään Ei samaa eikä eri mieltä löytyy liittees-
tä 2.
Tilastollinen merkitsevyys: *p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001.

en parien vanhemmuuteen (ks. myös Aamulehti 
2013). Esimerkiksi Gregory Herek ja John Capi-
tanio (1996) ovat esittäneet, että suhtautuminen 
seksuaalivähemmistöjä kohtaan on myönteisem-
pää, jos heidän kanssaan on itse tekemisissä. Suo-
messakin samaa sukupuolta olevia pareja on suh-
teellisesti enemmän kaupungeissa kuin maaseu-
dulla, jolloin samaa sukupuolta olevat parit liene-
vät kaupunkilaisille tutumpi ilmiö kuin maaseu-
dulla asuville. 

Taulukosta 1 löytyy myös tiedot käytetyn mallin 
hyvyyteen liittyen. Analyysi selittää hieman suu-
remman osan miespareja kuin naispareja koske-
vista mielipiteistä: miesparien osalta 17 ja naispa-
rien 13 prosenttia. Oikein luokiteltujen tapaus-
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ten kohdalla ei ole eroja nais- ja miesparien välillä; 
molempien osalta malli luokittelee oikeisiin luok-
kiin noin 55 prosenttia tapauksista. 

Johtopäätökset

Artikkelissa tarkasteltiin suomalaisten mielipitei-
tä samaa sukupuolta olevia pareja kohtaan, kes-
kittyen erityisesti vanhemmuutta koskeviin mie-
lipiteisiin. Lisäksi tutkittiin vanhemmuutta kos-
kevia mielipiteitä selittäviä tekijöitä. Suomalais-
ten mielipiteet nais- ja miespareja kohtaan ovat 
yleisellä tasolla melko suvaitsevaisia, ja suvaitse-
vaisuus on lisääntynyt vertailtaessa vuosia 2002 
ja 2014. Sen sijaan suhtautuminen nais- ja mies-
parien vanhemmuutta kohtaan on selvästi kriit-
tisempää. Vertailtaessa näkemyksiä nais- ja mies-
parien vanhemmuudesta, havaittiin, että naispa-
rien vanhemmuuteen suhtaudutaan suvaitsevai-
semmin kuin miesparien vanhemmuuteen. Tulok-
set osoittivat myös, että mielipiteet sekä nais- et-
tä miesparien vanhemmuutta kohtaan ovat mo-
nen eri tekijän summa. Yksinkertaistaen voidaan 
todeta, että suvaitsevaisimmin samaa sukupuolta 
olevien parien vanhemmuuteen suhtautuvat nuo-
ret, naiset, korkeasti koulutetut, lapsettomat, ei-
uskonnolliset ja kaupunkilaiset. Vastaavasti epäile-
vimmin nais- ja miesparien vanhemmuuteen suh-
tautuvat vanhemmat, miehet, matalammin koulu-
tetut, ne joilla on omia lapsia, uskonnollisesti ak-
tiiviset ja maaseudulla asuvat.

Saadut tulokset paljastavat mielenkiintoisia 
seikkoja suomalaisesta asenneilmapiiristä suhtees-
sa samaa sukupuolta oleviin pareihin. Merkittävää 
on ensinnäkin, että yli puolet suomalaisista nä-
kee nais- ja miesparien vanhemmuuden huonom-
pana kuin heteropariskuntien. Näin siitä huoli-
matta, että kasvava osa suomalaisista lapsista elää 
perheissä, jotka eivät täytä ns. ydinperheen ideaa-
lia eli niissä ei ole sekä äitiä että isää (Tilastokes-
kus 2015). Tulos kertoneekin, että ainakin mie-
lipiteiden tasolla äidin, isän ja lasten muodosta-
ma perhemalli nähdään parempana vaihtoehtona 
kuin esimerkiksi kahden samaa sukupuolta olevan 
vanhemman perhe. Ritva Nätkin (2003, 16–17) 
puhuu ns. perheihanteen käsitteestä, johon kuu-

luu perheisiin liittyvät arvot, esikuvat tai ihanne-
kuvat. Käsitteen piiriin kuuluvat myös ihanteina 
esiin nostetut erilaiset perheiden sisäiset järjestyk-
set, arjen käytännöt ja käsitykset siitä, mitkä teki-
jät rakentavat hyvän vanhemmuuden, hyvän lap-
suuden ja hyvän perheen. 

Toinen tulosten pohjalta vedettävä johtopää-
tös liittyy mielipiteissä havaittuun polarisaati-
oon. Myös aikaisemmissa selvityksissä (Aamuleh-
ti 2013) ja eduskunnan tasa-arvoisen avioliittolain 
äänestyksessä (Yle 28.11.2014) on ollut viitteitä 
asenteiden polarisaatiosta. Suvaitsevuuden lisään-
tymisestä huolimatta merkittävä osa suomalaisista 
ei näe samaa sukupuolta olevia pareja yhtä hyvinä 
vanhempina kuin naisen ja miehen muodostamia 
pareja. Tulosta selittänee osittain käytetyn muut-
tujan muotoilu. Mikäli samaa sukupuolta olevi-
en parien vanhemmuuden arviointia olisi lähes-
tytty muuten kuin vertaamalla sitä suhteessa eri 
sukupuolta oleviin pareihin, olisivat tulokset voi-
neet olla erilaisia. 

Presidentti Sauli Niinistö vahvisti sukupuoli-
neutraalin avioliittolain ja siihen liittyvät liitän-
näislait 8.4.2016, ja ne tulevat voimaan maalis-
kuun 2017 alussa (Yle 8.4.2016). Keskustelu sa-
maa sukupuolta olevien parien oikeuksista päät-
tyy tuskin tähän. Yksi seuraavista keskusteluista 
liittynee siihen, miten evankelis-luterilainen kirk-
ko tulee reagoimaan lakimuutokseen. Ainakin tä-
hän asti kysymys samaa sukupuolta olevien pa-
rien vihkimisestä avioliittoon on jakanut mieli-
piteitä kirkon sisällä (Turun Sanomat 4.11.2015; 
Yle 9.4.2016). Tulevaisuus näyttää, seurataanko 
Suomessa Norjan esimerkkiä, jossa kirkolliskoko-
us hyväksyi äskettäin samaa sukupuolta olevien 
parien vihkimisen (Yle 11.4.2016). Suomalaisen 
yhteiskunnan maallistumisesta huolimatta kirkko 
toimii edelleen – ainakin osalle väestöstä – tärkeä-
nä mielipidevaikuttajana. 

Yhdenvertaisuuslainsäädännöstä huolimatta sa-
maa sukupuolta olevia pareja ja heidän perheitään 
ei aina kohdella tasa-arvoisesti ja he joutuvat koh-
taamaan ennakkoluuloja. On todennäköistä, että 
samaa sukupuolta olevien parien perheet yleisty-
vät, joten ei ole yhdentekevää, miten yhteiskun-
nassa näihin perheisiin suhtaudutaan. 

Saapunut 19.11.2015 
Hyväksytty 18.4.2016
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ENGLISH SUMMARY
Carita Nikander & Milla Salin & Mia Hakovirta: 
Attitudes of Finns towards same-sex parenting 
(Kelpaavatko samaa sukupuolta olevat parit 
vanhemmiksi? Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta 
nais- ja miesparien vanhemmuuteen)

This article analyses attitudes towards same-sex 
parenting in Finland and discusses factors explaining 
those attitudes. The study contributes to the literature 
on the social acceptance of lesbian women, gay men and 
their parenting, and highlights several previously under-
researched aspects of social attitudes towards same-sex 
parenting.

The study draws on the 2012 International Social 
Survey Programme Survey (ISSP), which obtained the 
views of a large random sample of Finnish citizens. The 

survey data comprises 1,129 persons. In order to analyse 
attitudes towards same-sex parenting in Finland, we 
explored the argument that a same-sex female couple 
can bring up a child as well as a male-female couple; 
and that a same-sex male couple can bring up a child as 
well as a male-female couple. 

Our results show that parenting by same-sex female 
couples enjoys greater social acceptance than parenting 
by same-sex male couples. Moreover, the results indicate 
that women, younger people, those with a higher level 
of education and living in more urbanised environments 
have more permissive attitudes than men, older people, 
those with a lower level of education and living in 
smaller settlements.

Keywords: same-sex couples, parenting, attitudes.


