Svar på skriftligt spörsmål SSS 71/2015 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att sätta i kraft en könsneutral äktenskapslag och andra lagar som har samband med den
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 71/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Ville Niinistö /gröna m.fl.:
Tänker regeringen respektera den föregående regeringens vilja och på ett behörigt sätt
genomföra de ändringar i annan lagstiftning som en könsneutral äktenskapslag förutsätter?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Riksdagen antog i december 2014 den ändring av äktenskapslagen (234/1929) med stöd av vilken också par av samma kön kan ingå äktenskap. Lagändringen (156/2015) träder i kraft den 1
mars 2017.
När riksdagen antog lagändringen förutsatte den att regeringen senast den 31 december 2015
överlämnar en proposition till riksdagen om de ändringar som en könsneutral äktenskapslag förutsätter i andra lagar.
Som bäst görs det vid justitieministeriet i samarbete med andra ministerier och myndigheter en
grundlig kartläggning av vilka lagstiftningsändringar som ändringen av äktenskapslagen förutsätter. Avsikten är att säkerställa att de rättigheter som gäller äkta makar i alla situationer ska
utsträckas också till par av samma kön.
Behov av ändringar finns särskilt i den lagstiftning som hör till justitieministeriets samt socialoch hälsovårdsministeriets ansvarsområden, såsom i lagen om registrerat partnerskap
(950/2001), lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002) samt i
författningar om hur föräldra- och familjeledighet bestäms och författningar om andra sociala
förmåner. För att författningsändringarna ska kunna verkställas måste dessutom bl.a. Befolkningsregistercentralens datasystem ses över.
Regeringens proposition som gäller detta bereds så att den kan överlämnas till riksdagen före
utgången av år 2015. Det är möjligt att vissa lagändringar som hänför sig till förmånssystemen
och som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde förutsätter en mer bredbasig
beredning. Också till dessa delar kommer de ändringar som en könsneutral äktenskapslag förut-
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sätter dock att föredras för riksdagen så att den nödvändiga kompletterande lagstiftningen kan
träda i kraft den 1 mars 2017.
Helsingfors 8.7.2015

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

