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Hälytys! 
 
Hallintovaliokunta kuulee to 8.6.2006 asiantuntijoita asiassa HE 59/2006 vp laiksi 
ortodoksisesta kirkosta. Havaitsin, että kirkon verkkosivujen ohjeet esittävät alle 15-
vuotiaan lapsen kirkkoon liittämiselle oleellisesti rajoituksen, että vanhemman tai 
huoltajan on oltava kirkon jäsen. Seikka on mahdollisesti ongelmallinen, sillä tällaista 
rajoitusta ei ole lakiesityksessä eikä enää myöskään voimassaolevassa laissa. Ohjeet 
perustuvat erehdykseen uudesta uskonnonvapauslaista. Valiokunnan olisi kysyttävä 
kutsumiltaan asiantuntijoilta, edustavatko verkkosivujen ohjeet kirkollishallituksen 
virallista käsitystä voimassaolevasta laista ja odotuksia uudesta laista vai ovatko ohjeet 
mitättömät. 

Laadin kaksoislausunnon, jossa ensiksi tarkastelen lakiesityksen ja verkkosivujen 
välistä ristiriitaa (verkkosivuja vakavastiotettavina pitäen) ja toiseksi yhä uudestaan 
valiokunnassa syksyllä 2003 syntynyttä uskonnonvapauslakia koskevaa lausumaa, sil-
lä lausuma liittyi samaan erehdykseen kuin joka nyt sisältyy verkkosivuihin. Lausuma 
ei ole ainoastaan tarpeeton, vaan mielestäni erehdystä ylläpitäessään myös haitalli- 
nen! 

 
Jätän valiokunnan kansliaan sekä valokopion tästä kirjeessä että kaksi identtistä 

allekirjoitettua lausuntoni alkuperäiskappaletta valiokunnan pöytäkirjan tarkastele-
miini kahteen eri asiakohtaan mahdollisesti liitettäviksi. Lisäksi jätän lausunnostani 
kaikille valiokunnan jäsenille ja varajäsenille nimellä varustetun valokopion. 
 

Kunnioittaen 

 



 

 

dosentti Jouni Luukkainen 
puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun ateistit ry; www.ateistit.fi 
Castreninkatu 10 C 53, 00530 HELSINKI 
(09) 191 51443, (09) 7534 703; jouni.luukkainen@helsinki.fi 

Kaksoislausunto ti 
6.6.2006 

 
 

Lausunnot seuraavasta kahdesta asiasta: 
Asia 1: HE 59/2006 vp laiksi ortodoksisesta kirkosta 
Asia 2: K 4/2006 vp hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005: lausuma lapsen 

uskonnollisesta asemasta (HE 35/2003 vp, EV 126/2003 vp) 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

Hallintovaliokunnan on laadittava mietintö asiasta 1 ja kevätistuntokaudella lausunto 
asiasta 2. Alla on molemmista lausunnot. Lausunnossani asiasta 1 haluan kertoa 
havaintoni, jonka toivon valiokunnan ottavan varmuuden vuoksi esille asiantuntija-
kuulemisessaan. Tämä havaintoni näyttää liittyvän asiaan 2. Täten katsoin, että 
minulla on syytä alla kirjoittaa vielä uusi lausunto asiasta 2, joka on aiempia valio-
kunnan vastaanottamia samansuuntaisia lausuntojani laveampi. 

Perustuslakivaliokunnan on laadittava lausunto asiasta 1 ja mietintö asiasta 2. 
Perustuslakivaliokunta myös laati mietinnön uskonnonvapauslaista, jota asiassa 2 
mainitsemani hallintovaliokunnassa syntynyt eduskunnan lausuma koskee. Näin nämä 
kaksi valiokuntaa käsittelevät täysistuntoa varten yhdessä nämä kaksi asiaa. 

Tämän kaksoislausuntoni olen edelleen kehitellen muokannut 31.5.2006 perus-
tuslakivaliokunnalle jättämästäni kaksoislausunnosta. 

Asia 1. Haluan esittää huomion lakiesityksen kirkon jäseniä koskevasta pykälästä. 
Pykälä kuuluu seuraavasti: 

3 § Kirkon jäsenet 
Kirkon jäseniä ovat ne, jotka on otettu kasteen ja mirhalla voitelun sakramenttien 

kautta kirkon yhteyteen. 
Kirkon jäsen ei samanaikaisesti voi kuulua muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. 

Kirkon jäsen, joka liittyy jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, katsotaan 
eronneeksi kirkon jäsenyydestä. 

Kirkkoon liittymisestä ja kirkosta eroamisesta on lisäksi voimassa, mitä uskon-
nonvapauslaissa (453/2003) säädetään. 
Uskonnonvapauslain mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät pääsäännön 
mukaan yhdessä hänen huoltajansa, eikä tämä laki sido lapsen uskonnollista asemaa 
hänen huoltajiensa uskonnolliseen asemaan. Täten nähdään, että lakiesityksen 3 § ei 
aseta mitään ehtoja alaikäisen kirkon jäsenen huoltajien (eikä hänen vanhempiensa-
kaan) uskonnollisen aseman suhteen. 

Esityksen 3 §:n 1. ja 3. momentti ovat hyvin lähellä seuraavasti kuuluvia 2 §:n 1. 
ja 2. momenttia voimassa olevassa laissa ortodoksisesta kirkkokunnasta (521/1969): 

Kirkkokunnan jäseniä ovat ne, jotka sakramenttien kautta on kirkkokunnan yh-
teyteen otettu tai ortodoksista uskoa, tunnustavina ovat siihen liittyneet. 

Kirkkokunnasta erottaessa noudatettakoon, mitä siitä on erikseen säädetty. 
Voimassaolevan lain momenttien seuraukset muuttuivat 1.8.2003 uuden uskonnon-
vapauslain myötä. Vain vanhaan uskonnonvapauslakiin sisältyvä kaksoisjäsenyyden 
kielto, jonka siirtymäaika päättyy 1.8.2006, on lakiesityksessä säilytetty 3 §:n 2. mo-
mentissa. 

Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on 
säädettävä lailla asetusten ja alemmanasteisten oikeussääntöjen sijasta. Suomen 
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ortodoksinen kirkkokunta, jonka nimeksi tulee lakiesityksen mukaan Suomen orto-
doksinen kirkko, on julkisoikeudellinen yhteisö, joten sitäkin koskee tämä vaatimus. 
Täten kirkon jäsenyyttä koskevan pykälän olisi oltava tyhjentävä. 

Mutta Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivujen http://www.ort.fi suomenkie-
lisen sivuston osaston Kirkkoon liittyminen kohta Yleisesti muistettavaa tuntuu si-
sältävän lakiesitykseen kuulumattomia rajoituksia. Esitän ohjeista lainauksen: 

Vanhempiensa mukana voidaan 12-15-vuotias lapsi liittää kirkkoon ainoastaan 
hänen omalla kirjallisella suostumuksellaan. Alle 12-vuotias lapsi voi kuulua kirk-
koon, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon 
jäsen. Alle 12-vuotias voi jäädä kirkon jäseneksi, vaikka hänen vanhempansa (tai 
huoltajansa) eroaisivat kirkosta. 
Ensimmäisen virkkeen mukaan 12-15-vuotias [tarkoitetaan kai 12-14-vuotias] voidaan 
kirjallisella suostumuksellaan liittää kirkkoon, jos hänen vanhempansa liittyvät 
samalla kirkkoon, ja kaiketi yleisemmin silloinkin, jos vanhemmista ainakin toinen tai 
huoltajista ainakin yksi liittyy samalla kirkkoon tai kuuluu jo ennestään kirkkoon. 
Mutta tarkoittaako teksti, että muulloin sellainen ei olisi mahdollista? Niin sen 
ymmärrän, sillä tällaiset virallisessa yhteydessä keskustasolla lausutut ohjeet (kirkon 
hiippakuntien ja seurakuntien verkkosivuilla ei ole omia kirkkoon liittymistä koskevia 
ohjeita) tuntuvat viranomaisen antamalta oikeussäännöltä (normilta), jolloin riittävä 
ehto tarkoittaa samalla välttämätöntä ehtoa. 

Sama koskee ohjeiden toista ja kolmatta virkettä, jotka ehkä yhdessä yrittävät 
sanoa, että alle 12-vuotias voidaan liittää kirkkoon, jos ainakin toinen hänen van-
hemmistaan tai ainakin yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen, mutta että muita 
kirkon itsensä asettamia ehtoja nimenomaisesti alle 12-vuotiaan kirkon jäsenyydelle ei 
ole. Jälleen tällä riittävällä ehdolla tarkoitettaneen samalla välttämätöntä ehtoa eli 
rajoitusta. Muotoilemani ehto on sama kuin Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta 
annetun kirkkolain I luvun 3 §:ssä oleva 1.1.2004 voimaan tullut ehto (1279/2003), 
jonka tarkoituksena on varmistaa lapsen mahdollisuus saada kristillistä kasvatusta. 

Onko kuitenkaan oikein, että alle 15-vuotiaan kirkon jäsenyydelle asetetaan täl-
laisia lisärajoituksia kirkon verkkosivujen virallisiksi ymmärrettävissä ohjeissa? Tie-
tenkään ohjeet eivät ole muotoillut tarkkuudella, jotka normeille on asetettava, vaan ne 
pikemminkin vain kuvaavat näitä normeja. Mutta missä nämä normit on päätetty? 
Kirkon sivusto mainitsee ensisijaisena yhteystietona kirkollishalHtuksen kanslian. 
Voiko Suomen ortodoksinen kirkollishallitus siis asettaa tuollaiset normit verkkosivu- 
lpnsa Icsnt.t.a ia rn init.fr.na näin cokö vmmacopnlpM-j Iplrid 'vH-nr?r>V'8iQ£Kä+o lri'-W'^lr«-"'"Qs 

ta että esitettyä lakia ortodoksisesta kirkosta? Perustuslaista yllä sanomani valossa ei 
voi. Olisi tietysti eri asia, jos lakiesitys valtuuttaisi kirkollishallituksen antamaan 
tarkemmat ohjeet kirkon jäsenyydestä, mutta kun niin ei ole. 

Tähän ristiriitaan pyydän valiokuntaa kiinnittämään huomionsa. 
Mutta onko vika lakiesityksessä vaiko verkkosivujen ohjeissa? Mitä ortodoksinen 

kirkko todellisuudessa kirkon jäsenyyden suhteen haluaa? Haluaisiko kirkko lakiesi-
tyksen 3 §:ään lisättäväksi muotoilemani alle 12-vuotiaita koskevan ehdon (ja tällöin 3 
§:n ainoaksi vain lapsia koskevaksi kirkon itsensä asettamaksi ehdoksi)? Näin saattaisi 
olla, sillä ajantasainen 1 § asetuksessa ortodoksisesta kirkkokunnasta (179/1970) 
kuuluu seuraavasti: 

Vanhempien ja huoltajien tulee kasvattaa kirkkokuntaan kuuluvat lapset orto-
doksiseen uskoon. 

Syntyneet on ilman tarpeetonta viivytystä kahden kuukauden kuluessa syntymästä 
pyhän kasteen ja voitelun sakramenttien kautta otettava kirkon yhteyteen. 

Toisaalta mainitsemani asetuksen 16 §:n 1. momentin mukaan kaikissa seura-
kunnissa pidettäköön kristinoppikouluja, joihin kutsutaan kaikki viisitoista vuotta 
täyttäneet ja joissa heitä ohjataan uskonopin ja kirkollisen elämän tuntemiseen vah-
vistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Mutta ortodoksisen kirkon verkkosivuilla 
jokin seurakunta kertoi kerhostaan, joka on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille tai kris-
tinoppikoulun käyneille, joten kristinoppikouluun voi kai käytännössä osallistua alle 
15-vuotiaskin. Nyt joku saattaisi haluta liittyä kirkkoon alle 15-vuotiaana kristin-
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oppikoulun yhteydessä. Mutta haluaako kirkko sallia sen? Tätä nuorempiakin voisi 
haluta liittyä jäseneksi jo sikälikin, että perusopetuslain perusteella ortodoksiseen 
kirkkoon kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua ortodoksisen uskon-
non opetukseen, jos sitä järjestetään ja jos tämä opetus oppilaan saaman kasvatuksen 
ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan. 

Näin ollen arvelisin, että kirkko ei haluaisi asettaa 12-14-vuotiaan kirkkoon liit-
tymiselle ehtoa, että huoltajan tai vanhemman tulee olla kirkon jäsen. 

Mutta ehkä kirkko kuitenkin pitää lakiesitystä oikeana kantanaan. Silloin kirkon 
on korjattava verkkosivunsa ja poistettava rajoittavaksi ymmärrettävät ohjeiden 
kohdat. Itse olen sitä tällä samalla päivämäärällä eduskunnan oikeusasiamiehelle 
tekemälläni kantelulla vaatinut perustuslain 80 §:ään vedoten. 

Saattaa kuitenkin olla, että ongelma perustuu uskonnonvapauslain väärään tul-
kintaan. Tätä seikkaa tarkastelen tämän kaksoislausunnon jälkimmäisessä kohdassa. 
Kanteluni tein juuri saadakseni ortodoksisen kirkon verkkosivujen ohjeista pois niiden 
väärät tulkinnat uskonnonvapauslaista. 

Asia 2. Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 sisältää osassa III ope-
tusministeriön kohdalla kannan, että mainitsemassani kirkkolain muutosasiassa HE 
35/2003 vp hallintovaliokunnassa syntynyt ja eduskunnan äänestyksessä 16.12.2003 
hyväksymä eduskunnan vastaukseen EV 126/2003 vp sisältyvä uskonnonvapauslakia 
ja erityisesti lapsen asemaa koskeva lausuma ei anna aihetta (muihin) toimenpiteisiin. 
Kertomuksen mukaan nämä muut toimenpiteet tarkoittivat sitä, että ministeriö on 
seurannut uuden uskonnonvapauslain toimeenpanoa ja pitänyt yhteyttä eri uskon-
nollisiin yhdyskuntiin; ministeriön tietoon ei ole tullut lapsen uskonnollista asemaa 
koskevista säännöksistä aiheutuneita epäkohtia. 

Lausumalla pyritään rajoittamaan huoltajien valtaa päättää lapsen uskonnollisesta 
asemasta. Lausuma syntyi, kun eräät tahot pitivät eduskunnan yksimielisesti 
hyväksymää näiltä osin aivan selkeätä uskonnonvapauslakia toisenlaisena kuin se on. 
Nykyään lain tulkinnasta ei pitäisi olla olemassa erimielisyyttä. Tai ehkä lausuma ja 
sen takana oleva ajatusmaailma on sittenkin synnyttänyt käsityksen, että uskonnon-
vapauslaki olisi kaikesta huolimatta muuttumassa lausuman tavoitteleman mukaiseksi 
ja käytännössä jo muuttunutkin, ja että 3 § lakiesityksessä ortodoksisesta kirkosta olisi 
sellaisenaankin siksi piankin yhtenevä kirkon verkkosivuilla jo olevien ohjeiden 
kanssa. On myös huomattava, että opetusministeriö asetti ortodoksisen lainsäädännön 
uudistamistoimikunnan jo 16.10.2002 uskonnonvapauslakiesityksen juuri tultua 
annetuksi eduskuntaan. Ehkäpä nyt tarkastelemani lakiesityksen 3 § (lukuunottamatta 
toimikunnan työn päättymisen 14.9.2004 jälkeen lisättyä toisen momentin jäl-
kimmäistä virkettä) onkin peräisin jo tuolta ajalta ja sisältää myös sen tähden saman 
joidenkin tahojen väärinkäsityksen uskonnonvapauslaista, jonka selvittely johti sitten 
eduskunnan lausumaan. 

Oli niin tai näin, lakiesitys ortodoksisesta kirkosta kaipaisi eduskuntakäsittelynsä 
pohjaksi pitävän käsityksen uskonnonvapauslaista, vaikka jälkimmäinen laki itsessään 
selvä onkin. Mutta lausuma voi mielestäni kuitenkin sumentaa tätä käsitystä joidenkin 
mielessä. Siksi olisi parempi, että eduskunta hallituksen toimenpidekertomuksen 
käsittelyn yhteydessä katsoisi lausuman käyneen tarpeettomaksi. Ensisijassa siis 
hallintovaliokunta, mutta ellei se, niin perustuslakivaliokunta. Silloin laki 
ortodoksisesta kirkosta olisi muotoiltava niin, että se ei lepää minkäänlaisilla 
harhakuvilla uskonnonvapauslaista, sikäli kuin se nyt lepää. Jos kirkon verkkosivut 
ilmaisevat kirkollishallituksen väärän käsityksen uskonnonvapauslaista ja sen myötä 
kirkon mahdollisen odotuksen siitä, millainen laki ortodoksisesta kirkosta tulisi 
oikeasti olla, niin verkkosivujen ohjeiden ehdot olisi tarpeellisessa määrin sisällytet-
tävä itse lakiesitykseen; ne eivät seuraisi uskonnonvapauslaista. Tämä olisi tehtävä 
kirkollishallitukselle täysin selväksi. Paremmin sitä ei eduskunta voisi tehdä kuin 
lausumasta luopumalla. 

Esitän nyt erityisen perustelun, miksi eduskunnan olisi todellakin syytä hylätä 
uskonnonvapauslakilausuma. Asian muotoilu hallintovaliokunnan lausunnossa pe-



 

 

rustuslakivaliokunnalle (tai perustuslakivaliokunnan mietinnössä) voisi tällöin olla 
seuraava: 

On (myös) ilmennyt, että lausuman tavoitetta ei voitaisi lausumassa 
ajatellulla lainmuutoksella tehokkaasti saavuttaa. Lausuma ei enää ole 
tarpeellinen. 
Kerron seuraavaksi tarkemmin, miksi näin olisi. 

Uuden uskonnonvapauslain keskeisiä lähtökohtia on päätösperiaate, että lapsen 
uskonnollinen asema muuttuu vain huoltajien nimenomaisesta päätöksestä. Tietysti 
uskonnollinen yhdyskunta voi itsekin asettaa ehtoja liittymiselle ja myös erottaa 
jäsenensä tai katsoa tämän eronneeksi. Vanhan uskonnonvapauslain mukaan lapsen 
uskonnollisen aseman tuli olla saman kuin äidin tai vanhempien sopimuksella isän, 
mutta tästä seuraamisautomatiikasta siis luovuttiin. Automatiikka ei edes täysin 
toiminut, koska (evankelis-luterilaiseen) kirkkoon kuuluvat vanhemmat saattoivat 
jättää syntyneen lapsensa kastattamatta, jolloin lapsesta ei tullut kirkon jäsentä. Au-
tomatiikka myös loukkasi uskonnollisten yhdyskuntien itsemääräämisoikeutta, koska 
sehän olisi esimerkiksi vaatinut, että kirkon olisi ollut kirjattava kirkkoon kuuluvien 
vanhempien lapsi kirkon jäseneksi silloinkin, kun nämä jättivät lapsen vaille kastetta. 
Vihdoin automatiikka ei sallinut lapsen jäädä kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempan-
sa erosivat kirkosta. Päätösperiaate nähtiin lainvalmistelussa tärkeäksi näistä syistä. 
Tietysti myös lain tekninen ajanmukaistaminen vaati seuraamisautomatiikan purun; 
olisi ollut kestämätöntä, jos automatiikka olisi edelleen jatkunut, kun laki kerran 
kokonaisuudessaan uudistettiin. 

Toinen keskeinen lähtökohta on yksinkertaisuusperiaate: tarpeettomat, haitalliset 
ja loukkaavatkin esteet uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiselle oli poistettava. 
Näin luovuttiin kuukauden harkinta-ajasta sekä henkilökohtaisen käynnin vaatimuk-
sesta; kirjallinen eroamisilmoitus voidaan jopa lähettää maistraattiin sähköpostitse 
paria maistraattia lukuunottamatta. Jälleen lain ajanmukaistaminen välttämättä johti 
tähän. Seuraukset ovat olleetkin yllättävän merkittävät kirkostaeroamislukujen 
saavutettua uusia ennätyksiä. Tällöin jälkikäteen noiden vanhojen esteiden voidaan 
ymmärtää aikanaan todella vaikuttaneen ihmisten aikeita estävästi. Väärinkäytök-
siäkään ei ole ilmennyt. Evankelis-luterilainen kirkko on seurannut tätä kehitystä, sillä 
syksystä 2004 lähtien yhä useamman seurakunnan (tätä nykyä ainakin Tampereen, 
Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien seurakuntien) jäseneksi on niiden alueella 
asuva kastettu, rippikoulun käynyt ja konfirmoitu, mutta sittemmin kirkosta eronnut 
täysi-ikäinen voinut palata kirjeitse ja jopa verkosta tulostettavalla ja taitettavalla 
lomakkeella, jonka postimaksun vastaanottaja on valmiiksi maksanut. Ihmisten on 
voitava ilmaista tahtonsa yksinkertaisesti, sillä perustetta muuhun ei ole. 

Uskonnonvapauskomitean ehdotus sisälsi myös rajoitusperiaatteen, jonka mu-
kaan huoltajat voisivat päättää muuttaa lapsen uskonnollisen aseman oleellisesti vain 
sellaiseksi kuin se yhdellä huoltajista jo on tai jollaiseksi se samalla muuttuu. Tämä 
rajoitusperiaate olisi siis ollut vanhan seuraamisautomatiikan vastine uuden päätös-
periaatteen puitteissa. Mutta tästä rajoitusperiaatteesta hallituksen esitys uskonnon-
vapauslaiksi luopui. Sen sijaan esityksen perustelut määrittivät lapsen uskonnollisesta 
asemasta päättämisen lapsen huollon piiriin kuuluvaksi asiaksi lapsen kasvatuksesta 
päättämisen lailla, ja näin ollen laiksi tuli, että lapsen uskonnollisesta asemasta 
päättävät huoltajat siitä riippumatta, mikä huoltajien oma uskonnollinen asema on. 
Mikään lain tekninen ajanmukaistaminen ei olisikaan vaatinut rajoitusperiaatteen 
pysyttämistä, vaan päinvastoin juuri sen poistoa. 

Eduskunnan lausuma tarkoittaisi rajoitusperiaatteen palauttamista uuteen us-
konnonvapauslakiin. 

Osoitan kuitenkin, että rajoitusperiaate olisi sekä ristiriidassa luovuttamattomien 
päätös- ja yksinkertaisuusperiaatteiden kanssa että teholtaan vajaa lausuman 
tavoitteiden toteutumisen kannalta että perimmältään mahdoton perustella. 

Tarkastelen tilannetta, jossa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat huoltajat 
haluaisivat irrottaa tähän kirkkoon kuuluvan lapsen kirkon jäsenyydestä heidän itsensä 
jatkaessa kirkon jäseninä ja jossa 12 vuotta täyttäneen lapsen tapauksessa lapsi antaisi 



 

 

tälle itseään koskevalle toimelle kirjallisen suostumuksensa. Oletan myös sen 
tavanomaisimman tapauksen, että ainakin yksi huoltajista on rippikoulun käynyt ja 
konfirmoitu. Jos lausuman tarkoittama lakimuutos toteutettaisiin, niin huoltajat 
voisivat silti toteuttaa tahtonsa seuraavasti. Konfirmoitu huoltaja eroaisi kirkosta, 
jolloin huoltajat voisivat päättää myös lapsen eroavan kirkosta, ja sitten kirkosta juuri 
eronnut huoltaja palaisi heti takaisin kirkon jäseneksi huoltajien tekemättä päätöstä 
liittää lapsi takaisin kirkkoon. Ainakin yllä mainitsemissani edelläkäyvissä suurissa 
seurakuntayhtymissä tämän kaiken pystyisi tekemään yhdellä kirjeellä kirkkoherran-
virastoon tai vastaavaan keskusvirastoon, ja kaikki kolme päätöstä (huoltajan ero, 
lapsen ero, huoltajan paluu) rekisteröitäisiin kirjeen saavuttua kaiketi välittömästi 
peräjälkeen samalla päivämäärällä. 

Huoltajat siis menettelisivät päätös- ja yksinkertaisuusperiaatteiden mukaisesti eri 
toimenpiteissään. Mutta kokonaisuudessaan huoltajalta vaadittava kirkosta eroaminen, 
vain hetken kestävä muodollinen kirkosta erossa oleminen ja välitön kirkkoon takaisin 
liittyminen olisi tietysti vastoin sitä, mitä yksinkertaisuusperiaatteella haluttiin lakiin 
saada eli ihmisille oikeus toteuttaa tahtonsa yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla. 
Tässä kyseessä oli siis huoltajien tahto saada lapsi ilmoitetuksi kirkosta eronneeksi. 

Tuota huoltajan vain hetken kestävää kirkon jäsenyyden ulkopuolella oloa ei 
voitaisi järkevästi perustella, ja kuitenkin se perustelun vaatisi. Perusteluna ei voitaisi 
käyttää lapsenkasvatuksellisia syitä, koska mahdollinen kasvatustuokio olisi niin lyhyt 
eikä sen ajankohta edes huoltajien tiedossa kuin korkeintaan jälkikäteen. 

Voisivatko lausuman kannattajat myöskään olla tyytyväiset siihen, että lausuman 
tavoite, joka pohjimmiltaan selvästi olisi juuri estää lapsen eroaminen huoltajien 
päätöksellä uskonnollisesta yhdyskunnasta ja erityisesti evankelis-luterilaisesta 
kirkosta, saatettaisiin tehdä lausuman tarkoittaman lainmuutoksen jälkeenkin tuolla 
tavalla saavuttamattomaksi? 

Voitaisiinko uskonnonvapauslakia todella ryhtyä tuolla tavalla viemään taakse-
päin menneisyyteen aivan vastoin ajan vaatimia ja toteutuneita lain keskeisiä peri-
aatteita, kun kerran tulos ei edes täyttäisi odotuksia ja kun kerran lainmuutosta sen 
keskeisimmässä koetustilanteessa ei voitaisi perustella? 

Vertailua varten on huomattava, että kirkkolakiin tuli rajoitusperiaatteen mukai-
nen, yllä kuvaamani muutos 1.1.2004. Evankelis-luterilainen kirkolliskokous katsoi, 
että alle 12-vuotiaan lapsen kirkkoon liittämisen ehdoksi on asetettava huoltajan tai 
vanhemman kirkon jäsenyys, jotta varmistettaisiin lapsen mahdollisuus saada kris-
tillistä kasvatusta. Ehto ottaa mielestäni ihailtavalla tavalla huomioon sekä uskon-
nonvapauslain että kirkon luonteen uskonnollisena yhdyskuntana. Tämän ehdon voi 
nähdä mielekkääksi vähimmäisvaatimukseksi kirkon kannalta edelleenkin, vaikka, ku-
ten kirkon tietoihin perustunut uutinen televisiossa 2.1.2006 kertoi, on ihmisiä, jotka 
palaavat kirkon jäseniksi vain niin pitkäksi aikaa, että voivat kastattaa syntyneen 
lapsensa. Ymmärtääkseni myöskin lapsen kastetoimitukseen saattavalta huoltajalta tai 
vanhemmalta on kirkon luontaista vaatia kirkon jäsenyys toimituksen kirkon kannalta 
pyhän luonteen tähden. 

Mutta ei ole tahoa, joka asettaisi vastaavan kasvatustavoitteen ja vaatisi vastaavan 
seremonian kirkosta eroamisen tapauksessa. Siksikään huoltajan kirkosta eroaminen 
ehtona lapsen kirkosta eroamiselle ei ole mielekäs. 

Mainitsemani television uutinen osoittaa, että huoltajat havaitsisivat kyllä itse 
tavan kiertää lausuman havittelemat rajoitukset lapsen kirkosta eroamiselle, jos niitä 
lakiin tulisi. Mutta ainakin yhdistyksemme yrittäisi myös huoltajia valistaa tästä 
mahdollisuudesta sekä tarjota heille siihen tarkoitukseen valmis lomake sekä verkossa 
että sanomalehti-ilmoituksissa. 

Huoltajat, jotka ovat lausumaa vastaan, voisivat kiertää lausuman rajoituksen 
avustuksettakin ja eduskunnan voimatta kiertämistä estää. Siksi lausuman arvioinnissa 
ei enää ole kyse siitä, kuten oli syksyllä 2003, onko uskonnonvapauslain huoltajille 
antama suvereeni päätösvalta paikallaan vai ei, vaan siitä, että tätä valtaa puolustavilla 
huoltajilla olisi mahdollisuus omakohtaisella toiminnallaan tehdä tyhjiksi niiden 
tavoitteet, jota vastustivat tätä valtaa. 



 

 

Itse oivalsin sen, että lausuman tavoittelema uskonnonvapauslain muutos voitai-
siin tehdä tehottomaksi, vasta alkusyksystä 2004. Tuskinpa sitä kukaan muukaan oli 
oivaltanut. Opetusministeriön ei ollut tarvinnut oivaltaa, koska aikanaan hallituksen 
esitystä uskonnonvapauslaiksi komitean työn pohjalta valmistellessaan se saattoi hyvin 
perusteluin ottaa huoltajien suvereenin päätösvallan lähtökohdakseen; ei sen silloin 
enää tarvinnut ryhtyä miettimään ihmisten mahdollisuutta kiertää komitean ehdottamia 
rajoituksia. 

Syksyllä 2003 jätin hallintovaliokunnalle oma-aloitteisen lausuntoni, jonka va-
liokunta kirjasi saapuneeksi, ja sitten alkuvuodesta 2004 laadin ja Vapaa Ajattelija -
lehdessä julkaisin lausuntoani edelleen kehitellen 27-kohtaisen kannanoton uskonnon-
vapauslain puolesta lausumaa vastaan. Mutta yksikään noista kannanottoni kohdista ei 
kertonut ratkaisevasta lausuman tyhjäksi tekemisen mahdollisuudesta. Sittemmin olen 
kuitenkin nimenomaan tätä mahdollisuutta tarjonnut lausuman tuhoksi kuten erityisesti 
vuosi sitten eduskunnalle. Vasta-argumentteja en ole kuullut. 

Esittämäni seikat lausuman tavoitteleman rajoitusperiaatteen perimmäisestä te-
hottomuudesta ja ristiriitaisuudesta lain tärkeimpien toteutuneiden periaatteiden kanssa 
olisi mielestäni eduskunnan syytä ottaa huomioon lausuman tarpeellisuutta 
arvioidessaan. Eduskunnan olisi nähtävä, että uutta uskonnonvapauslakia ei ole 
mahdollista peruuttaa vanhan uskonnonvapauslain suuntaan lausuman kuvittelemalla 
tavalla. Sellainen ajatusponnistus uskoakseni samalla auttaisi eduskuntaa ymmär-
tämään uuden uskonnonvapauslain luonnetta aiempaa syvällisemmin. 

Näiden seikkojen havaitseminen vasta syksyllä 2004 kauan aikaa sen jälkeen, kun 
uskonnonvapauslaki eduskunnassa käsiteltiin ja kun nyt aivan välttämättömäksi 
osoittautuneeseen rajoitusperiaatteesta luopumiseen haluttiin saada lausuma laatimalla 
osittainen peruutus, helpottaisi eduskunnan uutta kannanmääritystä. Eduskunnan ei 
nimittäin olisi enää tarpeen sitoa itseään noihin aiempiin vaiheisiin, koska silloin 
tietämys asioista oli paljon suppeampi, vaan se voisi lähteä esittämästäni aivan uudesta 
näkökulmasta. 

Eduskunnan olisi syytä tarttua asiaan jo tällä kertaa. Sitä vaatisi yksin lakiehdotus 

ortodoksisesta kirkosta. 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ORTODOKSISESTA KIRKOSTA, HE 
59/2006 vp 
 
Ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö ehdotetaan esityksessä uudistettavaksi ko-
konaisuudessaan. Esitys pohjautuu ortodoksisen lainsäädännön uudistamistoimikunnan 
ehdotukseen (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:32). Toi-
mikunnassa olivat edustettuina ortodoksinen kirkko sekä opetus-, oikeus- ja valtiova-
rainministeriö. Esityksen jatkovalmistelu on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä ortodok-
sisen kirkollishallituksen kanssa. 
 
Esityksen keskeisin tavoite on vahvistaa ortodoksisen kirkon itsehallintoa sen sisäistä 
toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Esityksellä ei kuitenkaan ole tarkoitus 
muuttaa ortodoksisen kirkon aseman perusteita suhteessa valtioon, vaan kirkolla olisi 
edelleen julkisoikeudellinen erityisasema vastaavasti kuin evankelis-luterilaisella kir-
kolla. Lisäksi tarkoituksena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan paremmin nykyisen 
perustuslain vaatimuksia. Nykyisessä lainsäädännössä joidenkin säännösten säädöstaso 
on ongelmallinen perustuslain 80 §:n kannalta ja asetuksenantovaltuudet vastaavat 
huonosti nykyisiä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. Lainsäädäntötek-
nisesti lakia pyritään uudistamaan nykyistä johdonmukaisemmaksi ja selkeämmäksi. 
Nykyinen lainsäädäntö on kokonaisuutena vaikeasti hahmottuva ja epäjohdonmukai-
nen, ja sen soveltamista vaikeuttaa monilta osin myös sääntelyn alhainen yleisyysaste. 
 
Esityksessä ehdotetaan, että kirkolliskokous voisi antaa tarkemmat säännökset kirkon 
toiminnasta ja hallinnosta kirkkojärjestyksellä. Vastaava järjestely on evankelis-
luterilaisessa kirkossa toteutettu kirkkolain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuoden 
1994 alusta lukien. Kyseessä on perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettu muun vi-
ranomaisen kuin tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai ministeriön antama oike-
usnormi. Tavanomaista laajempaa norminantovallan delegointia puoltaa tässä tapauk-
sessa kirkkokunnan erityisluonne itsehallinnollisena uskonnollisena yhteisönä sekä 
uskonnonvapauteen liittyvä uskonnollinen järjestäytymisvapaus. Ehdotettuun lakiin on 
sisällytetty useita valtuussäännöksiä, joissa kirkkojärjestyksessä säädettävät asiat on 
pyritty yksilöimään täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. 
 
Ortodoksisen kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon toimintamenot maksetaan nykyi-
sin pääosin valtion varoista, ja sen asema rinnastuu monissa suhteissa valtion virastoon. 



 

 

Esityksessä ehdotetaan keskus- ja hnppakuntahallinnon aseman muuttamista 
riippumattomammaksi suhteessa valtioon siirtämällä se kirkon itsensä ylläpidettävät 

si. Kirkon taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi kirkko saisi kuitenkin jat-
kossa vastaavan suuruista valtionapua. 
 
Ortodoksisen kirkon itsehallintoa vahvistettaisiin myös siirtämällä opemsministeriölle 
eräissä asioissa kuuluva kirkon sisäistä toimintaa ja hallintoa koskeva päätösvalta kir-
kon omille toimielimille. Laista jäisi lisäksi pois säännös kirkon ylimmän hallinnon 
kuulumisesta maan hallitukselle. 
 
Kirkon ja seurakuntien hallinnon perusrakenne säilyisi pääosin nykyisellään. Hallintoa 
koskeviin säännöksiin ehdotetaan kuitenkin lukuisia pienempiä muutoksia. Kirkollis-
kokouksen toimintaa uudistettaisiin mm. tihentämällä sen kokoontumisrytrni vuosit-
taiseksi. Hiippakuntiin perustettaisiin hiippakunnan ja seurakuntien toimintaa suunnit-
televiksi ja koordinoiviksi yhteistyöelimiksi hiippakuntaneuvostot. Seurakuntahallin-
nossa papiston ja kanttorien valinta siirtyisi seurakunnanvaltuustolle lukuun ottamatta 
kirkkoherran vaalia. Lakiin lisättäisiin säännös seurakuntien yhteistoiminnasta tehtä-
viensä hoitamisessa sekä säännökset seurakuntajaon muutoksista ja omaisuuden jaosta 
seurakuntajaon muuttuessa. 
 
Esityksessä ehdotetaan, että ortodoksisen kirkon koko henkilöstö siirtyisi työsopimus-
suhteeseen. Nykyisin henkilöstö jakaantuu kolmeen ryhmään, joihin sovelletaan eri 
lainsäädäntöä: kirkon keskus- ja Mippakuntahallinnon virkamiehet, seurakuntien vi-
ranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät. Työsopimussuhteeseen siirtymisellä py-
ritään keventämään sääntelytarpeita ja yksinkertaistamaan henkilöstöhallintoa. Kirkon 
ja seurakuntien henkilöstön tehtävien on katsottu olevan pääasiallisesti luonteeltaan 
sellaisia, ettei valtiosääntöoikeudellinen virkamieshallintoperiaate edellyttäisi vir-
kasuhteen käyttöä. Työsopimussuhteeseen siirtymisen johdosta luovuttaisiin seura-
kuntien viranhaltijoita nykyisin koskevasta ojennusmenettelystä. 
 
Henkilöstön palvelussuhteen ehdoista sovittaisiin esityksen mukaan työehtosopimuk-
sella työnantajapuolta edustavan kirkollishallituksen ja työntekijäjärjestön välillä. Ny-
kyisin kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon virkamiehet kuuluvat valtion virkaehto-
sopimuksen piiriin, ja seurakuntien viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista säädetään 
asetuksella kirkon virka- ja työehtovaliokunnan esitysten mukaisesti. Työehtosopimusta 
koskevat neuvottelut ovat käynnissä kirkollishallituksen ja työntekijäjärjestön välillä. 
 
Kirkon ja seurakuntien viranomaisten päätöksiä koskeva muutoksenhakumenettely 
uudistettaisiin. Nykyisin muutoksenhakujärjestelmä perustuu hallinnon sisäiseen muu-
toksenhakuun, jossa ensimmäisenä valitusasteena toimii kirkollishallitus. Kirkollishal-
lituksen ja piispan päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Esi-
tyksen mukaan valituksen pakolliseksi esivaiheeksi tulisi hallintomenettelyssä käsitel-
tävä oikaisuvaatimus kirkollishallitukselle. Valituksen voisi tehdä vasta kirkollishalli-
tuksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä, ja ensimmäisenä vali-
tusasteena olisi aina hallinto-oikeus. Ortodoksisen lainsäädännön uudistamistoimi-
kunnan ehdotuksessa esitettiin valitusten keskittämistä kirkollishallituksen sijaintipai-
kan mukaan Kuopion hallinto -oikeuteen, mutta tästä luovuttiin, koska oikeusministeriö 
ei lausunnossaan puoltanut keskittämistä. Näin ollen toimivaltainen hallinto-oikeus 
määräytyisi hallmtolainkäyttölain 12 §:n mukaan. 
Nykyisessä lainsäädännössä käytetty nimitys "ortodoksinen kirkkokunta" ehdotetaan 
korvattavaksi yleiskielen mukaisella nimityksellä "ortodoksinen kirkko". Ehdotettu 
nimitys on myös yhdenmukainen evankehs-luterilaisen kirkon nimen kanssa. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyyntö: HE 59/2006 
 
 

Suomen ortodoksista kirkkokuntaa koskeva lainsäädännön kokonaisuudistus 
on alkanut opetusministeriön ja ortodoksisen kirkkokunnan yhteisestä 
aloitteesta lokakuussa 2002. Opetusministeriön asettaman ortodoksisen 
lainsäädännön uudistamistoimikunnan puheenjohtajana on toiminut 
kansliapäällikkö Markku Linna. Ortodoksisella kirkolla on ollut omat 
edustajansa toimikunnassa ja valmistelutyö on tapahtunut ministeriön ja kirkon 
tiiviissä yhteistyössä. Valmistelussa on huomioitu kirkon edustajien näkemykset 
ja odotukset. 
 
Ortodoksisen kirkkokunnan kirkolliskokous on tammikuussa 2005 yksimielisesti 
hyväksynyt lausunnossaan uudistamistoimikunnan ehdotuksen muutamin 
vähäisin muutosehdotuksin. Toimikunnan ehdotus on ollut myös 
piispainkokouksen käsiteltävänä. Piispainkokous on niin ikään tammikuussa 
2005 todennut kannattavansa toimikunnan ehdotusta. Lakiehdotusta 
käsitelleen kirkolliskokouksen jälkeen piispainkokous on vahvistanut 
kirkolliskokouksen lausunnon ehdotuksesta niiltä osin kun siinä on ollut kysymys 
dogmaattisista tai kanonisista asioista. 
 
Lain sisällöllisestä puolesta kirkollishallitus haluaa tuoda lausuntonaan esille 
seuraavat asiat. 
 
Voimassa oleva ortodoksisesta kirkkokunnasta annettu laki (521/1969) on 
vuodelta 1969 ja asetus (179/1970) vuodelta 1970. Sen ohella, että 
lainsäädäntö ei sisällöllisesti vastaa tämän päivän tarpeita, useat muutokset 
ovat tehneet lainsäädännöstä epäjohdonmukaisen ja vaikeaselkoisen. 
Perustuslain säädöstasoa koskeva 80 §:n säännös on aiheuttanut sen, että osa 
nykyisistä asetuksen tasolla säädetyistä asioista tulisi nostaa lain tasolle. 
Keskeisenä tavoitteena on lisäksi ollut ortodoksisen kirkon itsehallinnon 
vahvistaminen siten, että valtiovallan osuutta kirkon sisäisiä asioita koskevassa 
päätöksenteossa vähennetään. Edellä mainituista syistä ortodoksista kirkkoa 
koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on ollut tarpeen. 
 
Suomen ortodoksinen kirkko on samanaikaisesti suomalainen 
julkisoikeudellinen yhteisö ja maailmanlaajuisen ortodoksisen kirkon osa. 
Suomen ortodoksinen arkkipiispakunta kuuluu autonomisena kirkkona 
Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan kanoniseen yhteyteen. Tomos-
asiakirjalla (6.7.1923) perustettu yhteys on ilmaistu nykyisen lain 1 §:ssä ja 
kirkko pitää tärkeänä, että tämä yhteyden ilmaus on säilytetty sellaisenaan 
myös käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä. Suomen ortodoksinen 
kirkko muodostaisi näin ollen myös jatkossa Suomen valtakunnan alueella 
paikalliskirkkona toimivan arkkipiispakunnan. Hallituksen esityksen 1 §:ssä on 



 

 

lisäksi määritelty kirkon kannalta keskeinen ja nykyistä lainsäädäntöä vastaava 
kanonien ja muiden kirkollisten sääntöjen asema, joiden varaan 
Suomen ortodoksinen kirkko perustuu. Piispainkokouksen päätöksen mukaan 
hallituksen esityksen pohjana oleva toimikunnan ehdotus on sopusoinnussa 
kirkon kanonien ja dogmien kanssa. 
 
Kirkon ja valtion suhdetta on esityksellä merkittävästi selkiytetty. Kirkkokunnan 
itsehallinnon vahvistamiseen liittyy kirkon näkökulmasta merkittävimpänä 
kirkolliskokouksen toimivalta kirkkojärjestyksen antamisessa ja muuttamisessa. 
Kirkon itsehallinnon lisäämisen ohella esityksessä on kuitenkin pyritty 
huomioimaan myös kirkon taloudelliset toimintaedellytykset, joiden turvaamista 
ehdotetaan valtionavun muodossa. Nykyisin ortodoksisen kirkollishallinnon 
toimintamenoja maksetaan valtion varoista, muutoksen myötä ortodoksisesta 
kirkollishallituksesta tulisi myös budjettiteknisesti kirkon oma virasto. Esitetty 
valtionapu on kirkon toiminnan turvaamisen kannalta välttämätön. 
 
Kirkon perusyksikkö on hiippakunta, jonka asemaa on pyritty asteittain kehittä-
mään. Esityksessä ehdotetaan uuden toimielimen, hiippakuntaneuvoston 
perustamista. Hiippakuntaneuvostolle ei ole esitetty sitovaa päätösvaltaa, vaan 
se toimisi hiippakunnan toimintaa suunnittelevana ja koordinoivana 
toimielimenä. Hiippakunnat jakautuvat kirkon tehtäviä toteuttaviin seurakuntiin. 
Nykyinen ortodoksisen kirkon seurakuntajako pohjautuu 1950-luvulla tehtyyn 
jakoon ja onkin selvää, että yhteiskunnallinen kehitys on muuttanut myös 
seurakuntien toimintaympäristöä. Esimerkiksi Savon ja Pohjois-Karjalan 
seurakunnissa oli 1950-luvulla jäseniä minimissään 2000. Ortodoksisen 
kirkkokunnan kokonaisjäsenmäärä on 1980-luvun loppupuolelta tasaisesti 
kasvanut, mutta nykyisin edellä mainituilla alueilla olevien pienten seurakuntien 
jäsenmäärä on 1000 jäsentä tai vähemmän. Toisaalta esimerkiksi Helsingin 
seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti. Kirkon tavoitteena on 
edelleenkin tarjota kirkollisia palveluja tasapuolisesti koko maan alueella. Tämä 
edellyttää hiippakuntahallinnon asteittaisen kehittämisen ohella konkreettisia 
välineitä seurakuntien toiminnan uudelleen järjestämiseen. Tähän tarpeeseen 
hallituksen esitys vastaa seurakuntaja.komuutoksia, kappeliseurakuntia ja 
yhteistoimintasopimuksia koskevien säännösehdotusten muodossa. Hiippakun-
tahallinnon tulevaisuus ja seurakuntien toiminnan järjestäminen kytkeytyvät 
tiiviisti yhteen. 
 
Viimeisenä asiakokonaisuutena on perusteltua nostaa esiin kirkkokunnan 
henkilöstön asemaan liittyvä muutosesitys. Hallituksen esityksen mukaan 
kirkon ja seurakunnan virkasuhteet esitetään kokonaisuudessaan 
muutettavaksi työsopimussuhteiseksi. Tämän myötä koko kirkon ja 
seurakuntien henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet määräytyisivät yleisen 
työlainsäädännön perusteella. Kirkon palveluksessa oleviin virkamiehiin 
sovelletaan nykyisin pääosin valtion virkamiehiä koskevia säännöksiä ja 
seurakuntien viranhaltijoita koskevat säännökset ovat puolestaan 
ortodoksisesta kirkosta annetussa asetuksessa. Virka- ja työsopimussuhteen 
säilyttäminen rinnakkaisina palvelussuhdelajeina edellyttäisi työlainsäädännön 
ohella omaa virkamiesoikeudellista säännöstöä ortodoksisen kirkon ja 
seurakuntien virkamiehiä varten. Oman virkamiesoikeudellisen järjestelmän 
luominen on epätarkoituksenmukaista ja raskasta, kun otetaan huomioon 
ortodoksisen kirkon ja seurakuntien henkilöstön vähäinen määrä. Kahden 
rinnakkaisen järjestelmän ylläpitäminen aiheuttaisi kirkolle jatkossa myös 
ylimääräisiä kustannuksia. 



 

 

Kirkollishallitus pitää hallituksen esitystä laiksi ortodoksisesta kirkosta 
kokonaisuutena kirkon tämän hetkisiin tarpeisiin ja ongelmiin hyvin vastaavana. 
Lisäksi se on lakiteknisesti erinomaisen selkeä ja konkreettisia 
soveltamistilanteita tukeva. Valmisteluvaiheessa saavutetun yksimielisyyden 
vuoksi lain voimaantuloa odotetaan kirkon ja seurakunnan hallinnossa 
myönteisesti. Kirkollishallitus kannattaa hallituksen esitystä 
kokonaisuudessaan. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyyntö: HE 59/2006 
 
Ortodoksista kirkkokuntaa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on Suomen 
ortodoksiselle kirkolle merkittävä hanke. Se on tapahtunut läheisessä yhteistyössä ja 
rakentavalla tavalla opetusministeriön kanssa. 
 
Hallituksen esitys turvaa ortodoksisen kirkon hallinnollisen aseman ja taloudelliset 
toimintaedellytykset toisena kansallisena kirkkona ja vähemmistökulttuurina. 
 
Laki ortodoksisesta kirkosta vahvistaa toteutuessaan kirkkomme kehitystä 
itsehallinnollisena julkisyhteisönä, kun norminantovaltaa siirtyy valtiovallalta kirkon 
omille toimielimille. Samalla uudistus luo lisää joustavuutta ja kehitysmahdollisuuksia 
kirkon sisäiseen toiminnalliseen struktuuriin sekä kirkon mission ja todistuksen 
toteuttamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. 
 
Hallituksen esityksessä ei ehdoteta merkittäviä muutoksia kirkon hallinnolliseen 
rakenteeseen. Pikemminkin tarkoituksena on ollut eräiden nykyjärjestelmän ongelmien 
poistaminen, ja tässäkin suhteessa hallituksen esitys on onnistunut. 
 
Esityksen merkittävänä saavutuksena on myös se, että se ansiokkaalla tavalla nivoo 
yhteen ortodoksisen kirkon oman yli 1500-vuotisen kirkko-oikeudellisen tradition ja 
tämän päivän länsimaisen demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen aatteelliset ja 
hallinnolliset prinsiipit. 
 
Muilta osin viittaan ortodoksisen kirkollishallituksen 8.6.2006 Eduskunnan 
hallintovaliokunnalle jätettyyn lausuntoon, johon yhdyn. 

Metropoliitta Ambrosius 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ORTODOKSISESTA KIRKOSTA (HE 59/2006 VP) 

Esityksen lähtökohdista 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki ortodoksisesta kirkosta. Kirkolla säilyisi perusteiltaan 
nykyisenkaltainen julkisoikeudellinen erityisasema, mutta kirkon autonomiaa ja erillisyyttä valtiosta 
lisättäisiin. Kirkkoa koskeva sääntely jakautuisi lakiin ja kirkkojärjestykseen, jonka antaisi kirkol-
liskokous. Kirkon keskus-ja hiippakuntahallinnon asemaa muutettaisiin valtiosta riippumattomaksi 
siten, että sen toimintamenoja ei enää maksettaisi suoraan valtion varoista eivätkä sen virkamiehet 
olisi enää valtion virkamiehiä. Eräät opetusministeriölle nykyisin kuuluvat kirkon sisäiset toiminnat 
ja hallintoasiat siirrettäisiin kirkon omille toimielimille. Kirkossa ja seurakunnissa siirryttäisiin yh-
teen palvelussuhdelajiin siten, että kirkollishallituksen virkamiehet ja seurakunnan viranhaltijat siir-
tyisivät työsopimussuhteeseen. Henkilöstön palvelussuhteen ehdoista sovittaisiin työehtosopimuk-
sella, jota koskevissa neuvotteluissa kirkkoa ja seurakuntia edustaisi kirkollishallitus. Kirkollishal-
linnossa otettaisiin käyttöön oikaisuvaatimusmenettely, jossa valituksen pakollisena esivaiheena olisi 
oikaisuvaatimus kirkollishallitukselle. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun kirkollishallituksen 
päätökseen voisi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Nämä lähtökohdat ovat 
oikeusministeriön mielestä kannatettavia ja perusteltuja. 
 
Seuraavassa esitetään eräitä esityksen yksityiskohtia koskevia huomautuksia erityisesti oikeusturva-
järjestelyihin liittyen. 
 
 

Toimituskielto ja pappeuden menettäminen 
 
Esityksessä ehdotetaan, että kirkon palvelussuhteet muuttuisivat työsopimussuhteiksi. Samalla eh-
dotetaan, että erityisestä, vuonna 1998 uudistetusta, melko seikkaperäisesti säännellystä ojennusme-
nettelystä luovuttaisiin. Ojennusmenettelyn tilalle ehdotetut säännökset toimituskiellosta ja pappeu-
den menettämisestä ovat varsin niukat eikä niihin sisälly oikeusturvajärjestelyjä. 
 
Lakiehdotuksen 109 §:ssä säädettäisiin hengellisiä tehtäviä hoitavien työntekijöiden yleisistä vel-
vollisuuksista, jotka sisältävät kirkon opissa pysymisen lisäksi myös velvollisuuden käyttäytyä 
aseman edellyttämällä tavalla. Viimeksi mainittu velvoite yhdistyy yleensä kurinpitomenettelyyn. 
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Lakiehdotuksen 111 §:ssä säädettäisiin näiden velvollisuuksien rikkomisen seuraamuksista. Piispa 
voisi määrätä henkilön enintään kuuden kuukauden mittaiseen toimituskieltoon. Kuutta kuukautta 
nitpmtnäQtä tnimifn<jlne11n<;ta päättäisi «iisnninkrvlrniic   inka vni rnvnc määrätä narmpiirlpn mpnAtp_ 

tyksi, jos henkilön toiminta tai käyttäytyminen osoittaa hänet kanonisesti sopimattomaksi pappeu-
teen. Lakiehdotuksen 106 §:n 1 momentin mukaan piispan ja piispainkokouksen päätökseen ei voisi 
hakea oikaisua eikä siitä voisi valittaa. 
Vertailua varten voidaan todeta, että evankelis-luterilaista kirkkoa koskevassa kirkkolaissa säädetään 
myös toimituskiellosta ja pappisvirasta erottamisesta silloin, kun pappi ei ole pysynyt kirkon 
tunnustuksessa (KL 5:3 §). Tuomiokapitulin päätöksestä voi kuitenkin hakea oikaisua ja sen jälkeen 
valittaa. Tämän lisäksi kirkkolaissa on erityiset säännökset kurinpitomenettelystä. 
 
Lakiehdotuksen 111 §:ssä on kyse kirkon kanoneihin perustuvasta päätöksenteosta eikä siitä auto-
maattisesti seuraa palvelussuhteen päättyminen, vaan esityksen perustelujen mukaan työsuhteen 
irtisanomisesta tai purkamisesta päätettäisiin erikseen työsopimuslain (55/2001) nojalla. Tältä osin 
kirkon palvelussuhteen päättämiseen tuo jossain määrin epäselvyyttä työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 2 
momentti, jonka mukaan henkilöön liittyvänä, lain tarkoittamana asiallisena ja painavana irtisa-
nomisperusteena ei voida pitää ainakaan mm. työntekijän uskonnollisia tai muita mielipiteitä. Jos 
esityksessä on lähdetty siitä, ettei pappeuden menettäminen olisi työsuhteen päättämisen peruste, 
vaan työsuhde jatkuisi edelleen pappeuden menettämisestä huolimatta, sääntely olisi ongelmatto-
mampaa. Säännös herättää kuitenkin kysymyksen siitä, soveltuvatko työsopimuslain yleiset sään-
nökset työsuhteen päättämisestä po. hengellistä tehtävää koskevan työsuhteen päättämiseen, vai 
pitäisikö nyt käsillä olevassa lakiehdotuksessa olla erityissäännöksiä tältä osin? 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pitänyt ojennusmenettelyssä tehtäviä päätöksiä perustuslain 
21 §:n 1 momentissa tarkoitettuina oikeuksia ja velvollisuuksia koskevana päätöksenä ja edellyttä-
nyt, että ojennuslautakunnan päätöksistä tulee järjestää valitusmahdollisuus riippumattomaan lain-
käyttöelimeen (PeVL 22/1997 vp). Vaikka lakiehdotuksen säännöksissä toimituskiellosta ja pap-
peuden menettämisestä on kyse pääasiassa kanoneihin perustuvasta päätöksenteosta, se sisältää to-
siasiassa myös kurinpidollisia piirteitä (erityisesti lakiehdotuksen 106 §:ssä asetettu käyttäytymis-
velvoite), jotka voivat johtaa palvelussuhteen päättymiseen. Lisäksi ehdotetun sääntelyn väljyys on 
omiaan korostamaan asian käsittelyssä noudatettavien oikeusturvatakeiden ja muutoksenhaun mer-
kitystä. Tämän vuoksi on perusteltua katsoa, että kyse voi olla sellaisesta perustuslain 21 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetusta päätöksestä, josta tulisi järjestää muutoksenhakumahdollisuus riippumatto-
maan lainkäyttöelimeen. Lakiehdotuksen 106 §:stä tulisi siten poistaa oikaisuvaatimus-ja valitusoi-
keusrajoitukset sekä selvittää, miten oikaisu/valitus piispan/piispainkokouksen päätöksestä olisi 
perusteltua j ärj estää. 
 
Lakiehdotuksen 111 §:n 1 momenttia pitäisi myös tarkistaa siten, että siinä määriteltäisiin, kuinka 
pitkäksi ajaksi piispainkokouksen asettama toimituskielto voi ulottua. 
 
Piispuuden menettämisestä ei lakiehdotuksen sisälly erityisiä säännöksiä, vaan asia jäisi kirkon ka-
nonien ja piispain kokouksen päätöksen varaan. Tätä on perustuslakivaliokunta pitänyt hyväksyttä-
vänä aikaisemmassa lausunnossaan (PeVL 22/1997 vp). 
 
 

Virkavaalin ehdokasasettelua koskevat valituskiellot 
 
Lakiehdotuksen 106 §:n 1 momentin mukaan piispan päätöksiin kirkkoherran vaalin sekä papin, 
diakonin ja kanttorin vaalin ehdokasasettelussa ei saisi hakea oikaisua eikä valittaa. Myös nykyinen 
laki sisältää valituskiellon vastaavista päätöksistä. Itse vaalituloksesta voisi sitä vastoin hakea oi-
kaisua ja valittaa. Ehdotettu oikaisu- ja valituskielto eroaa vastaavasta luterilaisen kirkon kirkkolain 
mukaisesta järjestelmästä. Kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä ehdol-
lepanosta ja vaaliehdotuksesta. Jos lakiehdotuksen 102 §:ssä säännöstä asianosaisten piiristä tulki-



 

 

taan siten, ettei kaikkia tehtävää hakeneita katsota asianosaisiksi, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, 
ettei ehdokasasettelun ulkopuolelle jääneillä ole mitään oikeusturvakeinoa. Vaikkakaan kyse ei ole 
perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä, tulisi oikaisu- ja valituskiellon poista-
mista lakiehdotuksen 106 §:n 1 momentista harkita. 
 
 

Toimivaltainen hallinto-oikeus 
 
Lakiehdotuksen 100 §:n 1 momentti jättää alueellisesti toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräyty-
misen hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentin varaan. Mainitun säännöksen mukaan toimialueel-
taan valtakunnallisen viranomaisen päätöksestä valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuo-
miopiiriin päätös olennaisimmin liittyy sen vuoksi, että tässä tuomiopiirissä sijaitsee pääosa päätök-
sessä tarkoitetusta alueesta tai kiinteistöstä taikka sen henkilön kotikunta tai sen yhteisön kotipaikka, 
johon  päätös  pääosin  liittyy.  Tämä  tarkoittaisi  käytännössä  sitä,  että  valitukset  jakautuisivat  eri  
hallinto-oikeuksiin eivätkä keskittyisi esimerkiksi Kuopion hallinto-oikeuteen. Oikeusministeriön 
mielestä tämä on kannatettava järjestely. 
 
 

Valitus kirkollishallituksen päätöksiin 
 
Lakiehdotuksen 100 § näyttäisi rajaavan valitusoikeuden vain sellaisiin kirkollishallituksen päätök-
siin, jotka tehdään oikaisun tai alistuksen johdosta. Kirkollishallitus tekee runsaasti muitakin pää-
töksiä, joiden tulisi yhtä lailla kuulua muutoksenhaun piiriin. Lakiehdotuksen 107 §:n viittaus hal-
lintolainkäyttölakiin tarkoittanee vain sen menettelysäännösten soveltamista, joten viittaus ei tuo 
selvyyttä päätösten valituskelpoisuuteen. Tämän vuoksi lakiehdotuksen 100 §:ää olisikin täydennet-
tävä siten, että se koskisi myös kirkkohallituksen muita kuin oikaisu- tai alistusasiassa tekemiä pää-
töksiä. Tällöin myös hallintolainkäyttölaista poikkeavalla tavalla säädetyt valitusperusteet ulottuisi-
vat samalla tavoin kaikkiin kirkollishallituksen päätöksiin. Lisäys pykälän 1 momenttiin voisi olla 
seuraavanlainen: "Kirkollishallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta tai alistusasiassa tekemään pää-
tökseen ja muuhun kirkollishallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen." 
 
 

Muita huomautuksia 
 
Lakiehdotuksen 9 §:ssä jätetään kappeliseurakuntaa koskeva sääntely laajasti kirkkojärjestyksen 
tasolle. Ortodoksinen kirkko on oikeudelliselta asemaltaan julkisyhteisö, ja tämän vuoksi olisi pe-
rusteltua, että ainakin kappeliseurakuntien toimielimet nimettäisiin laissa. 
 
Lakiehdotuksen 16 §:n 4 momentti tulisi tarkistaa harkintavaltaa jättävän muotoilun sijaan ("voi-
daan") muotoon "valitaan". 
 
Lakiehdotuksen 26 §:n 3 momentissa piispainkokoukselle säädetty tehtävä valvoa kirkolliskokouk-
sen ja kirkollishallituksen päätösten yhdenmukaisuutta kirkon oppien kanssa on muodolliselta jär-
jestelyltään hallinto-oikeudelliselta kannalta poikkeava, sillä esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi 
alistusmenettelystä, jolloin päätösten valvonnan menettelymuodot jäävät käytännön varaan. Kyse on 
toisaalta kirkon uskonnollista autonomiaa välittömästi koskevasta asiasta, jossa voidaan tällaista 
järjestelyä pitää hyväksyttävänä. 
 
Lakiehdotuksen 54 §:n 1 momenttia olisi perusteltua selkeyden vuoksi täydentää seuraavasti: "Seu-
rakunnan äänioikeutetut jäsenet valitsevat seurakunnanvaltuuston jäsenet salaisilla vaaleilla." 
Lakiehdotuksen 82 §:n 2 momentin perusteluissa jää avoimeksi se, mitä tarkoitetaan käytännössä 
tilanteella, jossa hautaoikeutta koskevaa sopimusta ei voida noudattaa. 



 

 

 
Lakiehdotuksen 88 § voi käytännössä tarkoittaa sitä, että luottamuselimen maallikkojäsen voidaan 
todeta menettäneen vaalikelpoisuutensa sillä perusteella, että hänen ortodoksinen kristillinen va-
kaumuksensa on kyseenalaistettu. Tämä voi koskea sekä kirkolliskokouksen maallikkoedustajaa että 
seurakunnan luottamustoimia. Tällaisesta kirkolliskokouksen päätöksestä ei olisi oikaisu- ja 
valitusmahdollisuutta, ja asiaan voi sen vuoksi liittyä ongelmia, vaikkakin kyse voi olla kirkon us-
konnollisen autonomian piiriin kuuluvasta asiasta. Evankelis-luterilaisessa kirkossa ei ole asetettu 
vastaavaa vaalikelpoisuusvaatimusta. 



 

 

Ortodoksisten Pappien Liitto (OPL) ry. 
Asia: HE 59/2006 vp laiksi ortodoksisesta kirkosta 
 
 

Ortodoksisten Pappien Liitto (OPL) ry. on jo tammikuussa 2005 lausunnossaan Opemsministeriölle 
lausunut käsityksenään, että ehdotus laiksi ortodoksisesta kirkosta on pääpiirteissään 
oikeansuuntainen. 
 
Opetusministeriölle antamassaan lausunnossa OPL on kiinnittänyt huomiota joihinkin 
yksityiskohtiin, jotka on korjattu tai täydennetty nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä tai 
joiden voidaan olettaa tulevan huomioon otetuiksi säädettäessä uutta kirkkojärjestystä. 
 
OPL:n mielestä seurakunnanneuvoston kokoonpanon suhteen on hyvä, että kirkkoherraa lukuun 
ottamatta seurakunnan papiston päätösvaltainen asema esityksen mukaan poistuu. Kkkkojärjestystä 
laadittaessa tulee huomioon otettavaksi seurakunnan eri toimialojen ja niiden edustaman 
asiantuntemuksen kuulluksi tuleminen seurakunnanneuvostossa. 
 
OPL on katsonut, että kirkon ja seurakuntien henkilöstön aseman muuttuessa työsopimussuhteiden 
korvatessa aiemmat virkasuhteet tulee saada varmuus siitä, etteivät kirkon ja seurakuntien 
työntekijöiden palvelussuhteen ehdot heikkene. OPL katsoo, että hallituksen esitys sisältää tältä osin 
riittävät säädökset. 
 
Lain valmisteluvaiheessa saavutettu yksimielisyys, mukaan lukien muun muassa yksimielinen 
kirkolliskokouskäsittely, on johtanut siihen, että kirkkokunnan papisto odottaa lain voimaantuloa 
myönteisessä hengessä. Ortodoksisten Pappien Liitto ry. kannattaa hallituksen esitystä. 

ffal/P     /RODÒ i/p 
 
 
 
Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry 

 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnan lausuntopyyntö: HE 59/2006 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta 
Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry Qäljempänä OKL ry) lausuu kunnioittaen seuraavaa: 
 
OKL ry on kirkkokunnan piirissä toimiva kanttoreiden ammatillinen yhdistys, jonka jäseninä 
on suurin osa kirkkokunnan kanttoreista sekä myös muissa tehtävissä olevia kanttoreita. 
 
OKL ry katsoo, että lain valmistelu on ollut asiallista ja myös Kanttorien Hittoa on 
asianmukaisesti kuultu. 
 
OKL ry katsoo, että ortodoksisen lainsäädännön kokonaisuudistus on ollut tarpeellinen ja 
hallituksen esitys on sisällöltään tarkoituksenmukainen. Lakiesityksessä on useita kohtia, 
jotka koskevat kanttorien asemaa ja siinä tapahtuvaa muutosta, esimerkiksi kanttorien 
edustus kirkolliskokouksessa, seurakunnan kanttorin valinta ja kanttorien virkasuhteen 
muuttaminen työsuhteeksi. OKL ry hyväksyy nämä muutokset ja katsoo, että ne ovat 
perusteltuja. 
 



 

 

OKL ry on opetusministeriölle 30.1.2005 antamassaan lausunnossa esittänyt 
hiippakuntaneuvostoa koskevan ehdotuksen 36 §:n (hallituksen esitys 41 §) muuttamista 
siten, että hiippakuntaneuvoston kokoonpano olisi seuraava: "----------piispa, hiippakuntien 
seurakuntien      kirkkoherrat,      kirkkomusiikin      asiantuntija,      seurakuntien 
luottamushenkilöiden edustajat -------". Perusteluna tälle muutokselle OKL ry on esittänyt 
sen, että ortodoksinen kirkkomusiikki on oma laaja-alainen kasvatus- ja taidemuoto 
kirkkokunnan seurakunnissa. Seurakunnan kanttori on koulutettu toimimaan kirkkomusiikin 
ja jumalanpalveluselämän asiantuntijana ja kehittäjänä sekä monipuolisena 
kulttuurityöntekijänä. Kirkkomusiikin kautta avautuu mahdollisuuksia hiippakunnan alueella 
laaja-alaiseen yhteistoimintaan. Kyseinen muutosehdotus ei ole johtanut OKL ry:n 
toivomaan tulokseen. Ortodoksisen lainsäädännön kokonaisuudistus on edellyttänyt eri 
näkemysten yhteensovittamista. Vaikka OKL ry on edelleen hiippakuntaneuvoston 
kokoonpanon osalta ehdottamallaan kannalla, se ei kuitenkaan vastusta esitystä. OKL ry 
uskoo, että hiippakuntaneuvosto kirkkojärjestyksen tarjoamin mahdollisuuksin pystyy 
hoitamaan sille asetetut tärkeät tehtävät myös kanttoreita tyydyttävällä tavalla. 
 
Kaikkeen edellä esitettyyn viitaten Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry hyväksyy hallituksen 
esityksen kokonaisuudessaan. 
 
Helsinki 11.06.2006 
 
 
Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry 

Wilheimiina Virolainen, puheenjohtaja Varvara Merras-Häyrynen, sihteeri 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona todetaan seuraavaa: 
 



 

 

Lausunnossa kiinnitetään huomiota kysymykseen yhdestä palvelussuhdelajista, muutamiin 
erityiskysymyksiin sekä siirtymäsäännöksiin. 
 
Yksi palvelussuhdelaji 
 
Pidämme lakiehdotuksen esitettyä, että ortodoksisessa kirkossa siirrytään yhteen 
palvelussuhdelajiin perusteltuna ja tarpeellisena. 
 
Erittäin perusteltua on, että kyseessä olisi nimenomaan työsopimussuhde ja koko henkilökunta olisi 
yhdenmukaisesti työsopimussuhteessa. Tämä olisi hyvä ratkaisu, koska työsopimuslaki 
työoikeudellisena yleislakina reagoi työelämän muutoksiin. Täten nämä muutokset heijastuisivat 
suoraan ortodoksisen kirkkokunnan työsuhteisiin ja työehtosopimusjärjestelmään ja takaisivat 
järjestelmän kehittymisen yleisen lainsäädännön kehittymisen mukaisesti. 

Muutamia erityiskysymyksiä 

Lisäksi tuomme esille joitakin erikseen huomioitavia seikkoja. 

1. 
Hengellisen eli työajattoman työn osalta on pohdittava, onko tarpeellista työaikalain (505/1996) 2 §:n 
uskonnollista työtä koskevan lainsäännöksen lisäksi säätää samantyyppinen työaika-asetus, joka on 
säädetty koskien evankelis-luterilaisen kirkon työaikaa (33/1998). 
 
2. 
Virkamiesasemaan liittyviin kysymyksiin on kiinnitetty huomiota tätä lakiesitystä valmisteltaessa. 
Tältä osin on kuitenkin todettu, etteivät esim. esittelijävastuuseen liittyvien kysymysten järjestäminen 
edellytä virkamiesasemaa tai virkamieslakia. 
 
3. 
Palvelussuhteen järjestämistä koskevassa päätöksenteossa on otettava huomioon kanonisen oikeuden 
mahdollisesti aiheuttamat seikat, jotta lainsäädäntö voidaan viedä lävitse läpinäkyvästi ja 
ristiriidattomasti. 
 
Siirtymäsäännökset 

Siirtymäsäännöksillä on erityisen tarkasti turvattava se, ettei kenenkään työntekijän tai viranhaltijan 
palvelussuhteeseen liittyvä asema heikkene suunniteltujen muutosten johdosta. Lakiin tulee kirjoittaa 
nimenomainen säännös siitä, etteivät kenenkään työntekijän ja viranhaltijan palvelussuhteen ehdot 
huonone. 
 
Lain muutoksen yhteydessä on huolehdittava siitä, että siirrytään työehtosopimusjärjestelmän mukaiseen 
työehtosopimukseen. 
 
Siirtymäsäännöksiin liittyen on tarkistettava, voidaanko tavallisen lain säätämisjärjestyksessä säädetyllä 
lailla muuttaa suoraan lain nojalla palvelussuhdelajia virkasuhteesta työsuhteeksi. Ortodoksisen 
kirkkokunnan virkoja koskevia säännöksiä sisältyy valtion virkamiehistä annettuihin säännöksiin. Valtion 
virkamieslain (750/1994) 68 §:n mukaan ortodoksisen kirkkokunnan viran perustamiseen, siirtämiseen, 
muuttamiseen ja lakkauttamiseen on sovellettava, mitä valtion talousarviossa eriteltävistä viroista 
säädetään. 



 

 

Helsingissä, kesäkuun 15 päivänä 2006 ORTODOKSISEN 

KIRKON TYÖNTEKIJÄT RY 
 

Juha Lampinen 
OKT ry, puheenjohtaja 
ylidiakoni 
gsm 040 5279580 
Olli Mäenpää 
15.6.2006 
 
 
Hallintovaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta (HE 59/2006 vp) 
 
 
Työsopimussuhteen käyttäminen palvelussuhteena 

 
Lakiehdotuksen mukaan ortodoksisen kirkon ja seurakuntien koko henkilöstö olisi työ-
sopimussuhteessa. Seurakuntien palveluksessa olevien pappien, diakonien ja kanttorien 
sekä kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon virkamiesten virkasuhteet muuttuisivat 
työsopimussuhteiksi suoraan lakiehdotuksen 120 §:n nojalla. 
 
Perustelujen mukaan (s. 13-14) lakia valmisteltaessa tosin harkittiin myös vaihtoehtoa, 
jonka mukaan kirkon palveluksessa olisi edelleen sekä virka- että työsopimussuhteista 
henkilökuntaa. Henkilöstön pieni määrä, päällekkäisen henkilöstöhallinnon välttäminen, 
virka- ja työsopimussuhteen erojen vähenemine sekä yhden palvelussuhteen selkeys ovat 
kuitenkin puoltaneet ehdotettua yhdenmukaista palvelussuhderatkaisua. Esityksen 
perusteluissa (s. 61) arvioidaan lisäksi, että ratkaisulle ei liene esteitä virka-
mieshallintoperiaatteen kannalta, koska julkisen vallan käyttöä sisältyy työntekijöiden 
tehtäviin vain vähäisessä määrin. Tällaisia olisivat lähinnä avioliittoon vihkiminen ja 
avioliiton esteiden tutkiminen. 
 
Virkamieshallintoperiaatteen ei yleensä ole katsottu merkitsevän ehdotonta estettä antaa 
julkista valtaa ja julkisia tehtäviä muille kuin viranomaisille tai virkamiehille, jos tehtävien 
hoitamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä säädetään riittävän yksityiskohtaisesti, 
jos oikeusturvanäkökohdat otetaan huomioon ja jos julkisia tehtäviä hoitavat henkilöt 
kuuluvat rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin (PeVL 14/1999 vp). Tältä kannalta 
arvioituna voidaan todeta, että lakiehdotukseen sisältyvät riittävän kattavat säännökset 
hallinnon yleislakien soveltamisesta. 
 
Myös oikeusturvan takeet on järjestetty asianmukaisesti. Kirkon viranomaisten hallin-
toasiassa tekemän päätöksen lainmukaisuus voidaan lakiehdotuksen 99 ja 100 §:n 
mukaisesti saattaa hallintotuomioistuimen arvioitavaksi. 
 
Lakiehdotuksen 90 § sääntelee otsikkonsa mukaan eriävää mielipidettä, mutta säännös 
sisältää myös päätöksentekijän oikeudellista vastuuta koskevan perussäännöksen. 
Säännöksessä ei määritellä tarkemmin päätöksentekijän oikeudellisen vastuun muotoja, 
mutta ottaen huomioon perustuslain 118 §:n ja rikoslain 40 luvun 11 ja 12 §:n säännökset 



 

 

julkista valtaa käyttävän henkiiön rikosoikeudellisesta vastuusta päätöksentekijään 
kohdistuu sekä vahingonkorvausvastuu että rikosoikeudellinen vastuu. 
Palvelussuhteen yhdenmukaistaminen ei nämä oikeusturvan ja hyvän hallinnon takeet 
huomioon ottaen muodostu ongelmalliseksi. Tähän arvioon vaikuttavat myös se, että 
kirkon työntekijät käyttävät julkista valtaa vain varsin suppeasti, lähinnä avioliittoasioissa, 
sekä kirkon itsehallintoon liittyvät näkökohdat. 

 
Työntekijöiden kelpoisuusvaatimukset ja yhdenvertaisuus 

 
Lakiehdotuksen 108 § asettaa työntekijöiden erityiseksi kelpoisuusvaatimukseksi orto-
doksisen kirkon jäsenyyden. Säännös koskee jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimi-
tusten suorittamiseen sekä diakoniaan tai opetukseen liittyvissä tehtävissä työskenteleviä 
työntekijöitä sekä kirkollishallituksen lainoppinutta kirkkoneuvosta. Näissä työn-
tekijäryhmissä tällainen erityinen, uskontoon perustuva kelpoisuusvaatimus onkin 
mahdollinen, kun otetaan erityisesti huomioon perustuslain 11 §:stä johtuva kirkon oikeus 
sisäiseen autonomiaan. 

 
Taloudellisen vastuun siirtäminen ortodoksiselle kirkolle 

 
Lakiehdotuksen 119 §:n mukaan kirkollishallituksen, hiippakuntahallinnon ja ortodoksisen 
seminaarin ylläpito siirrettäisiin valtiolta kirkon itsensä vastattavaksi. Ylläpidosta aiheutuvat 
kustannukset korvattaisiin kirkolle vuosittain myönnettävällä valtionavulla, "sen toiminnasta 
aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin". Valtionavustusta varten valtion talousarvioon 
otetaan vuosittain määräraha, jonka mitoituksen perusteena on ennen lain voimaantuloa 
kirkollishallituksen, hiippakuntahallinnon ja ortodoksisen seminaarin ylläpidosta 
aiheutuneiden menojen ja ortodoksisen kirkon seurakunnille ja laitoksille myönnettyjen 
valtionavustusten määrä tarkistettuna arvioidulla kustannustason muutoksella. Ehdotettua 
sääntelyä voidaan pitää merkittävänä, koska se vahvistaa kirkon itsehallintoa. Sen 
toteuttamiseen ehdotetulla tavalla ei liity huomauttamista. 

 
PctgoMjcyyc 

 
Luottamushenkilön ja työntekijän esteellisyydestä olisi lakiehdotuksen 87 §:n 3 momentin 
mukaan voimassa, mitä hallintolain 28 §:ssä säädetään. Viittausta yksinomaan tähän 
hallintolain pykälään ei voida pitää riittävänä, vaan viittauksen tulisi koskea hallintolain 27-
30 §:ää, joiden mukaan määräytyvät esteellisyysperusteiden lisäksi esteellisyyden 
oikeusvaikutukset ja ratkaiseminen sekä asian käsittelyn jatkaminen esteelli-
syystilanteissa. 

 
Tilintarkastajan tiedonsaantioikeus 

 
Tilintarkastajan tiedonsaantioikeus ulottuisi 94 §:n 2 momentin mukaan "viranomaisiin" 
tämän harkinnan mukaan. Näin väljästi määriteltynä tiedonsaantioikeus ei sopeudu vi-
ranomaisten tiedonsaantioikeutta koskeviin valtiosääntöoikeudellisiin puitteisiin. Sään-
nöksellä tarkoitettaneen kuitenkin vain kirkon viranomaisia, ja säännöstä olisi paikallaan 
täsmentää vastaavasti. 

HE 59/2006 vp  

 

 

 

 



 

 

Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi 

ortodoksisesta kirkosta (HE 59/2006 vp). 
 

Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on ollut vanhastaan niin sanottu 

valtiokirkon asema. Vielä nykyisinkin näiden kirkkokuntien erityisasema ilmenee muun 

muassa kirkollisverossa sekä näitä kirkkokuntia koskevissa erillislaeissa, jotka antavat 

niille ja niiden seurakunnille julkisyhteisön aseman. Evankelis-luterilaisen kirkon 

järjestysmuotoa ja hallintoa sääntelevästä kirkkolaista on säädetty perustuslaissa (76 §). 

Sen sijaan sillä, että myös ortodoksisesta kirkosta on säädetty erillisellä lailla, ei ole 

perustaa perustuslaissa. 
 

Kahden kirkkokunnan erityisasema on vähintäänkin jännitteisessä suhteessa 

perustuslaissa (nykyisin perustuslain 11 §:ssä) turvatun uskonnonvapauden sekä samoin 

perusoikeutena turvatun yhdenvertaisuuden ja siihen liittyvän syrjintäkiellon (PL 6 §) 

kanssa. Ortodoksisen kirkkokuntaa koskeva erillislaki on lisäksi ongelmallinen myös 

perustuslain takaamaan uskonnonvapauteen kuuluvan uskonnollisen 

järjestäytymisvapauden ja sen sisältämän uskonnollisten yhdyskuntien sisäisen 

autonomian kannalta. 

 

Nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan luopumista eräistä 

valtiokirkkoasemaan liittyvistä erityispiirteistä, mitä on sinänsä pidettävä myönteisenä 

uskonnollisen yhdenvertaisuuden kannalta luopumista. Ehdotuksen 119 §:n mukaan 

ortodoksisen kirkollishallituksen, hiippakuntahallinnon ja ortodoksisen seminaarin 

ylläpito siirrettäisiin valtiolta ortodoksiselle kirkolle. Samoin palkkauksesta ja 

matkakorvauksista aiheutuvat kustannukset siirtyisivät kirkon vastattavaksi. Näiltä osin 



 

 

erityisasema kuitenkin ilmenisi tulevaisuudessa siten, että lakiin otettaisiin säännös 

vuosittaisesta valtionavustukseen tarkoitetusta määrärahasta. 
 

Ortodoksisen kirkon erityisaseman osittaiseen purkamiseen liittyy ehdotus, jonka 

mukaan kirkon ja sen seurakuntien koko henkilöstö siirrettäisiin virkasuhteesta 

työsopimussuhteeseen. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotusta 

tarkastellaan valtiosääntöoikeudellisen virkamieshallintoperiaatteen kannalta. 

Perusteluissa (s. 61) on arvioitu julkista valtaa sisältyvän lähinnä avioliittoon 

vihkimiseen ja avioliiton esteiden tutkintaan ja esitetään seuraava johtopäätös: "Koska 

julkisen vallan käyttöä sisältyy tehtäviin vain vähäisessä määrin, työsopimussuhteeseen 

siirtymiselle ei liene esteitä virkamieshallintoperiaatteen kannalta." 
 

Virkamiesasemasta luopumista koskeva ehdotus on ristiriidassa sen kanssa, että kirkon 

ja sen seurakuntien asema julkisyhteisöinä ehdotetaan säilytettäväksi. Kirkon ja 

seurakuntien hallintoelimet tekisivät edelleenkin hallintopäätöksiksi luonnehdittavia 

päätöksiä, niiden noudattamaan menettelyyn hallintoasioissa sovellettaisiin hallintolakia 

(93 §) ja kirkon, seurakunnan ja luostarin "viranomaisen hallintoasiassa tekemään 

päätökseen" voitaisiin hakea oikaisua kirkollishallitukselta, jonka päätökseen voitaisiin 

hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Myös jatkovalitus korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen olisi mahdollinen. (10 luku) Kirkon henkilöstö osallistuisi 

hallintopäätösten tekemiseen, valmisteluun ja esittelyyn tavalla, jota on pidettävä 

julkisen vallan käyttämisenä. 
 

Jos kirkon ja sen seurakuntien julkisyhteisöllinen asema säilytetään, 

valtiosääntöoikeudellinen virkamieshallintoperiaate   edellyttää   myös   virkasuhteen 

säilyttämistä nykyisessä laajuudessaan. Virkamieshallintoperiaatteen mukaisena 

pääsääntönähän on, että julkista valtaa käyttävät viranomaiset, jotka koostuvat virkaansa 

nimitetyistä virkamiehistä. Tästä valtiosääntöisestä näkökohdasta riippumatta 

hallituksen esitystä on pidettävä lähtökohdiltaan epäjohdonmukaisena, kun se yhtäältä 

lähtee siitä, että kirkon ja seurakuntien asema julkisyhteisöinä säilytetään, mutta 

toisaalta ehdottaa koko henkilöstön siirtämistä työsopimussuhteeseen. 
 

Epäjohdonmukaisuus ilmenee myös siinä, että lakiehdotukseen on sisällytetty 

säännöksiä, joita tarvitaan vain silloin, jos henkilöstön palvelussuhde on virkasuhde. 

Niinpä jos henkilöstö siirrettäisiin työsopimussuhteeseen, laissa ei tarvittaisi sellaisia 

säännöksiä henkilöstön kelpoisuusehdoista ja velvollisuuksista, joita on sisällytetty 



 

 

lakiehdotuksen 108-111 §:ään. Epäjohdonmukaista niin ikään on, että ehdotuksen 

mukaan henkilöstön työsuhdetta koskeviin kirkon ja seurakuntien hallintoelinten 

päätöksiin haettaisiin muutosta hallinto-oikeudellisessa järjestyksessä, lukuun ottamatta 

lähtee 111.1 §:ssä tarkoitettua pappeuden menettämistä ja palauttamista sekä yli kuuden 

kuukauden toimituskieltoa, jota ehdotuksen 106.1 §:n mukaan koskisi oikaisuvaatimus- 

ja valituskielto. Kun kyse ehdotuksen mukaan on työsopimussuhteesta ja käytettävissä 

ovat sitä koskevat oikeusturvakeinot, ei lakiehdotuksen 106.1 §:n mukaista 

muutoksenhakukieltoa voi sinänsä pitää perustuslain 21 §:n kanssa ristiriitaisena. 
 

Uskonnonvapaus ja siihen kuuluva sisäinen autonomia on otettava huomioon myös nyt 

ehdotetun lain niiden säännösten arvioinnissa, jotka koskevat alemmanasteista 

norminantoa. Hallituksen esityksen mukaan tarkempia säännöksiä kirkon 

järjestysmuodosta ja hallinnosta annetaan kirkkojärjestyksessä. Uskonnonvapaudesta 

seuraa, että lain ja kirkkojärjestyksen välisiin suhteisiin ei voi siirtää suoraan 

näkökohtia, joka perustuslain 80 §:n mukaan koskevat lakia ja sitä alemmanasteisia 

säännöksiä. Norminantovallan delegoinnin näkökulmasta minulla ei ole lakiehdotukseen 

huomauttamista. 
 
 
Heimolassa 15.6.2006 

Kaarlo Tuori 
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Työministeriön on tammikuussa 2005 lausunnossaan toimikunnan ehdotuksesta laiksi ortodoksisesta 
kirkosta kiinnittänyt huomiota kahteen asiaan. Näitä olivat ehdotus säätää virkasuhteen muuttamisesta 
työsopimussuhteeksi ja säännös työehtosopimuksen tekemisestä kirkon ja seurakuntien puolesta. 

Hallituksen esityksen 120 §:n perusteella kaikki ortodoksisen kirkon ja seurakuntien virkasuhteet 
muuttuisivat lain tullessa voimaan työsopimussuhteiksi ja virat lakkaisivat ilman eri toimenpiteitä. 
Ehdotuksen mukaan työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan, mitä laissa säädetään tai 
sen nojalla säädetään tai määrätään ja mitä työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan. 
Työsopimuslaki (55/2001) ja muu työlainsäädäntö tulisivat siten sovellettavaksi jatkossa ortodoksisen 
kirkon henkilöstöön. Kaikkeen työsopimuslain 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun työsuhteen tunnusmerkit 
täyttävään työhön tulee sovellettavaksi työsopimuslaki ja muu työlainsäädäntö. Tältä osin 
työministeriöllä ei ole huomautettavaa ehdotukseen. 

Työministeriö on aikaisemmassa lausunnossaan pitänyt tärkeänä ehdotuksen arvioimista tarkemmin 
perusoikeuksien näkökulmasta ja pohtia erikseen sitä, onko ortodoksisella kirkolla julkisen vallan 
käyttöön liittyviä tehtäviä. Kun ehdotus on käsiteltävänä myös perustuslakivaliokunnassa, ei 
työministeriöllä ole tältä osin huomautettavaa. 

Hallituksen esityksen 114 §:ssä esitetään säädettäväksi siitä, kuka ortodoksien kirkon puolesta tekee 
työehtosopimuksen. Pykälässä esitettään kirkollishallituksen tekevän kirkon, seurakuntien ja luostarien 
puolesta työehtosopimuksen. Kirkollishallitukseen sovellettaisiin työehtosopimuslakia. 

Työaikalain (605/1996) 40 §:ssä ja uuden vuosilomalain (162/2005) 30 §:ssä säädetään poikkeamisesta 
työehtosopimuksella toisin tietyistä työaika- ja vuosilomalaissa säädetyistä asioist.. Kummankin 
pykälän 3 momentissa säädetään niistä viranomaisista ja julkisoikeudellisista yhteisöistä, joita pidetään 
työnantajayhdistyksiin rinnastettavina tahoina ja joiden toimintapiiri käsittää koko maan ja joilla on 
kelpoisuus sopia toisin laissa säädetyistä asioista. Nyt molemmissa laeissa on viittaus ortodoksiseen 
kirkkokuntaan. Ottaen huomioon hallituksen esityksen 114 §, ei työministeriöllä ole huomautettavaa 
asiaan. Työaika- ja vuosilomalain pykälien \dittaukset ortodoksiseen kirkkokuntaan voidaan korjata 
teknisesti myöhemmin, kun kyseisiä lakeja seuraavan kerran ollaan muuttamassa. 

Muilta osin työministeriöllä ei ole huomautettavaa. 
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 13.6.2006 
Irma Telivuo 
 
Asia: HE 59/2006 vp laiksi ortodoksisesta kirkosta 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallista 
asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä laiksi ortodoksisesta kirkosta (HE 59/2006 vp). 
 
Esityksessä on muutoksenhakua ortodoksisen kirkon ja seurakunnan viranomaisten 
päätöksistä koskevat säännökset ehdotettu uudistettavaksi kokonaisuudessaan. Valituksen 
pakolliseksi esivaiheeksi tulisi oikaisuvaatimusmenettely, jossa oikaisuvaatimuksen 
käsittelisi kirkollishallitus. Valittamalla muutosta voisi hakea vasta kirkollishallituksen 
oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen. Kirkollisten viranomaisten päätöksistä ei 
enää valitettaisi suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, vaan ensimmäisenä valitusasteena 
olisi aina hallinto-oikeus. 
 
Korkein hallinto-oikeus, jolla ei ole huomauttamista esityksestä, haluaa kiinnittää huomiota 
seuraaviin seildcoihin: 
 
Muutoksenhaun ohjaaminen korkeimman hallinto-oikeuden sijasta ensimmäisenä asteena 
hallinto-oikeuteen vastaa hallintolainkäytön alalla tapahtunutta kehitystä. Kuten hallituksen 
esityksessä on todettu, myös evankelis-luterilaisen kirkon osalta on tehty vastaava muutos. 
 
Oikaisuvaatimusmenettely valituksen pakollisena esivaiheena on jo käytössä kunnallisten 
viranomaisten ja evankelis-luterilaisen kirkon osalta. Esityksessä ehdotettu poikkeaa 



 

 

kuitenkin kuntalain ja kirkkolain järjestelmästä siinä, että oikaisuvaatimuksen käsittelee aina 
kirkollishallitus riippumatta siitä, mikä viranomainen on tehnyt alkuperäisen päätöksen. 
 
Ehdotetun lain 106 §:n 2 momentissa on rajoitettu oikaisuvaatimus-ja valitusoikeutta julkisia 
hankintoja koskevien päätösten osalta. Tältä osin ehdotus poikkeaa siitä, mitä kuntien osalta 
julkisista hankinnoista annetun lain 9 a §:n (1530/2001) 3 momentissa ja 
evankelisluterilaisen kirkon osalta kirkkolain 24 luvun 14 §:n (1274/2003) 3 momentissa on 
säädetty, kun oikaisuvaatimuksenkin tekemistä on rajoitettu. 
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Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistele-

vasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ortodoksisesta kirkosta (HE 59/2006 vp). 
 

Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon 

(PeVL 28/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 

Asiantuntijat 
 
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö 

- neuvotteleva virkamies Antero Laavakari, valtiovarainministeriö 

- lainoppinut kirkkoneuvos Risto Ikäheimo ja kirkkoneuvos (emer.) Paavo Perola, Suo-

men ortodoksinen kirkollishallitus 

- Helsingin hiippakunnan piispa Metropoliitta Ambrosius 

- puheenjohtaja, ylidiakoni Juha Lampinen, Ortodoksisen kirkon työntekijät ry 

 

 

<



 

 

- johtokunnan jäsen Jarmo Lehto, Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry 
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- varapuheenjohtaja, arkkimandriitta Andreas Larikka, Ortodoksisten Pappien Liitto 

OPL ry. 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— työministeriö 

— korkein hallinto-oikeus 

— Suomen Kuntaliitto. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ortodoksisesta kirkosta. Sillä korvattaisiin ny-

kyinen ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö. 

Ortodoksisella kirkolla säilyisi perusteiltaan nykyisenkaltainen julkisoikeudellinen 

erityisasema. Esityksen mukaan ortodoksisessa kirkossa otettaisiin käyttöön kirkko-

järjestys, jossa annettaisiin tarkemmat saannokset kirkon toiminnasta ja hallinnosta. 

Kirkkojärjestyksen antaisi kirkolliskokous. Ortodoksisen kirkon keskus- ja hiippakun-

tahallinnon asemaa muutettaisiin riippumattomammaksi valtiosta siten, että sen toimin-

tamenoja ei enää maksettaisi suoraan valtion varoista. Kirkon taloudelliset toimintaedel-

lytykset turvattaisiin kuitenkin vastaavan suuruisella valtionavulla. Eräät opetusminis-

teriölle nykyisin kuuluvat kirkon sisäistä toimintaa ja hallintoa koskevat hallintoasiat 

siirrettäisiin kirkon omille toimielimille. 

Kirkon ja seurakuntien hallintoa koskeviin säännöksiin ehdotetaan useita muutok-

sia. Kirkollishallinnon perusrakenne säilyisi kuitenkin pääosin nykyisellään. 
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Ortodoksisessa kirkossa ja seurakunnissa siirryttäisiin yhteen palvelussuhdelajiin 

siten, että kirkollishallituksen virkamiehet ja seurakuntien viranhaltijat siirtyisivät työ-

sopimussuhteeseen. Henkilöstön palvelussuhteen ehdoista sovittaisiin työehtosopimuk-

sella. 

Kirkollishallinnossa otettaisiin käyttöön oikaisuvaatimusmenettely, jossa valituk-

sen pakollisena esivaiheena olisi oikaisuvaatimus kirkollishallitukselle. Kirkollishalli-

tuksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen voisi hakea muutosta valitta-

malla hallinto-oikeuteen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

1. Yleistä ortodoksisesta kirkosta ja sen asemasta 

Suomen ortodoksinen kirkko on samanaikaisesti suomalainen julkisoikeudellinen yhtei-

söjä osa maailmanlaajuista ortodoksista kirkkoa. Suomen ortodoksinen arkkipiispakunta 

kuuluu autonomisena kirkkona Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin yhteyteen. 

Suomen ortodoksinen kirkko perustuu Raamatun, perimätiedon, ortodoksisen kir-

kon dogmien, kanonien ja muiden kirkollisten sääntöjen varaan. Kanoneilla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä kirkkollisen lain järjestykseen, etiikkaan ja tapoihin liittyviä sääntöjä, 

jotka ovat muotoutuneet lähinnä yleisten ja paikallisten kirkolliskokousten päätöksinä. 

Kirkko on evankelis-luterilaisen kirkon ohella toinen maamme kansallisista kir-

koista, joiden oikeudellinen asema poikkeaa muista uskonnollisista yhdyskunnista. Or-

todoksinen kirkkoja sen seurakunnat ovat julkisyhteisöjä, joiden asema ja järjestysmuoto 

perustuvat lakiin ortodoksisesta kirkkokunnasta (521/1969). 
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Kirkon ylintä päätäntävaltaa käyttävät kirkolliskokous ja piispainkokous. Kirkol-

lishallitus huolehtii kirkon hallinnosta sekä päätösten täytäntöönpanosta. 
 

2. Lainsäädännön uudistamisen tarve ja merkitys 

Voimassa oleva laki ortodoksisesta kirkkokunnasta on osin ongelmallinen perustuslain 

kannalta. Sääntely ei kaikilta osin vastaa nykyisiä vaatimuksia säädöstasosta, vaan ase-

tuksella on säädetty myös sellaisista yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista, 

joista perustuslain 80 §:n nojalla tulee säätää lailla. 

Vuonna 1969 annettu laki on yli 35 vuotta vanha. Suurimpaan osaan sen pykäliä 

on tehty muutoksia, minkä vuoksi lainsäädäntö on muotoutunut vaikeasti hahmottuvaksi 

ja myös osin epäjohdonmukaiseksi. 

Lainsäädäntöön sisältyy hyvinkin seikkaperäisiä säännöksiä yksittäisistä kysy-

myksistä ja menettelytavoista. Toisaalta tiettyjä periaatteita koskeva sääntely on nyky-

yhteiskunnassa liian yleisellä tasolla. 

Hallituksen esityksen keskeisin tavoite on vahvistaa ortodoksisen kirkon itsehal-

lintoa sen sisäisissä asioissa. Lakiehdotuksen mukaan kirkolliskokous antaa tarkemmat 

säännökset kirkon toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Hallintovaliokunta tukee 

tätä tavoitetta. 

Valiokunta tähdentää, että esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa ortodoksisen kirkon 

aseman perusteita suhteessa valtioon. Tavanomaista laajempaa norminantovallan dele-

gointia puoltaa kirkkokunnan erityisluonne itsehallinnollisena uskonnollisena yhteisönä 

sekä uskonnonvapauteen liittyvä uskonnollinen järjestäytymisvapaus. Perustuslaki-

Maamme ortodoksisessa kirkossa on noin 60 000 jäsentä. Kirkko on jaettu Karjalan, 

Helsingin ja Oulun hiippakuntiin. Kirkon päämies on Karjalan ja koko Suomen ark-

kipiispa. Muiden hiippakuntien piispat ovat Metropoliittoja.  
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valiokunnan lausunnostakin ilmenee, ettei toimivallan jako lainsäätäjän ja kirkollisko-

kouksen välillä ole perustuslain kannalta ongelmallinen. 

Valiokunta pitää eräittäm tärkeänä ortodoksista kirkkoa koskevan lainsäädännön 

kokonaisuudistusta. Uudistuksella turvataan ortodoksisen kirkon hallinnollinen asema ja 

taloudelliset toimintaedellytykset toisena kansallisena kirkkonamme ja maamme tär-

keänä vähemmistökulttuurina. Samalla uudistus tuo lisää joustavuutta ja kehittämismah-

dollisuuksia kirkon sisäiseen struktuuriin sekä kirkon mission ja todistuksen toteuttami-

seen. Lakiehdotus on nykyistä johdonmukaisempi ja selkeämpi sekä hyvin valmisteltu. 
 

3.Kirkon hallinnosta 

Kirkon hallinnon perusyksikkö on hiippakunta, jonka asemaa on pyritty asteittain kehit-

tämään. Hallituksen esityksessä ehdotetaan uuden toimielimen, hiippakuntaneuvoston 

perustamista. Sen on tarkoitus toimia hiippakunnan toimintaa suunnittelevana ja koor-

dinoivana toimielimenä ilman sitovaa päätösvaltaa. 

Hiippakunnat jakautuvat vastaisuudessakin kirkon tehtäviä toteuttaviin seurakun-

tiin. Ortodoksisen kirkkokunnan kokonaisjäsenmäärä on 1980-luvun loppupuolelta ta-

saisesti kasvanut, vaikka samanaikaisesti esimerkiksi väestöään menettäneillä Savon ja 

Pohjois-Karjalan alueilla pienten seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt. Toisaalta esi-

merkiksi Helsingin seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti. Tapahtunut ke-

hitys edellyttää hiippakuntahallinnon asteittaisen kehittämisen ohella konkreettisia vä-

lineitä seurakuntien toiminnan uudelleen järjestämiseen. Hallituksen esitys sisältääkin 

seurakuntajakomuutoksia, kappeliseurakuntia ja yhteistoimintasopimuksia koskevat 

säännökset. Valiokunta arvioi hiippakuntahallinnon tulevaisuuden ja seurakuntien toi-

minnan järjestämisen kytkeytyvän varsin tiiviisti yhteen. 

Ortodoksisen kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon toimintamenot maksetaan 

nykyisin pääosin valtion varoista. Hallituksen esityksessä ehdotetaan keskus- ja hiippa-

kuntahallinnon aseman muuttamista riippumattomammaksi suhteessa valtioon siirtä-

mällä se kirkon itsensä ylläpidettäväksi. Kirkon taloudellisten toimintaedellytysten tur-

vaamiseksi kirkko saisi kuitenkin jatkossa vastaavan suuruista valtion apua. 
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Ortodoksisen kirkon itsehallintoa vahvistetaan myös siirtämällä opetusministeriölle 

eräissä asioissa kuuluva kirkon sisäistä toimintaa koskeva päätösvalta kirkon omille 

toimielimille. Lisäksi uudesta laista jäisi pois säännös kirkon ylimmän hallinnon kuu-

lumisesta maan hallitukselle. 
 

4. Virkasuhteen muuttaminen työsopimussuhteeksi 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että ortodoksisen kirkon ja seurakuntien koko hen-

kilöstö olisi vastaisuudessa työsopimussuhteessa. Näin ollen seurakuntien palveluksessa 

olevien pappien, diakonien ja kanttorien sekä kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon 

virkamiesten virkasuhteet muuttuisivat työsopimussuhteiksi suoraan lain nojalla. Orto-

doksisen kirkon ja sen seurakuntien työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet määräy-

tyisivät uudistuksen jälkeen lähtökohtaisesti yleisen työlainsäädännön perusteella. Pal-

velussuhteen ehdoista sovittaisiin kirkkoa ja seurakuntia työnantajana edustavan kirkol-

lishallituksen ja työntekijöiden yhdistysten välisellä työehtosopimuksella. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että henkilöstön aseman osalta esityksen 

valmistelussa on ollut esillä myös vaihtoehto, jossa virkasuhde ja työsopimussuhde 

säilyisivät edelleen rinnakkaisina palvelussuhdelajeina. Perustelujen mukaan kahden eri 

palvelussuhdelajin säilyttämistä ei ole kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena, kun 

otetaan huomioon ortodoksisen kirkon ja seurakuntien pieni henkilöstömäärä. Ongelmana 

kahden eri palvelussuhdelajin käytössä olisi myös se, että se aiheuttaa henkilöstöhal-

linnossa päällekkäistä työtä ja tarvetta kaksinkertaisille järjestelmille. Hallituksen esi-

tyksessä katsotaan, että ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien työntekijöiden tehtäviin ei 

myöskään sisälly siinä määrin julkisen vallan käyttöä, että virkasuhteen käyttö olisi 

välttämätöntä niin sanotun virkamieshallintoperiaatteen näkökulmasta. 

Hallintovaliokunta toteaa, että virkamieshallintoperiaatteen ei ole katsottu merkit- 
Kuyi J 

sevän ehdotonta estettä antaa julkista valtaa ja julkisia tehtäviä muille Jviränomaisille tai 

muilk virkamiehille, jos tehtävien hoitamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä 

säädetään riittävän yksityiskohtaisesti, jos oikeusturvanäkökohdat otetaan huomioon ja 
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jos julkisia tehtäviä hoitavat henkilöt kuuluvat rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin 

(esimerkiksi PeVL 14/1999 vp). 

Perustuslakivaliokunta on käsiteltävänä olevasta lakiehdotuksesta antamassaan 

lausunnossa katsonut, etteivät ortodoksisen kirkon julkiset tehtävät joivat valiokunnan 

nukein vlflHHj-mttkaai| edellytä perustuslain 124 §:n kannalta virkasuhteen säilyttämistä 

ortodoksisessa kirkossa. Perustuslakivaliokunta toteaa, että työsopimuslainsäädäntö ja 

ehdotetun lain 122 §:n mukaiset eläkeoikeusjärjestelyt turvaavat riittävässä määrin kir-

kon ja seurakuntien työntekijöiden oikeudellisen aseman. 

Ortodoksisen kirkon j a sen seurakuntien-asemasta julkisyhteisönä j ohtuen hallin-

tovaliokunta olisi pitänyt luontevana myös sitä ratkaisua, että virkamieshallintoperiaa-

teen mukaisesti virkasuhde säilytetään nykyiseen tapaan ortodoksisen kirkon palvelus-

suhteena. Ottaen kuitenkin huomioon hallituksen esityksen perustelut ja perustuslakiva-

liokunnan lausunto hallintovaliokunta on päätynyt puoltamaan hallituksen esitystä yk-

sittäisenä ratkaisuna myös tältä osin. 
 

5. Kirkolliskokouksen tehtävät 

Kirkolliskokouksen tehtävänä on lakiehdotuksen 20 §:n 2 momentin 10 kohdan nojalla 

vahvistaa kirkon toimintasuunnitelma ja talousarvio. Valiokunta ehdottaa kyseiseen lain 

kohtaan tehtäväksi teknisen täsmennyksen siten, että kirkolliskokouksen tehtävänä on 

vahvistaa kirkon toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio. 
 

6. Muutoksenhausta 

Kirkon ja sen seurakuntien päätöksiä koskeva muutoksenhakumenettely uudistetaan 

säädettävällä lailla. Nykyisin muutoksenhakujärjestelmä perustuu hallinnon sisäiseen 

muutoksenhakuun, jossa ensimmäisenä valitusasteena toimii kirkollishallitus. Kirkollis-

hallituksen ja piispan päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Ha VM /2006vp — HE 59/2006 vp 

 

Hallituksen esityksen mukaan valituksen pakolliseksi esivaiheeksi tulee hallintomenet-

telyssä käsiteltävä oikaisuvaatimus kirkollishallitukselle. Valituksen voi tehdä vasta kir-
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kollishallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä, ja ensimmäisenä 

valitusasteena on aina hallinto-oikeus. 

Lakiehdotuksen 111 § koskee toimituskieltoa ja pappeuden menettämistä. Pykälän 

1 momentin nojalla piispa voi määrätä papin tai diakonin enintään kuuden kuukauden 

mittaiseen toimituskieltoon, jos pappi tai diakoni toimii vastoin 109 §:ssä säädettyjä 

papin ja diakonin yleisiä velvollisuuksia. Kuutta kuukautta pitemmästä toimituskiellos-ta 

päättää piispainkokous. 

__ Pykälän 2 momentin nojalla piispainkokous voi määrätä pappeuden menetetyksi, 

jos papin tai diakonin 1 momentin mukainen toiminta tai velvollisuuksien vastainen 

käyttäytyminen osoittaa hänet kanonisesti sopimattomaksi pappeuteen. 

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan ottaen huomioon toimituskieltoon 

määräämisen ja pappeuden menettämisen merkityksen asianomaiselle, että valiokunta 

pitää asianmukaisena täydentää ehdotettua 111 §:ää siten, että mainitut seuraamukset 

ovat seurauksena vasta vakavasta tai toistuvista rikkomisista eivätkä varoitukset tai huo-

mautukset ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen. 

Hallintovaliokunta ehdottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta 111 

§:ään lisättäväksi uudet 3 ja 4 momentin, joissa säädetään 1 ja 2 momentista ilmenevien 

seuraamusten käytön edellytykseksi, että kysymys on vakavasta tai toistuvasta lainvas-

taisesta menettelystä. Valiokunta tähdentää lisäksi, että kyseisten seuraamusten käyttöön 

ottaminen tulee muutoinkin lähtökohtaisesti kysymykseen vasta, kun varoitukset ja 

huomautukset eivät ole saaneet tilannetta korjaantumaan. 

Valiokunta viittaa perustuslakivaliokunnan lausuntoon muidenkin muutoksenha-

kua koskevien säännösehdotusten osalta. 
Säätämisjärjestys 

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, että lakiehdotus voidaan käsitellä taval-

lisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 
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että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen 

esityksen mukaisena paitsi 20 ja 111 § muu-

tettuna seuraavasti: 
 

20 § 
 

Tehtävät 

(1 mom. kuten HE) 

Kirkolliskokouksen tehtävänä on: 

(1—9 kohta kuten HE) 

10) vahvistaa kirkon toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio; (11—15 

kohta kuten HE) 
 

111 § 

Toimituskielto ja pappeuden menettäminen (1 

ja 2 mom. kuten HE) 

Pappi tai diakoni voidaan määrätä toimituskieltoon 1 momentin nojalla, jos kysy-

mys on vakavasta tai toistuvasta 1 momentin vastaisesta menettelystä. (Uusi 3 mom.) 

Piispainkokous voi määrätä pappeuden menetetyksi 2 momentin nojalla, jos kysy-

mys on vakavasta tai toistuvasta 2 momentin vastaisesta käyttäytymisistä (Uusi 4 mom.) 
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