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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 110/2002 vp 
 

Keskiviikko 4.12.2002 kello 09.30 
 
 

1. Nimenhuuto 
 

2 .  Päätösvaltaisuus 

3 .  HE 205/2002 vp laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun  lain   11 ja  16 §:n 
muuttamisesta 

Jatkettu   I käsittely 

Kuul t avana:  
—     oikeusti e t een   l isensiaatt i   Pentti Arajärvi 

Pääte tään  as iantunti j oiden  kuulemisen  l opet tamisesta  /  j a t kamises ta .  

4. HE   198/2002   vp   laiksi  Kainuun hallintokokeilusta Jatkettu   I 

käsittely 

Pääte tään  as iantunti j oiden  kuulemisen  l opet tamisesta  /  j a t kamises ta .  
 

5. HE   114/2002   vp    laiksi  sähkömarkkinalain muuttamisesta 
HE 218/2002 vp laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumark-kinalain  4 luvun  6 
§:n muuttamisesta 

Jatkettu   1 käsittely 

Pääte tään  as iantunti j oiden  kuulemisen  l opet tamisesta  /  j a t kamises ta .  
 
 

klo 10.00 
 

6.          HE   170/2002   vp uskonnonvapauslaiksi ja   eräiksi  siihen liittyviksi 
laeiksi 
LA    121/2002    vp laiksi  perusopetuslain ja    lukiolain muuttami- 
sesta   (Irina   Krohn /vihr ym.) 
HE   204/2002   vp hautaustoimilaiksi 

Jatkettu   I käsittely 

Kuul tavina:  
—  la i nsäädäntöneuvos  Matti Lahtinen, opetusmin is t er iö  
—  yl i ta rkas t a ja  Joni Hiitola, opetusmini s t er iö  
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—  la i nsäädäntöneuvos   Tuula Majuri, oikeusmini s te r iö  
—  professor i   Mikael Hiden 
—  professor i  (emer i tus )  Juha Seppo 

Seuraava  kuuleminen on t i is ta ina  10.12.2002.  

7. HE   76/2002   vp   laeiksi sukusolujen ja   alkioiden   käytöstä  hedel- \ möityshoidossa 
ja     isyyslain muuttamisesta 

Jatkettu   I käsittely 

Hyväks ytään  käsi t t e lyn  poh jaksi  sih tee r in  l aa t ima  l ausun toluonnos .  

Es i t el l ään  luonnos .  

Yle i skeskuste lu  

Yksi tyiskohta i nen 

käs i tt e ly  

8. Muut asiat 
 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous  on tors ta i na  5.12.2002 klo 9.00. 



 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 4.12.2002 (HE 
170/2002vp) 

 

Arvoisa puheenjohtaja 
 

Saatteeksi 
 
Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 170/2002 vp) tarjoaa 
eduskunnalle ensimmäistä kertaa uuden perustuslain säätämisen jälkeen mahdollisuuden ottaa 
kattavasti kantaa uskonnon ja omantunnon vapauden lainsäädännölliseen toteuttamiseen Suomessa. 
Juuri uuden perustuslain säännökset ovat olleet eräs syy koko uskonnonvapauslainsäädännön 
uudistamiseen. Suomen ratifioimat YK:n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset ovat olleet 
toinen peruste, sillä niissä on määritetty modernilla tavalla uskonnonvapauden sisältöä ja sen 
suojaamista. Nämä molemmat lähtökohdat säätelevät puheena olevaa hallituksen esitystä eduskunnalle. 
 
Uskonnonvapauslakiehdotus keskittyy yhtäältä määrittämään yksilön uskonnonvapauden edellytyksiä ja 
toisaalta luomaan puitteet rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien toiminnalle. Lakiehdotus 
konkretisoi siten ennen muuta perustuslain uskonnonvapaussäännöksen lauseketta "..uskonnon ja 
omantunnon vapauteen kuuluu oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa.." Siihen sisältyy oleellisena 
osana oikeus kuulua uskonnolliseen yhdyskuntaan, vaikka onkin huomattava, että myös oikeus erota 
uskonnollisesta yhdyskunnasta ja pysyä sen ulkopuolella on vastaavalla tavalla lakiesityksen sisältöä. 
 
 

1. Uskonnonvapauslakiesityksen rakenne ja keskeiset muutosehdotukset 
 
Uskonnonvapauslakiehdotus jakautuu neljään päälukuun. Niistä ensimmäisessä on yleiset, lähinnä 
yksilön uskonnonvapauteen ja sen käyttämiseen liittyvät säännökset (§:t 1-6). Toinen luku käsittelee 
rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia, niiden tarkoitusta ja perustamista sekä toimintaedellytyksiä ja -
muotoja (§:t 7-28). Kolmas luku sisältää säännökset kokoontumislain soveltamisesta julkiseen uskonnon 
harjoittamiseen ja uskonnollisen yhdyskunnan jäsentietoja koskevan ilmoittamisvelvollisuuden 
rikkomisesta aiheutuvista sanktioista (§:t 29-30). Neljännessä luvussa määritetään lain voimaantulo-
siirtymäsäännökset (§:t 31-34). 
 
Lakiehdotuksen ensimmäisen luvun keskeisimmät muutokset nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna 
liittyvät uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyteen, yhdyskunnasta eroamismenettelyyn, lapsen 
uskonnolliseen asemaan ja uskonnonopetusta koskevaan viittaussäänökseen. 
Henkilö voisi lakiehdotuksen mukaan olla samanaikaisesti yhtä useamman uskonnollisen yhdyskunnan 
jäsen. Nykyisestä poiketen uskonnolliset yhdyskunnat saisivat itse päättää asiasta oman järjestyksensä 
mukaisesti. Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen ei enää edellyttäisi henkilökohtaista ilmoitusta, 
vaan eroamismenettely perustuisi aina kirjalliseen ilmoitukseen. Nykyinen yhden kuukauden odotusaika 
erottaessa uskonnollisesta yhdyskunnasta poistettaisiin ja eroaminen tulisi voimaan välittömästi. 
 
Voimassa olevasta laista poiketen lapsi ei enää automaattisesti seurasi uskonnollisen asemansa suhteen 
huoltajiaan, vaan asema perustuisi aina huoltajien tekemään päätökseen. Silloin kun huoltajat eivät 
pääse sopimukseen asiassa, lapsen äiti voisi yksin päättää asiasta. Toisin kuin nykyisin lapsi voitaisiin 
liittää jäseneksi myös sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon kumpikaan huoltajista ei kuulu. 
 
Alaikäisen oikeus päättää omasta uskonnollisesta asemastaan laajenisi siten, että 12 vuotta täyttäneen 
asemaa voitaisiin muuttaa ainoastaan hänen omalla suostumuksellaan. 18 vuoden ikäraja olisi edelleen 



 

 

uskonnollisen itsemääräämisoikeuden raja. 15 vuotta täyttänyt voisi nykyiseen tapaan huoltajiensa 
suostumuksella liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. 
 
Selvä muutos nykyiseen uskonnonvapauslakiin on ehdotus oikeudesta saada uskonnonopetusta siitä 
erikseen säädetyllä tavalla, kun laki tällä hetkellä säätää uskonopetuksesta vapautumisen perusteista. 
Viittaussäännös muuttaisi eräitä perusopetuslain ja lukiolain pykäliä. 
 
Lakiehdotuksen toisessa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia koskevassa luvussa luodaan nykylakia 
täsmällisemmät puitteet yhdyskunnan perustamiselle ja toiminnalle. Uutta olisi muun muassa se, että laki 
määrittäisi varsin tarkasti yhdyskunnan tarkoituksen ja rajaisi selkeästi sen toimintamuodot. Vaikka 
yhdistyslakia edelleen sovellettaisiin laajasti myös uskonnollisen yhdyskunnan järjestysmuotoon ja 
hallintoon, yhdyskunnan erityisluonne tulisi näkyviin muun muassa siinä, kuka käyttäisi yhdyskunnassa 
päätösvaltaa ja millainen sen hallituksen tulisi olla. 
 
Uskonnollisen yhdyskunnan perustamiseen vaadittaisiin edelleen vähintään 20 henkilöä. Uutta sitä 
vastoin olisi se, että yhdyskunnat voisivat nykyistä itsenäisemmin päättää organisaatiomuodoistaan ja 
niiden välisistä suhteista. Opetusministeriön oikeus tarkastuttaa uskonnollisia yhdyskunta kumottaisiin ja 
kiinteistön omistamista koskevista rajoituksista luovuttaisiin. Opetusministeriö asettaisi yhteyteensä 
asiantuntijalautakunnan tehtävänään antaa lausunto, täyttävätkö uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus- ja 
toimintamuodot lain vaatimukset. Lausunto annettaisiin Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka nykyisen 
Opetusministeriön sijasta päättäisi uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröitymisestä ja pitäisi 
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä. Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja sen paikallisyhteisö 
olisivat aina kirjanpitovelvollisia. 
 
 
2. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 170/2002 vp) 
 

2.1 Yleistä 
 
Hallituksen esitys noudattaa pääasiallisesti Uskonnonvapauskomitean mietinnön 
uskonnonvapauslakiehdotusta {Uskonnonvapauskomitean miet intö.  Opetusminister iö.  
Komiteanmiet intö2001:1).  Kun uskonnonvapauskomitea (1.10.1998-21.3.2001) ennen lopullista 
mietintöään valmisteli asiaa välimietinnössään (Uskonnonvapauskomitean väl imiet intö.  
Opetusminister iö.  Komiteanmiet intö 1999:5) selvittelemällä seikkaperäisesti erilaisia vaihtoehtoja, 
lopullisen mietinnön lakiehdotuksen voi katsoa perustuvan huolelliseen analyysiin ja perusteelliseen 
harkintaan. Mietinnön lakiehdotus oli lähes kaikilta osiltaan yksimielinen. Kaiken kaikkiaan 
uskonnonvapauskomitea ja komitean asiantuntijoiksi kutsutut edustivat paitsi perusoikeuksien ja 
erityisesti uskonnonvapauden myös uskontojen, uskonnollisten yhdyskuntien ja valtion hallinnon laajaa 
ja monipuolista asiantuntemusta. 

2.2 Uskonnonvapauslain 1 luku: Yleiset säännökset 

2.2.1 Lain tarkoitus (1 §) 

Säännös on kokonaan uusi. Se poikkeaa selvästi nykyisen lain 1 §:stä, jossa myönnetään oikeus 
julkiseen ja yksityiseen uskonnon harjoittamiseen, mikäli se ei loukkaa lakia eikä hyviä tapoja. 
 
Ehdotetussa säännöksessä todetaan korrektilla tavalla uskonnonvapauslain ja perustuslain välinen 
suhde. Suomen perustuslain mukaan uskonnon ja omantunnon vapauden keskeiset ulottuvuudet ovat 
oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus, oikeus kuulua tai olla kuulumatta 
uskonnolliseen yhdyskuntaan sekä uskonnollinen järjestäytymisvapaus. Rajoittamaton uskonnon ja 



 

 

omantunnon vapaus luetaan yleensä klassisiin perusoikeuksiin, joiden toteutumista on vaalittava myös 
vakavissa kriisioloissa. 
 
Perustuslain uskonnonvapaussäännökseen sisältyy myös negatiivinen rajoituslauseke: "Kukaan ei ole 
velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen." Eduskunta on 
hallitusmuodon perusoikeussäännöksiä uudistettaessa todennut, ettei rajoituslausekkeen tarkoituksena 
ole estää "muiden ihmisten positiivista uskonnon harjoittamisen vapautta" (HE 309/1993 vp). 
Perustuslaki suojaa siis sen, ettei yksilön negatiivisen uskonnonvapauden toteutuminen rajoita 
sosiaalisten seuraamustensa osalta muiden uskonnon harjoittamisen vapautta. 
 
Suomen perustuslain uskonnonvapaussäännökseen yhtälailla sisältyvät positiiviset ja negatiiviset 
ulottuvuudet heijastavat sellaisenaan lainsäätäjän tasapuolista asennoitumista erilaisiin uskontoihin ja 
elämänkatsomuksiin. Perustuslain uskonnonvapaussäännöksessä toteutui moderni, Suomen ratifioimien 
kansainvälisten sopimusten mukainen uskonnonvapauden tulkinta. Nyt puheena olevassa hallituksen 
esityksessä on todettu, että Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja suositukset painottavat entistä 
selkeämmin uskonnonvapauden positiivista ulottuvuutta tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. 
 
Uskonnonvapauslakiehdotuksen lain tarkoitusta käsittelevän säännöksen sanamuodossa heijastuu myös 
koko läntiselle sivilisaatiolle suuntaa antaneiden ihmisoikeusdokumenttien kantava ajatus perustavien 
oikeuksien synnynnäisestä, luonnollisesta ja muuttumattomasta alkuperästä. Ihmisoikeusjulistukset aina 
YK:n yleismaailmallista ihmisoikeusjulistusta (1948) myöten lähtevät näin siitä, ettei lainsäätäjä luo eikä 
luovuta näitä ihmisarvon toteutumisen kannalta perustavia oikeuksia kansalaisille. Perusoikeudet 
tunnustetaan laissa ja niistä säädetään lailla niiden suojaamiseksi ja turvaamiseksi. 
 
Materiaaliselta kannalta lakiehdotus selkiinnyttää uskonnonvapauslain sisältöä, kun se siirtää siitä 
asiayhteyksiensä mukaiseen lainsäädäntöön yksittäisiin erityiskysymyksiin liittyvää säännösainesta. 
Osittain tämä selkiyttämistrendi on luonut myös tarpeen luoda kokonaan uutta lainsäädäntöä, josta 
huomattavimpana esimerkkinä on hallituksen esitys hautaustoimilaiksi (HE 204/2002 vp). 
 
Säännöksen toinen momentti viittaa evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan osalta 
uskonnollisten yhdyskuntien väliseen perusjakoon, minkä lain toinen pykälä täsmentää ja vahvistaa. 

2.2.2 Uskonnollinen yhdyskunta (2 §) 
 
Säännös vastaa asiallisesti nykyisen lain vastaavaa pykälää. Paitsi uskonnonvapauslain oman rakenteen 
kannalta säännös on myös ratkaisevan tärkeä sikäli, että se vahvistaa jaon yhtäältä evankelis-
luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan ja toisaalta rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien 
välillä. Lakiehdotuksella ei näin ole tarkoitusta muuttaa vallitsevaa uskonto- ja kirkkopoliittista tilannetta. 

2.2.3 Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa sekä liittymis- ja eroamismenettely (3 - 4 §:t) 
 
Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden sääntely on tarkoitus säilyttää entisellään sikäli, että 
yhdyskunnat itse määrittävät, millä ehdoilla ne hyväksyvät jäsenensä. Uskonnollisen yhdyskunnan 
oikeutta määrätä omassa lainsäädännössään tai yhdyskuntajärjestyksessään, ettei sen jäsen voi 
samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa uskonnollisessa yhdyskunnassa, on pidettävä niiden 
uskonnonvapauden ja autonomian mukaisena. Kun laki ei enää kuitenkaan kiellä yhtä useamman 
uskonnollisen yhdyskunnan yhtäaikaista jäsenyyttä, se suo toisaalta joustavan jäsenyyskäytännön 
sellaisille yhdyskunnille, joiden jäsenyysperusteita tällainen menettely ei loukkaa. 
 
Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamismenettelyssä ehdotetaan uskonnonvapauskomitean kannasta 
poiketen siirryttäväksi yksinomaan kirjalliseen ilmoitukseen joko maistraatille tai asianomaiselle 



 

 

yhdyskunnalle. Kun hallituksen esityksen perusteluissa kuitenkin todetaan, ettei ehdotettu säännös estä 
jättämästä eroilmoitusta myös henkilökohtaisesti, tällainen eroamisilmoituksen jättämismahdollisuus olisi 
ollut syytä sisällyttää varsinaiseen säännökseen eikä ainoastaan sen perusteluihin. 
 
Lapsen uskonnonvapauden ja uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden välisen suhteen lakiehdotus 
ratkaisee siten, että alaikäisen uskonnonvapautta käyttää viime kädessä hänen vanhempansa tai 
holhoojansa. Tällainen linjaus on perustuslakivaliokunnan taannoisen lausunnon mukainen (PeVL 12/82 
vp). 
 
Ehdotuksen ikärajaratkaisua, jonka mukaan 15 vuotta täyttänyt voisi edelleen huoltajien suostumuksella 
liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä, voi pitää varsin perusteltuna. 15 vuotiaan itsenäinen 
liittymisoikeus uskonnolliseen yhdyskuntaan ja siitä eroamisoikeus saattaisi altistaa nuoren jonkin 
uskonnollisen tai elämänkatsomuksellisen liikkeen hyväksikäytölle tai manipuloinnille. Niillä voisi olla 
sekä mentaalisesti että taloudellisesti haitallisia vaikutuksia. Uhatun henkilökohtaisen vapauden ja 
perheyhteyden hajoamisen lisäksi ikärajan alentaminen voisi myös luoda oppilaitoksissa uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuvien edestakaisesta liikkeestä aiheutuvaa epävakautta. 
Tällainen mahdollisuus olisi kasvanut myös sen myötä, että uskontokunnasta eroamismenettely 
perustuisi vast’edes kirjalliseen eikä henkilökohtaiseen ilmoitukseen. 
 
Ehdotusta laventaa 12 vuotta täyttäneen oikeutta päättää uskonnollisesta asemastaan on pidettävä 
oikeansuuntaisena, sillä se antaa mahdollisuuden totutella asteettain itsenäiseen uskonnonvapauden 
käyttämiseen nykyistä aikaisemmassa ikävaiheessa. 

2.2.4 Vala ja vakuutus (5 §) 

Säännös ei tuo muutoksia aikaisempiin periaatteellisiin ratkaisuihin, vaan ainoastaan kokoaa 
uskonnonvapauslakiin muun tarpeelliseksi katsotun valaa ja vakuutusta koskevan lainsäädännön. 
 
 

2.2.5 Uskonnon opetus (6 §) sekä laki perusopetuslain (628/1998)  13 §:n ja laki lukiolain 9 §:n 
(629/1998) muuttamisesta 
 
Uskonnonvapauden myönteinen sisältö voimassa olevaan lakiin verrattuna konkretisoituu selvimmin 
lakiehdotuksen säännöksessä oikeudesta saada uskonnonopetusta siitä erikseen säädetyllä tavalla. Kun 
nykylaissa puhutaan ainoastaan uskonnonopetuksesta vapautumisperusteita, hallituksen esitys lähtee 
positiivisesta oikeudesta saada oman uskonnon opetusta. 
 
Oikeus saada oman uskontonsa opetusta on ankkuroitu Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä YK:n 
asiakirjojen ja ihmisoikeuksien komission määritelmiin uskonnonvapauden ja uskontokasvatuksen 
välisestä suhteesta. Niiden mukaan jokaisella on muun muassa oikeus oppia ja opettaa omaa 
uskontoaan tai siihen rinnastettavaa vakaumusta. Toiseksi vanhemmilla on viime kädessä oikeus päättää 
lapsen kehitystasoa vastaavalla tavalla hänen uskontokasvatuksestaan tai sitä vastaavasta 
kasvatuksesta. Kolmanneksi kaikille tulisi järjestää yhtäläiset yhteiskunnalliset edellytykset oman 
uskonnon tai sitä vastaavan vakaumuksen oppimiseen (SopS 6/1976, SopS 7ja 8/1976, SopS 18 ja 
19/1990, SopS 59 ja 60/1991; Ks.  myös YK:n Ihmisoikeuskomission pöytäk ir jat /Summary 
Record of  Meet ing of  the Commisson on Human Rights /  n:o 832834,  837-839, 891/1965, 853-
857, 916/1966).  
 
Suomalaisessa opetus- ja oikeuskulttuurissa on koko itsenäisyyden ajan lähdetty siitä, että oppilaan ja 
opiskelijan uskonnollinen yhdyskunta on se viiteryhmä, jonka perusteella hänelle annetaan 
uskonnonopetusta. Tästä opetuksesta on perinteisesti käytetty tunnustuksellisen uskonnonopetuksen 



 

 

nimeä. Kyseinen nimitys sopii hyvin kuvaamaan erityisesti ennen toista maailmansotaa vallinnutta 
opetuskäytäntöä. Koulujen uskonnonopetus oli tuolloin tunnustuksellista opetusta sanan varsinaisessa 
mielessä, sillä sen voi katsoa olleen valtaosaltaan kouluhallinnon puitteissa toteutettua kirkollista 
opetusta. 
 

Uskonnonopetuksen kriisivaihe alkoi välittömästi sodan päätyttyä. 
Sodanjälkeisen poliittisen kulttuurin murroksessa vaadittiin alkuunsa jopa koko uskonnonopetuksen 
lakkauttamista. Kun tällainen hanke osoittautui sittemmin epärealistiseksi, painopiste siirtyi vaatimuksiin 
muuttaa uskonnonopetuksen luonnetta ja sisältöä. Etenkin 1960-luvulta lähtien on käyty tasaisin välein 
keskustelua tunnustuksellisen uskonnonopetuksen korvaamisesta milloin milläkin vaihtoehdolla. Tilalle 
on esimerkiksi erilaisissa laki-ja toivomusaloitteissa tarjottu vapaaehtoista uskonnonopetusta, 
tunnustuksellisen opetuksen korvaamista kaikille yhteisellä elämänkatsomustiedon opetuksella, uskon-
nonopetuksen ja elämänkatsomustiedon valinnaisuutta, uskonnon historian ja siveysopin opetusta, 
Ruotsin mallin mukaista ns. objektiivista uskonnonopetusta, uskontotiedon opetusta joko erillisen etiikan 
opetuksen kanssa tai ilman sitä. Tällaiset aloitteet ovat useasti liittyneet koulutusjärjestelmän 
kokonaisuudistukseen tai tuntijakomuutoksiin (Ks. 1972-1999 vp,  asiakir jat :  lak i -  ja 
to ivomusaloi t teet ;  Kirkko ja val t io -komitean miet intö.  Komitean miet intö 1977:21,  183-187).  
 
Uskonnonopetuksen muuttamiseen tähdänneet aloitteet ovat esitetyssä muodossa rauenneet. Niillä on 
silti saattanut olla oma vaikutuksensa uskonnonopetuksen huomattavaan sisällöllisen muutoksen 
viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Tunnustuksellinen uskonnonopetus ei ole enää aikoihin 
merkinnyt uskonnollisen yhdyskunnan omiin opinkäsityksiin keskittyvää opetusta. Voimassa olevat 
peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteet pitävät uskonnonopetuksen keskeisenä tehtävänä 
tarjota tietoa ja kokemusta oman uskonnon merkityksestä ja sen laajoista kulttuurisista ja 
yhteiskunnallisista vaikutuksista. Kaikessa opetuksessa kunnioitetaan oppilaita vapaina ja totuuteen 
pyrkivinä ihmisinä. 
 
Voimassa olevien opetussuunnitelmien perusteet lähtevät lisäksi siitä, että oppilas tutustuu oman 
uskonnon ohella myös muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin sekä niiden eettiseen 
arvomaailmaan. Kasvatustavoitteena on oppia tulemaan toimeen monikulttuurisessa yhteiskunnassa eri 
tavoin ajattelevien ja uskovien kanssa. Monipuoliseen uskonnolliseen ja katsomukselliseen 
yleissivistykseen kuuluu myös eettisesti vastuullisen elämänasenteen kehittäminen, jotta oppilas ja 
opiskelija pystyy tekemään henkilökohtaisia arvovalintoja, kantamaan vastuuta tulevaisuudesta ja 
vaikuttamaan yhteiskunnassa tehtäviin ratkaisuihin (Peruskoulun opetussuunni te lman perusteet  
1994, 89;  Lukion opetussuunni te lman perus teet  1994, 87). 
 
Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteet ovat muuttuneet vuosien 19851994 välisenä aikana 
erittäin selkeästi siten, että uskontokuntasidonnainen aines on lähes tyystin sulautunut yleiskristilliseen 
ja yleensä uskontoihin sekä erilaisiin maailmankatsomuksiin ja eettisiin järjestelmiin liittyvään 
opetusainekseen. Kaiken kaikkiaan nykyinen uskonnonopetus on olennainen osa koulun yleissivistävää 
opetusohjelmaa. 
 
Perusopetuslakia ja lukiolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tunnustuksellisen 
uskonnonopetuksen käsite korvataan sanaparilla "oman uskonnon opetus". Voimassa olevien 
peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden ja yleistavoitteiden valossa muutos merkitsee 
lähinnä nykyisin vallitsevan tilanteen lainsäädännöllistä vahvistamista. On kuitenkin myös selvää, että 
uskonnonopetuksen luonteen uudelleen määritteleminen merkitsee opetuksen painopisteen siirtymistä 
vielä nykyistäkin selvemmin yksilön vakaumusta kunnioittavaan suuntaan. Sellaisena se toteuttaa 
selkeästi niitä periaatteita, jotka on perusoikeuksista säädettäessä liitetty uskonnonvapauden 
edellyttämään uskonnolliseen ja elämänkatsomukselliseen opetukseen (HE 309/1993 vp). 
 



 

 

Ehdotukseen tunnustuksellisen uskonnonopetuksen käsitteen korvaamisesta oppilaan ja opiskelijan 
oman uskonnon opetuksella liittyy myös uskonnonopettajalta vaadittavien kelpoisuusehtojen 
muuttaminen. Ehdotuksen mukaan kaikki perusopetus- ja lukiolainsäädännön nojalla säädetyt 
kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt olisivat päteviä antamaan uskonnonopetusta riippumatta siitä, 
kuuluvatko he evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan. Ehdotuksen 
hyväksyminen merkitsisi eduskunnassa vuosikymmeniä sitten tehdyn toivomusaloitteen ja sen 
herättämän keskustelun saattamista myönteiseen päätökseen (Ks.  1972 vp:  l i i t teet  VI I I ,  213 -
Hemstmot.  nr1327).  
 
Hallituksen esityksen perusteluista selviää, ettei muutoksella ole tarkoitus heikentää 
vähemmistöuskontojen opetusedellytyksiä aineenhallinnan eikä taloudellisten voimavarojen osalta. 
Tarkoituksena on säätää asetuksella, että opettajalta edellytetään riittävää opetettavan uskonnon 
aineenhallintaa. Lakiehdotuksen perusteluissa hallitus painottaa myös kulttuurisesti tärkeiden 
vähemmistöuskontojen opetuksen turvaamista. Kun esityksen perusteluissa todetaan mahdollisuus lisätä 
valtion tuella esimerkiksi kiertävien ortodoksisten   uskonnonopettajien   määrää,   on   selvää,   että 
lakiehdotuksen tavoitteena on nimenomaan turvata ortodoksinen uskonnonopetus ensi sijaisesti 
ammatillisesti pätevillä ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvilla opettajilla. Samaa periaatetta tulisi 
luonnollisesti pitää ensisijaisena myös muiden vähemmistöuskontojen opetuksessa. 
 
 

2.2.5a Perusopetuslaki 13a § ja Lukiolaki 9a §: Uskonnon harjoittamiseen osallistuminen 
 
Nykyiseen perusopetuslakiin ja lukiolakiin ehdotetaan lisättäviksi kokonaan uudet pykälät, joilla 
pyrittäisiin säätelemään oppilaan ja opiskelijan osallistumista uskonnon harjoittamiseen. Nämä uudet 
säännökset ovat täysin uusia myös sikäli, etteivät ne perustu uskonnonvapauskomitean lakiehdotukseen. 
Päinvastoin komitean lakiehdotuksen perusteluissa lähdettiin siitä, ettei uskonnon harjoittaminen kuulu 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan uskonnonopetukseen, vaikka samalla todettiinkin, ettei ketään 
voitu velvoittaa selviin uskonnonharjoitusmuotoihin. Komitean mietinnöstä annettujen lausuntojen 
yleislinjasta ei myöskään voida johtaa uusia kouluun liittyviä uskonnon harjoittamista koskevia 
säännösehdotuksia. 
 
Kyseisten uusien säännösten liittäminen perusopetus- ja lukiolakiin on ongelmallista useista eri syistä. 
Ensinnäkin on otettava huomioon, että voimassa oleva perusopetuslaki ja lukiolaki säädettiin vuonna 
1998. Nykyinen perusoikeuksia koskeva lainsäädäntö oli tuolloin voimassa myös uskonnon- ja 
omantunnonvapauden osalta täysin samassa muodossa kuin nykyisinkin. Vaikka uudet koululait 
perustuivat mitä monipuolisimpaan valmisteluun ja huolellisimpaan harkintaan, kysymys 
uskonnonvapauden negatiivisen rajoituslausekkeen soveltamisesta koulujen toimintaan ei noussut 
missään vaiheessa esille puhumattakaan siitä, että asia olisi otettu lainsäädännölliseen valmisteluun. 
 
Siten ei koululainsäädännön uudistamisessa 1998 kuten ei myöskään uskonnonvapauskomitean 
lakiehdotuksessa 2001 pidetty perustuslain 11 §:n 2 momentin negatiivisen rajoituslausekkeen 
soveltamista koulujen toiminnan piiriin tarpeellisena. Näin oli perusteltua menetellä, koska hallituksen 
perusoikeusuudistusta koskenut lakiehdotus vuonna 1993 ei ulottanut negatiivisen rajoituslausekkeen 
tulkinnallisia vaikutuksia uskonnonopetukseen, vaan ainoastaan tiettyihin työnjaollisiin ja muihin 
hallinnollisiin järjestelyihin, joilla oli mahdollista välttää henkilön velvoittaminen vakaumustaan 
loukkaaviin työtehtäviin (HE 309/1993 vp). 
 
Vuosien 1998 ja 2001 ratkaisuihin viitaten voidaankin kysyä, mikä koulun toimintaan liittyvässä uskonnon 
harjoituksessa on kyseisten ratkaisujen jälkeen muuttunut siten, että asiassa tarvitaan uutta 
lainsäädäntöä. 
 



 

 

Toinen mainittuihin uusiin säännösehdotuksiin liittyvä ongelma on niiden epätäsmällisyys. Esitetyssä 
muodossa ne avaavat ensinnäkin oppilaalle ja opiskelijalle perustuslain säännöstä väljemmän 
mahdollisuuden vetäytyä koulun toimintaan liittyvästä uskonnon harjoittamisesta. Ellei mainittuja 13 a ja 
9 a §:iä haluta poistaa kokonaisuudessaan, niiden sanamuotoa olisi ainakin täsmennettävä niin, että 
pykälistä ilmenisi selkeästi uskonnon harjoittamisesta pidättymisen peruste. Ellei omantunnon 
vastaisuutta ole nimenomaan mainittu laissa, säännöstä voidaan esimerkiksi käyttää hyväksi pelkästään 
mukavuussyillä. 
 
Mainitut säännösehdotukset ovat lisäksi epätäsmällisiä myös sen tähden, että niihin sisältyy 
huomattavaa tulkinnanvaraisuutta. Erityisesti sanonta "sekä muista uskonnon harjoittamiseksi 
katsottavista tilaisuuksista ja toimituksista" jättää opetuksen järjestäjälle varsin suuren ja samalla 
epämääräisen väljän tulkintavaran. Kun kysymys on perusoikeuden toteutumiseen liittyvästä harkinnasta, 
säännöksen pitäisi olla nykyistä yksiselitteisempi ja täsmällisempi. 
 
Perusoikeuksia säädettäessä uskonnonvapaussäännöksen 2 momentin negatiivista varauslausekketta 
tulkittiin siten, ettei "ketään voitaisi velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti 
jumalanpalvelukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen" (HE 309/1993 vp). Tätä tulkintaa ei ole 
perusteltua syytä muuttaa eikä väljentää koskemaan arvionvaraisesti muita uskonnon harjoittamiseksi 
katsottuja "tilaisuuksia ja toimituksia". Esimerkiksi hoosianna-hymni tai joulu- ja suvivirsi eivät vielä tee 
tilaisuudesta uskonnollista, sillä ne ovat erottamaton osa yleistä suomalaista ja eurooppalaista 
kulttuuriperintöä. 
 
Kouluviranomaisia ei siten ole aiheellista asettaa tilanteeseen, jossa he joutuisivat arvioimaan 
esimerkiksi koulun opetusta uskonnon harjoittamisen näkökulmasta. On jo periaattelliselta kannalta 
sangen kyseenalaista, millä valtuutuksella ja asiantuntemuksella he voisivat tällaista arviointia suorittaa 
ja tehdä sen mukaisia ratkaisuja. Mahdollinen uskonnon harjoittamisen valvonta- ja tarkkailutoiminta 
tuskin kuulu heidän virkavelvollisuuksiinsa. Muutoinkin sellainen soveltuisi erittäin huonosti 
demokraattisen yhteiskunnan perusarvoihin, joihin hallituksen esityksen mukaan useasti luetaan 
moniarvoisuus, suvaitsevuus ja avarakatseisuus (HE 170/2002 vp). 
 
Sitä paitsi hallituksen esityksessä on todettu myös uskonnonopettajien velvollisuus opetusta antaessaan 
noudattaa lainsäädäntöä ja opetussuunnitelmia. Myös uskonnonopetuksen sisällön ohjaus tapahtuu 
lainsäädännön ja opetussuunnitelman eikä opettajan henkilökohtaisen katsomuksen kautta (HE 170/2002 
vp). Nykyisiin opetushallituksen laillisesti vahvistamiin peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien 
perusteisiin ei liity mitään uskonnon harjoittamista edellyttävää tai sitä sisältävää opetustoimintaa 
(Peruskoulun opetussuunni te lman perus teet  1994, 89;  Lukion opetussuunni te lman perus teet  
1994,87).  
 
Mikäli puheena olevia säännösehdotuksia ei haluta poistaa kokonaan, niitä olisi siten joka tapauksessa 
täsmennettävä niin, ettei niitä voida ulottaa kattamaan eri oppiaineiden opetusta. Perusopetuslain 13 a ja 
lukiolain 9 a pykälässä tulisi siis mainita vetätymisoikeuden mukaisena uskonnon harjoittamisena 
ainoastaan koulujen ja oppilaitosten toimintaan sisältyvät jumalanpalvelukset ja muut uskonnolliset 
tilaisuudet. 
 
Myös erittäin painavat käytännön syyt edellyttävät puheena olevien säännösehdotusten täsmentämistä ja 
rajaamista. Kun ilmeisesti rehtori joutuisi viime kädessä vastaamaan siitä, mikä esimerkiksi eri 
oppiaineiden yhteydessä olisi uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa toimintaa, tällainen arviointi olisi 
tuskin omiaan kannustamaan kouluyhteisöä avoimeen ja luottamukseen perustuvaan 
työskentelyilmapiiriin. Myös oppitunteihin se saattaisi tuoda levonta liikehdintää, kun osa oppilaista ja 
opiskelijoista poistuisi väliNä muuhun tilaan voidakseen välttyä osallistumiselta mahdolliseen uskonnon 
harjoittamiseen. Perusteluissa mainitun muun luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman saman-



 

 

kaltaisen, vailla uskonnollista sisältöä olevan toiminnan samanaikainen järjestäminen saattaisi myös 
tuottaa ylivoimaisia toteuttamisvaikeuksia. 
 
Edellä esitettyihin perusteluihin viitaten, esitän kunnioittaen eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
seuraavat perusopetuslain 13 a ja lukiolain 9 a pykäliin liittyvät muutosehdotukset: 

Muutosehdotus perusopetuslain §:ään 13 a: 
 

El le i  säännöstä jätetä pois perusopetus la ista,   s i tä o l is i  muutet tava seuraavast i :  
13 a §.    Uskonnon har jo i t tamiseen osal l is tuminen.   Perusopetuksen jär jestäjän tu lee 

etukäteen t iedot taa  oppi la iden huol ta j i l le  koulun to imintaan s isäl tyv istä jumalanpalveluksista 
ja muista uskonnol l is is ta t i la isuuksista.  L isäksi  huol ta j i l le  tu lee ker toa,  miten huol ta ja voi  
i lmoi t taa,  jos oppi las ei  omantuntonsa vastaisest i  osal l is tu kyseis i in t i la isuuksi in.  

Oppi laal le,  joka ei  osal l is tu uskonnonhar jo it t amiseen, tu lee jär jestää sen s i jasta muuta 
to imintaa.  
 
 

Muutosehdotus lukiolain §:ään 9a: 
 
El le i  säännöstä jätetä pois lukio la ista,  s i tä o l is i  muutet tava seuraavast i :  
 9 a § .  Uskonnon har jo it t amiseen osal l is tuminen. Koulutuksen jär jestäjän tu lee 

etukäteen t iedot taa opiskel i jo i l le  oppi la itoksen to imintaan s isäl tyv istä jumalanpalveluksista ja 
muista uskonnol l is is ta t i la isuuksista.  L isäksi  opiskel i jo i l le  tu lee ker toa,    mi ten  opiskel i ja   voi  
i lmoi t taa,  jos hän ei  omantuntonsa   vastaisest i  osal l is tu kyseis i in t i la isuuks i in.  

Opiskel i ja l le,  joka ei  osal l is tu uskonnon har jo i t tamiseen, tu lee jär jestää sen s i jasta muuta 
to imintaa. 
 
 
Vastaavasti olisi muutettava myös perusopetuslain 13a §:n perusteluosaa (s.58) seuraavasti: | 

 
13 a §.  Uskonnon har jo i t tamiseen osal l is tuminen. 

I  kappale = hal l i tuksen esi tyksessä.  
I I  kappale:  Säännöksen sovel tamisala kat taa koulun to iminnan uskonnol l iset  

päivänavaukset ,  jumalanpalvelukset  ja muut uskonnol l iset  t i la isuudet.  Täl la is ia t i la isuuksia 
voidaan jär jestää koulun yhteisessä to iminnassa.  

I I I  kappale = hal l i tuksen esi tyksessä 
IV  kappale -  hal l i tuksen esi tyksessä 

 
Lukiolain 9 a §:n perusteluosaa muutettaisiin seuraavasti: 

 
9 a §.   Uskonnon har jo i t tamiseen osal l is tuminen. 

Pykälä vastaa perusopetuslaki in l isät täväksi  ehdotet tua 13 a §:ää.  Päätöksen 
uskonnon har jo i t tamisesta pidättymisestä tek is i  kui tenkin pykälän mukaan opiskeli ja  i tse.  
Koulutuksen jär jestäjän tu lee t iedot taa kaik ist a uskonnol l is is ta t i la isuuksista opiske l i jo i l le .  
Lukio la in 2 §:n 2 moment issa säädett y velvoite o l la nuorten luk iokoulutuksessa yhteistyössä 
kot ien kanssa edel ly t tää,  et tä o ikeudesta k ie ltäy tyä uskonnon har jo it t amisesta kerrotaan myös 
ala ikäisten opiskel i jo iden huol ta j i l le .  
 
 

2.3 Uskonnonvapauslain 2 luku: Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat (7-28 §:t) 
 



 

 

Uskonnonvapauslain määrällisesti laajin osuus koskee rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien 
perustamista, asemaa ja oikeuksia. Rekisteriin pyrkivien uskonnollisten yhdyskuntien luonteen ja 
tavoitteiden selkiyttämisen kannalta on aiheellista, että laki määrittelee aikaisempaa tarkemmin 
rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksen ja toimintamuodot (7 §).  Näin kyseisten 
yhdyskuntien luonne korostuu itsenäisenä, erityisenä ja muista oikeussubjekteista kuten rekisteröidystä 
yhdistyksestä, osakeyhtiöstä, osuuskunnasta ja säätiöstä eroavana yhteisömuotona. 
 
Kaiken kaikkiaan uskonnonvapauslain 2 luvun tavoitetta helpottaa uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 
rekisteröitymistä ja lisätä yhdyskuntien autonomiaa on pidettävä myönteisenä. Suomessa 
rekisteröitymiskynnys (10 §) on henkilömäärältään (20) moniin muihin Euroopan unionin maihin 
verrattuna varsin alhainen. Säännös, jonka mukaan Patentti- ja rekisterihallitus toimii aiemman 
opetusministeriön sijasta rekisteriviranomaisena (15 §), saattaa vaikuttaa pelkistetysti yksinomaan 
rationaaliseen hallintokulttuuriin perustuvalta. Opetusministeriön yhteyteen asetettaisiin kuitenkin 
asiantuntijalautakunta (23 §), jonka tehtävänä olisi antaa lausunto uskonnollisen yhdyskunnan 
tarkoituksen ja toimintamuotojen asianmukaisuudesta. Kun Patentti- ja rekisterihallitus joutuisi aina 
ennen uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröintiä pyytämään mainitun lausunnon, opetusministeriöllä 
säilyisi kuitenkin tavallaan ylin valvontavalta asiassa. 
 
Hallituksen esitykseltä olisi odottanut, että se olisi sisältänyt uskonnonvapauskomitean lakiehdotuksen 
mukaisen säännöksen, jolla rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat olisi nivelletty harkinnanvaraisen 
valtionavustusjärjestelmän piiriin. Nykyinen kahtiajako yhtäältä niin oikeudellisesti kuin taloudellisestikin 
etuisuusasemassa oleviin evankelisluterilaiseen kirkkoon ja ortodoksiseen kirkkokuntaan sekä toisaalta 
vailla valtion taloudellista tukea toimiviin muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin ei näin pelkistetyssä 
muodossa ole myöskään enää monissa Euroopan unionin jäsenmaissa viime vuosina noudatettujen 
uskonto- ja kirkkopoliittisten linjausten mukainen. Niissä on pyritty mahdollisuuksien mukaan 
uskonnollisten yhdyskuntien entistä tasavertaisempaan kohteluun lähinnä laajentamalla myös muiden 
kuin perinteisesti etuisuusasemassa olevien uskonnollisten yhdyskuntien oikeuksia. 
 
Edellä esitetyn perusteella ehdotan kunnioittaen eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, että 
uskonnonvapauslain 2 lukuun lisättäisiin uskonnonvapauskomitean lakiehdotuksen mukainen säännös 
rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustuksesta: 

 
29 §.  Val t ionavustus 

Val t ion ta lousarvioon otetaan vuosi t t a in määräraha, josta rek isteröidyi l le uskonno l l is i l le  
yhdyskunni l le vo idaan myöntää val t ionavustusta kul t tuur ih istor ia l l isest i  merki t tävien 
rakennusten kunnossapidosta,  lapsi-  ja nuor isotyöstä ta i  sosiaalisesta pa lvelutyös tä 
aiheutuvi in kustannuksi in.  

 
emeritusprofessori 

Valtioneuvoston asettaman uskonnonvapauskomitean (1998-2001) varapj. 



 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 4.12.2002  
(LA 121/2002 vp) 

 

Arvoisa puheenjohtaja 
 
Edustaja Irina Krohn (vihr) on jättänyt rinnakkaislakialoitteen hallituksen esitykselle HE 170/2002vp. 
Lakialoitteen tarkoituksena on perusopetuslain (628/1998) 13 §:n ja lukiolain (629/1998) 9 §:n 
muuttaminen siten, että hallituksen esityksessä ehdotettu oman uskonnon opetus korvattaisiin sekä 
peruskoulussa että lukiossa kaikille pakollisella ja yhteisellä uskontotiedon opetuksella. Lakialoitteessa 
hyväksytään hallituksen esityksen lakiehdotukseen sisältyvät lisäykset peruskoululain 13 a §:ksi ja 
lukiolain 9 a §:ksi. 
 
 

Rinnakkaislakialoitteen (LA 121/2002 vp) perustelut 
 
Aloitteensa perusteluissa edustaja Krohn katsoo, että uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus 
lähtevät uskonnonvapauden kahden peruskäsitteen pohjalta. Uskonnonopetus perustuu positiivisen 
uskonnonvapauteen ja sen pohjalta ns. tunnustuksellisen uskonnonopetuksen puitteissa voidaan 
harjoittaa ns. omaa uskontoa koulussa. Ns. elämänkatsomustietoa opiskelevien lähtökohtana taas on 
ollut negatiivinen uskonnonvapaus, jolloin kirkkoon kuulumattomat ovat voineet opiskella ko. oppiainetta. 
 
Lakialoitteessa lähdetään edelleen siitä, että uusittu perustuslaki ja Suomen kansainväliset sitoumukset 
edellyttäisivät myös kirkon jäseniltä suostumusta uskonnon harjoittamiseen. 
 
Uskontotiedon opetuksen mallin Suomen kouluihin edustaja Krohn löytää Ruotsin koulujen yhteisestä 
religionkunskap-nimisestä (oppiaineen nimi on religionskunskap) oppiaineesta. Hän selvittää sitten 
seikkaperäisesti uskontotiedon sisältöä ja tarkoitusperiä Ruotsin esimerkin pohjalta. Uskontotiedon 
opetus ei lakialoitteen mukaan sulkisi suinkaan pois tietojen syventämistä myöskään kristillisestä 
perinteestä ja valtakulttuurista. Tieto niistä on tärkeää myös monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Yhtä 
tärkeää on myös oppia "jo varhain keskustelemaan vaikeista eettisistä kysymyksistä erilailla ajattelevien 
ja tuntevien ikätovereiden kanssa". Kaikille yhteisenä oppiaineena uskontotieto auttaisi kaiken kaikkiaan 
nuoria ymmärtämään paremmin sekä itseään että muita ihmisiä. 
 
Aloitteessa katsotaan edelleen monien vanhempien haluavan laillisen oikeutensa turvin siirtää lapsilleen 
oman uskonnollisen vakaumuksensa. Tällainen opetus ei kuitenkaan välttämättä kuulu koulun, vaan 
pikemminkin perheen ja uskontokuntien tehtäviin. Olisi kuitenkin mahdollista pohtia, voisiko koulu 
tulevaisuudessa tarjota tiloja myös koulutyöstä irralliselle uskontokuntien omalle opetukselle. 
 
Uskontotietoon siirtyminen ei aloitteen mukaan polkisi minkään ryhmän oikeuksia. Kaikki oppilaat 
elämänkatsomuksestaan riippumatta tarvitsevat tietoja uskonnoista maailmankuvansa rakentamisessa ja 
vuoropuhelussa toisin ajattelevien kanssa. 
 
Yhtenäinen uskontotiedon opetus olisi verrattuna nykytilanteeseen loogisempi, koulun tavoitteiden 
kannalta helpommin perusteltava ja halvempi vaihtoehto. Opettajien kelpoisuusehdoista säädettäisiin 
erikseen, vaikkakin lähtökohtana olisi, että nykyiset uskonnon ja elämäkatsomustiedon opettajat saisivat 
tietyn lisäkoulutuksen jälkeen kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen. 
 
 
 
 



 

 

Lakialoitteen arviointi 
 
Edustaja Krohin lakialoitteen lähtökohdat tuskin tekevät oikeutta hallituksen esitykseen sisältyvälle 
lakiehdotukselle perusopetuslain ja lukiolain muutoksista, sillä aloitteen lähtökohdat ovat ainakin 
kolmessa suhteessa kiistanalaiset. Aloitteessa lähdetään ensinnäkin ilman muuta siitä, että 
uskonnonopetus olisi uskonnon harjoittamista. Toiseksi katsotaan, että uskonnonopetus perustuisi 
positiiviseen uskonnonvapauteen, kun taas elämänkatsomustiedon lähtökohtana olisi negatiivinen 
uskonnonvapaus. Kolmanneksi Suomen perustuslain ja Suomen solmimien kansainvälisten sopimusten 
sanotaan lähtevän siitä, että myös kirkon jäseneltä edellytetään erityistä suostumusta uskonnon 
harjoittamiseen, mikä aloitteessa on samaistettu uskonnonopetukseen. 
 
Oman uskonnon opetuksen leimaaminen suoralta kädeltä uskonnon harjoittamiseksi ei saa tukea 
tosiasiallisesta tilanteesta. Uskonnonopetuksessa kuten muussakin kouluopetuksessa noudatetaan niin 
peruskoulussa kuin lukiossakin opetussuunnitelmaa ja sen perusteita. Nykyisin voimassa olevien 
opetussuunnitelmien perusteista ei saa lainkaan tukea sille ajatukselle, että koulun uskonnonopetus olisi 
uskonnon harjoittamista. {Peruskoulun opetussuunni te lman perusteet  1994, 89;  Lukion 
opetussuunni te lman perusteet  1994, 87) 
 
Uskonnon opetuksen suoraviivainen määritteleminen uskonnon harjoittamiseksi johtaa siihen, että 
elämänkatsomustiedon opetuksen lähtökohta kääntyy päinvastaiseksi kuin se on todellisuudessa. 
Kansainvälisten uskonnonvapautta koskevien sopimusten ja suositusten mukaan uskonnonvapauteen 
kuuluu jokaisen oikeus oppia omaa uskontoaan tai vakaumustaan. On siis huomattava, että molemmat 
oikeudet perustustuvat yhtä lailla uskonnonvapauden positiiviseen ulottuvuuteen. 
 
Väite, että Suomen perustuslaki ja maamme ratifioimat sopimukset edellyttäisivät myös kirkon jäseneltä 
erityistä suostumusta uskonnon harjoittamiseen osallistumiselle, ei saa tukea kummastakaan 
dokumenttiaineistosta. Perustuslain uskonnonvapaussäännöksen negatiivista rajoituslauseketta ei ole 
korrektia eikä edes mahdollista tulkita tällä tavalla. Jo mainitun lausekkeen perään hallituksen 
esityksessä (HE 309/1993) liitetty tulkinta, jonka mukaan lausekkeen tarkoituksena ei ole estää muiden 
ihmisten positiivista uskonnon harjoittamisen vapautta, vie pohjan aloitteen esittämältä väitteeltä. 
Ajatusta, että Suomen solmimat sopimukset vaatisivat kirkon jäseneltä suostumusta uskonnon 
harjoittamiseen, on täysin perusteetonta yhdistää aineistoon, joka on laadittu nimenomaan turvaamaan 
ja suojaamaan uskonnon- ja omantunnon vapautta eikä luomaan sille rajoituksia. 
 
Lisäksi on huomattava, että koulujen uskonnonopetus ja sitä vastaava elämänkatsomutiedon opetus ovat 
perustuneet ja perustuvat kaiken kaikkiaan pelkkiä uskonnonvapausnäkökohtia laajempiin 
kulttuuripoliitt isiin ja yleisiin yhteiskuntapoliittisiin tekijöihin. Suomessa ei koulun voitaisi katsoa olevan 
tavoitteidensa ja tehtäviensä tasalla, jos siellä ei olisi vielä tähän mennessä selvitetty kristillisen 
perinteemme voimakasta vaikutusta kulttuuriimme eikä annettu tietoja oppilaita ja opiskelijoita 
ympäröivästä uskonnollis-kirkollisesta kentästä erilaisine tapoineen ja toimintoineen. 
Uskonnonvapausnäkökohdat ovat siten liian kapea pohja koko uskonnonopetuksen luonteen ja sisällön 
uudelleen arvioinnille puhumattakaan siitä, että ne riittäisivät uuden oppiaineen luomiseen 
uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon tilalle. 
 
Edustaja Krohnin aloitetta voidaan tarkastella myös aloitteen muun sisällön kuin siihen liittyvien 
uskonnonvapausnäkökohtien osalta. Esimerkiksi Ruotsin tilanteen voi luonnollisesti subjektiivisista 
lähtökohdista hahmottaa aloitteen tekijän tavoin esikuvallisena, mitä sen ei tietenkään tarvitse 
välttämättä olla käytännössä. On näet muistettava, että kun Ruotsissa siirryttiin religionskunskap-
oppiaineesen, sitä edelsi valtava protestikampanja, jossa peräti 2.134.513 kansalaista ilmaisi, että 
oppiaineen nimenä olisi säilytettävä kristendomskunskap. Ruotsalainen yhteiskunta eli kuitenkin niin 
suuressa muutoksen huumassa, ettei nimiadressilla ollut käytännön merkitystä. Myös myöhemmin 



 

 

religionskunskap -oppiaineesta on käyty kiistoja Ruotsissa, koska opetussuunnitelmien sisällöstä ei ole 
ollut helppoa päästä yksimielisyyteen. - Muutoin uskonnonopetus, mitä nimeä siitä sitten tarkalleen eri 
EU-maissa käytetäänkin, muodostaa jokaisessa maassa omaluonteisen kokonaisuuden, joka ei ole 
sellaisenaan siirrettävissä toiseen kulttuuriympäristöön. 
 
Mitä aloitteessa esiteltyyn uskontotiedon sisältöön tulee, nykyinen uskonnonopetus vastaa varsin pitkälle 
samoja tiedollisia ja pedagogisia vaatimuksia. Tutustuminen uskonnonopetuksen nykyisten 
opetussuunnitelmien perusteisiin olisikin auttanut asiallisen vertailupohjan luomisessa. 
Monikulttuurisuus, nykypäivän eettiset ja elämänkatsomukselliset pohdinnat sekä vuoropuhelu toisin 
ajattelevien ja uskovien kanssa ovat uskonnonopetuksen nykyistä arkipäivää Suomessa. 
 
Mahdollisuus koulun katsomusopetuksen eriyttämisestä siten, että koulu vastaisi uskontotiedon 
opetuksesta ja uskonnolliset yhdyskunnat saisivat ehkä käyttää koulun tiloja omaan opetukseensa, ei 
vaikuta erityisen harkitulta perheiden kannalta. Uskonnonopetus ja uskontokasvatus muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden, jota ei kannata pirstoa yhtäältä yhteiskunnalliseen ja toisaalta kirkolliseen 
opetukseen. Uskonnollisten yhdyskuntien opetus joutuisi myös helposti käyttämään opetukseensa 
sellaisia koulutyöstä irrallisia aikoja, jotka helposti syrjisivät uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia. Selvää 
on, että tällaisesta opetuksesta koituisi vanhemmille myös kustannuksia. 
 
Ainoa mahdollinen etu uskonnonopetukseen verrattuna olisi aloittessa mainittu taloudellinen näkökohta, 
sillä yhtenäinen opetus saattaisi olla ilmeisesti kustannuksiltaan halvempaa kuin nykyinen uskonnollisten 
yhdyskuntien mukaan eriytetty opetus. 
 
Kaiken kaikkiaan edustaja Krohnin rinnakkaislakialoite nojaa lähtökohdiltaan huojuvaan perustaan 
eivätkä sen uskontotiedon markkinointiin liittyvät näkökohdat myöskään ole riidattoman vakuuttavia. 
Suomen tilanteessa valtaosa kansalaisista on tottunut nivomaan eettisen kasvatuksen osaksi koulujen 
uskonnonopetusta ja sitä vastaavaa elämänkatsomusopetusta. Viime vuosikymmeninä tehdyt lukuisat 
aloitteet luoda kaikille yhtenäinen katsomusopetus ovat säännöllisesti kohdanneet selkeää vastustusta ja 
voineet samalla herättää epäluuloja koko koulutusjärjestelmää kohtaan. 
 
Sitä vastoin hallituksen lakiehdotuksen mukaan oman uskonnon opetukseksi muuttuva uskonnollisiin 
yhdyskuntiin kuuluville tarkoitettu katsomusopetus pohjaa suomalaiseen koulu- ja oikeuskulttuuriin. 
Suomalaisessa koulussa ovat molemmat, yhtäältä uskonnollisten yhdyskuntien jäsenille ja toisaalta 
niihin kuulumattomille oppilaille tarkoitettu opetus eläneet ristiriidoitta rinnakkain ja vahvistaneet omalta 
osalta myös yhteiskuntarauhaa. 
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Arvoisa puheenjohtaja 

1. Lakiesityksen keskeinen sisältö 
 
Esityksessä ehdotettu hautaustoimilaki olisi kokonaan uutta lainsäädäntöä. Sillä korvattaisiin nykyisen 
uskonnonvapauslain hautaussäännökset ja täydennettäisiin muutoinkin puutteellista hautaustointa 
koskevaa lainsäädäntöä. Laki edistäisi uskonnon ja omatunnon vapauden toteutumista hautaustoimessa 
samalla kun se turvaisi vainajan muiston kunnioittamiseen kuuluvia pieteettinäkökohtia. Niin vainajan 
ruumista kuin tuhkaakin olisi lakiehdotuksen mukaan käsiteltävä arvokkaasti ja kunnioittavasti. Samoja 
periaatteita olisi noudatettava myös hautausmaan hoidossa. Hautaamisessa ja mahdollisessa 
tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä olisi mahdollisuuksien mukaan kunnioitettava vainajan 
katsomusta ja hänen ilmaisemiaan toivomuksia. 
 
Nykyinen hautaustoimikäytäntö jatkuisi sikäli lähes entisellään, että evankelis-luterilaistenseurakuntien 
hautausmaat olisivat jatkossakin yleisiä hautausmaita. Sieltä tai uutuutena perustettavalta 
tunnustuksettomalta hauta-alueelta myös kirkkoon kuulumaton vainaja olisi oikeutettu saaman 
hautasijan. Hautatoimen maksut olisivat kaikille samat riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. 
Seurakunnat saisivat julkisista varoista korvausta yleisten hautsumaiden ylläpidosta aiheutuviin 
kustannuksiin. 
 
Hautaustoimilaissa annettaisiin lisäksi kaikki hautausmaiden hoitoa, ylläpitoa ja lakkauttamista koskevat 
yleiset määräykset. Lakiin sisältyisivät niin ikään myös tuhkaukseen ja tuhkan sijoittamiseen liittyvät 
säännökset. 

2. Lausunto hallituksen esityksen ehdotuksesta hautaustoimilaiksi 
 
Hautaustoimilain perusratkaisu, jonka mukaan seurakuntien hauatusmaat toimivat vähäisin poikkeuksin 
yleisinä hautausmaina on tavallaan ainoa hautaustoimeen käytettävissä oleva kokonaisratkaisu. Kun 
kunnat eivät ole osoittaneet valmiutta ottaa hautaustoimea vastuulleen, seurakuntien hautausmaat 
joutuvat jatkamaan vanhaa käytäntöä toimia kaikkien kunnan asukkaiden hautausmaana. 
 
Uskonnonvapausnäkökohdista katsottuna hautaustoimilaki merkitsee selvää taitekohtaa nimenomaan 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomien hautaamisen osalta. Voidaan sanoa, että asia on ollut 
heidän osaltaan lähes hoitamatta kahdeksan vuosikymmenen ajan. Kun näet nykyinen 
uskonnonavapauslaki hyväksyttiin vuonna 1922, siinä ei varauduttu kirkkoon kuulumattomien 
hautaamiseen muutoin kuin säätämällä, että viime kädessä myös luterilaiseen seurakuntaan 
kuulumattomalla oli oikeus tulla haudatuiksi paikallisseurakunnan määrittelemillä hinta- ja hautapaikka-
ehdoilla seurakunnan hautasumaahan. 
 
Nykyisen uskonnonvapauslain hautaussäännöksessä tosin todettaan myös seurakuntaan 
kuulumattomien osalta, että mikäli heitä asuu seurakunnan alueella "huomattava määrä", valtioneuvosto 
saattaa seurakunnan pyynnöstä velvoittaa heitä perustamaan oman hautausmaan. Tämä säännös on 
jäänyt lähes kuolleeksi kirjaimeksi, sillä sitä ei ole juuri käytetty seurakuntien aloitteesta. 
 



 

 

Välittömästi uskonnonvapauslain hyväksymisen jälkeen 1920-luvulla kirkkoon kuulumattomilta perittävät 
hautasijamaksut saattoivat seurakunnan jäseniin verrattuna nousta moninkertaisiksi useissa 
seurakunnissa. Yksittäistapauksissa suuren hintaeron syynä oli ilmeinen halu hillitä kirkosta eroamista 
eli estää asianomisia käyttämästä uskonnonvapauttaan. Samaan suuntaan saattoi vaikuttaa myös se, 
että kirkosta eronneille osoitetut hautapaikat sijaitsivat usein hautausmaan syrjäisimmissä kolkissa. 
 
Tilanne on vuosikymmenien mittaan korjaantunut, jos kohta hautasijojen hinnoittelussa on vieläkin selviä 
seurakuntakohtaisia eroja. Uusi hautaustoimilaki siirtää ne lopullisesti historiaan. Kun hautasijamaksut 
yhdenmukaistuvat ja seurakunnat joutuvat käyttämään omia varojaan myös tunnustuksettomien 
hautausmaiden perustamiseen ja ylläpitoon, on selvää, että niiden on saatava yleisistä palveluistaan 
korvausta julkisista varoista. Tunnustuksettomien alueiden osalta olisi huolehdittava siitä, että 
hautausolosuhteet niissä olisivat yhdenvertaiset seurakuntien varsinaisten hautausmaiden kanssa. 

Juha Seppo 


