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1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta 

Ilmoitetaan, että hallintovaliokunta on pyytänyt asiasta perustuslakivaliokunnan 
lausunnon. 

4. HE 170/2002 vp  uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
HE 204/2002 vp hautaustoimilaiksi 
LA 121/2002 vp laiksi perusopetuslain ja lukiolain muuttamisesta  (Irina Krohn 
/vihrym.) 

Jatkettu I käsittely 

Kuultavina: 
— puheenjohtaja Erkki Hartikainen,   Vapaa-ajattelijain Liitto 

— professori  Teuvo Pohjolainen 
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6. Seuraava kokous 
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Teuvo Pohjolainen 
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Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle 
uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 170/2002 vp) 
 
 
 
 
 
 
1. Yleistä 
 

Esityksen tavoitteena on uudistaa uskonnonvapautta koskeva lainsäädäntö. Voimassa oleva 

uskonnonvapauslaki on vuodelta 1922. Se on laadittu monessa suhteessa toisenlaiseen yhteiskunnalliseen 

ympäristöön, kuin missä lakia nykyisin joudutaan soveltamaan. Myös sanonnoiltaan vanha 

uskonnonvapauslaki on vanhentunut. 
 

Uudistuksen tavoitteena on turvata perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä ja luoda 

edellytykset sen käytännön toteutumiselle (s. 22). Ehdotuksen tarkoituksena on myös lisätä 

rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien itsenäistä, valtiosta riippumatonta päätösvaltaa. 
 

Lakiesityksen tavoitteita voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Kun esitys on perustuslakivaliokunnassa 

mietintöasiana, kiinnitän seuraavassa jossain määrin huomiota myös muihin kuin suoranaisesti 

perustuslakikysymyksiin. 

 
2. Uskonnonvapaus 
 

Perustuslain 11 §:ssä on säännökset uskonnon ja omantunnon vapaudesta. Säännöksessä täsmennetään 

myös sen ulottuvuudet. Perusoikeussäännös turvaa perinteisen uskonnonvapauden ohella myös muita 



 

kuin uskonnollisia vakaumuksia. Säännöksessä turvataan jokaiselle uskonnon ja omantunnon vapaus, 

johon kuuluu: 

- oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa 
- oikeus ilmaista vakaumus (uskonnollinen ilmaisuvapaus) 
- oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan (uskonnollinen yh-
distymisvapaus); lisäksi perusoikeussäännöksen mukaan 
- kukaan ei ole velvollinen osallistumaan vakaumuksensa vastaisesti uskonnonharjoittamiseen 

 

Uskonnonvapauteen liittyy kiinteästi uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän kielto. Julkisen 

vallan käyttöön kohdistuu velvoite kohdella tasapuolisesti kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia tai 

maailmankatsomuksellisia suuntauksia. 
 

Perusoikeusäännöksen ensimmäinen momentti sisältää uskonnon ja omantunnon vapautta koskevan 

yleissäännöksen. Omantunnonvapaus kattaa säännöksessä sekä uskonnolliset että muut maailman- tai 

elämänkatsomukset. Tältä osin sääntely noudattaa - kuten perusoikeussääntely yleensäkin - 

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräyksiä, jotka nekin suojaavat paitsi uskonnonvapauden myös 

omantunnon ja ajatuksen vapauden. 
 

Perusoikeussäännöksessä luetellaan uskonnon ja omantunnon vapauden tärkeimmät ilmenemismuodot eli 

oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus, uskonnollinen järjestäytymisvapaus 

sekä niin sanottu negatiivinen uskonnonvapaus eli oikeus olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. 

Uskonnon tunnustamisen ja harjoittamisen vapauteen sisältyy kunkin uskonnollisen yhteisön 

mahdollisuus päättää omista uskonnollisista menoistaan. 
 

Säännöksen turvaama negatiivinen uskonnonvapaus (oikeus olla kuulumatta uskonnolliseen 

yhdyskuntaan) koskee myös uskonnon harjoittamista. Ketään ei voida velvoittaa osallistumaan 

omantuntonsa vastaisesti jumalanpalvelukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen. Säännöksen 

tarkoituksena ei kuitenkaan ole estää muiden ihmisten positiivista uskonnon harjoittamisen vapautta. 

Perusoikeussäännöksen turvaamaan oikeuteen uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluu myös 

tunnustuksellinen uskonnon opetus. Uskonnonvapaus edellyttää yksilön mahdollisuutta saada 

uskonnollista tai elämänkatsomuksellista opetusta. Säännöstä voidaan tulkita myös siten, että 

opetuksessa ja kasvatuksessa tulee yleisestikin kunnioittaa yksilön vakaumusta, lapsen oikeuksia ja 

huoltajan oikeutta vastata lapsen kehityksestä. 
 

Vaikka uskonnonvapaussäännökseen ei ole sisällytetty erillistä lauseketta oikeuden rajoitusperusteista, se 

ei kuitenkaan merkitse, että uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten voitaisiin harjoittaa toimia, jotka 



 

loukkaavat ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia tai ovat oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisia. 

Uskonnon ja omantunnon vapauden perustuslainturva ei myöskään estä lailla antamasta yhteiskunnassa 

yleisesti hyväksyttyjen moraalisten ja eettisten arvojen mukaisia järjestysluonteisia säännöksiä, jotka eri 

uskonnollisten suuntausten tulee ottaa huomioon uskonnollisissa menoissaan. 
 

Kun perusoikeusjärjestelmä muodostaa kokonaisuuden, jossa sen osia sovellettaessa ja tulkittaessa tulee 

kokonaisuus ottaa huomioon, muiden ihmisten perusoikeuksien turvaaminen rajoittaa sitä, miten pitkälle 

säännöksen antama perusoikeussuoja, esimerkiksi uskonnon harjoittamisen käsite, ulottuu. 
 
 
 
 
3.   Ehdotuksen suhde uskonnonvapauteen 
 
 
Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa 
 

Uskonnonvapauslakiehdotuksen 3 §:ssä on säännökset liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan ja 

eroamisesta siitä. Sääntely kunnioittaa uskonnollisten yhdyskuntien oikeutta itse valita jäsenensä. 

Sääntelyyn sisältyy myös lapsen uskonnolliseen asemaan liittyvät perussäännökset. 
 

Ehdotuksen mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät pääsääntöisesti hänen huoltajansa yhdessä. 

Viisitoista vuotta täyttänyt lapsi voi kuitenkin huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä 

uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. Suostumus on saatava kaikilta huoltajilta. Kaksitoista vuotta 

täyttänyt voidaan puolestaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain 

omalla kirjallisella suostumuksellaan. 
 

Sääntelyn tarkoituksena lienee turvata lasten mahdollisuutta vaikuttaa oman uskonnonvapautensa 

käyttämiseen. Käytännössä viisitoista vuotta täyttäneen, mutta alle 18 vuotiaan uskonnonvapauteen kuuluva 

oikeus liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä riippuu kuitenkin huoltajien (yksimielisestä) 

suostumuksesta. Tämä on hankalalla tavalla ristiriidassa eräiden muiden perusoikeuksien käyttämisen kanssa. 

Erityisesti nousee esille uskonnonvapauden (uskonnollisen yhdistymisvapauden) ja yhdistymisvapauden 

käyttämisen välinen ristiriita. 
 

Yhdistymisvapautta koskevan sääntelyn mukaan kolme vähintään viisitoista vuotta täyttänyttä henkilöä voi 

perustaa yhdistyksen (ja tietysti myös liittyä sellaiseen tai erota siitä). Vaikka kysymyksessä ovat aatteelliset 

eivätkä uskonnolliset yhdistykset, voi aatteellisen yhdistyksen tarkoitus olla ristiriidassa jonkin uskonnollisen 

yhdistyksen tarkoituksen tai arvojen kanssa. Tilanne voi olla yksilön kannalta hyvin ristiriitainen: hän voi 



 

perustaa tai olla muuten mukana yhdistystoiminnassa, joka arvot, tavoitteet tai toiminta on ristiriidassa sen 

uskonnollisen yhdyskunnan kanssa, johon hänen on kuuluttava, koska hän ei voi siitä erota ilman kaikkien 

huoltajien kirjallista suostumusta. 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa korkeaa ikärajaa (18 vuotta) päättää itsenäisesti uskonnollisesta 

yhdistymisvapaudestaan on perusteltu sillä, että uskonnollisella yhdistymisvapaudella henkilö päättää 

kokonaisvaltaisesti maailmankatsomuksestaan, mikä edellyttää yksilöltä tavanomaista suurempaa harkintaa ja 

kypsyyttä (s. 33). Käsittääkseni perustelussa sekoittuvat maailmankatsomus ja uskonnollisen yhdyskunnan 

jäsenyys. Yksilö, joka ei kuulu uskonnolliseen yhdyskuntaan voi olla maailmankatsomukseltaan syvästi 

uskonnollinen ja päinvastoin. Lisäksi on huomattava, että kun 15-vuotiaat voivat perustaa yhdistyksiä, jotka 

tietyin edellytyksin voidaan rekisteröidä poliittisiksi puolueiksi, kysymyksessä on myös kokonaisvaltaisesti 

maailmankatsomuksellinen päätöksenteko. 
 

Edellä mainituilla perusteilla katson, että ikärajan uskonnollisessa yhdistymisvapaudessa tulisi olla sama 

kuin yhdistymisvapauden käyttämisessä yleensäkin. Tällä korostettaisiin perusoikeuksien ulottumista täysi-

ikäisten ohella samalla tavalla lapsiin heidän kehitystasonsa huomioon ottaen. 

 
Yhdyskunnasta erottaminen 
 

Kuten edellä on todettu, uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisen ehtona on, että yhdyskunta hyväksyy 

asianomaisen henkilön jäsenekseen. Ehdotetun 3 §:n nojalla yhdyskunta voi asettaa myös edellytyksiä 

jäsenyydelle. Yhdyskunnasta eroaminen puolestaan on säännelty ehdotetussa 4 §:ssä. Lakiehdotukseen ei sen 

sijaan sisälly säännöksiä siitä, voidaanko jäsen erottaa uskonnollisesta yhdyskunnasta. Kysymys on 

uskonnollisen yhdistymisvapauden kannalta keskeinen. Välillisesti 3 §:n 4 momentista voisi päätellä, että, 

mikäli henkilö ei täytä jäsenyyden edellytyksiä (esimerkiksi on saman aikaisesti muun uskonnollisen yh-

dyskunnan jäsen), hänet voitaisiin erottaa Asiasta olisi syytä kuitenkin olla erityinen säännös 

uskonnonvapauslaissa (vrt. YhdistysL 14-15 §). 
 
 
 
Yhdyskunnan   lakkauttaminen ja   väliaikainen toimintakielto 
 

Uskonnonvapauslakiehdotuksen 25 §:ään sisältyy uskonnollisen yhdyskunnan lakkautusta koskevat 

säännökset ja 26 §:ään säännökset väliaikaisesta toimintakiellosta. Lähtökohtaisesti uskonnollisen 
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yhdyskunnan lakkauttamisella tai toimintakieltoon asettamisella voidaan puuttua syvällisesti 

uskonnonvapauteen. Yleensä on katsottu, että toiminnan lakkauttaminen on voimakkaammin oikeuksiin 

puuttuva toimi kuin toiminnan käynnistämisen estäminen. 
 

Ehdotuksen mukaan yhdyskunnan kotipaikan alioikeus voi opetusministeriön, virallisen syyttäjän tai 

yhdyskunnan jäsenen kanteesta julistaa yhdyskunnan lakkautetuksi, jos yhdyskunta toimii olennaisesti vastoin 

lakia tai yhdyskuntajärjestyksessä määrättyä tarkoitustaan. 
 

Ehdotettu sääntely on käsittääkseni sopusoinnussa perusoikeussääntelyn kanssa, kun lakkauttaminen voidaan 

tehdä vain tuomioistuimen päätöksellä ja kynnyksenä on olennainen toimiminen vastoin lakia tai 

yhdyskuntajärjestyksessä määrättyä tarkoitustaan. Perusoikeusrajoituksiin liittyvä suhteellisuusvaatimuskin 

täyttyy, kun ehdotetun 25 §:n 2 momentin nojalla ensisijaisena toimenpiteenä tulee kysymykseen varoitus. 

 
Uskonnon opetuksen järjestäminen koululaitoksessa 
 

Kuten edellä on todettu, uskonnonvapauden perusoikeussäännöksen turvaamaan oikeuteen uskonnon 

tunnustamiseen ja harjoittamiseen on katsottu kuuluvan myös tunnustuksellinen uskonnon opetus. 

Uskonnonvapaus edellyttää yksilön mahdollisuutta saada uskonnollista tai elämänkatsomuksellista opetusta. 

Toisaalta uskonnonvapauden perusoikeussäännös antaa suojaa myös sille, ettei kukaan joudu vastoin 

omatuntoaan tai uskonnollista vakaumustaan osallistumaan tunnustukselliseen uskonnonopetukseen. 

Perusoikeussäännöstä voidaan tulkita myös siten, että opetuksessa ja kasvatuksessa tulee yleisestikin 

kunnioittaa yksilön vakaumusta, lapsen oikeuksia ja huoltajan oikeutta vastata lapsen kehityksestä. 
 

Hallituksen esitykseen sisältyvissä 2. ja 3. lakiehdotuksessa on ehdotettu luovuttavaksi käsitteestä 

"tunnustuksellinen uskonnon opetus". Sitä korvaavaksi sanonnaksi on esitetty "oman uskonnon opetus". 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan (s. 57) muutos ei edellytä uskonnonopetuksen nykyisten sisältöjen 

muutosta. Sanonnan muutoksella ei siten ole tarkoitettu muuttaa nykytilannetta, jossa opetus perustuu 

lainsäädännön ohella keskeisesti viranomaisten vahvistamiin opetussuunnitelmien perusteisiin ja 

opetussuunnitelmiin (s. 61). 
 

Käytännössä lakiehdotukset (perusopetus- ja lukiolain muutokset) lähtevät siitä perusajatuksesta, että 

sellaisten oppilaiden, joiden "oma uskonto" on kysymyksessä, on osallistuttava oppilaiden enemmistön 



 

uskonnon mukaiseen uskonnon opetukseen. Järjestely on nähdäkseni ristiriidassa perusoikeussäännöksen 

määräyksen kanssa, jonka mukaan "kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti 

uskonnon harjoittamiseen". Ristiriitaa ei poista lakiehdotuksen sanamuodon muutos ("oman uskonnon 

opetus"), kun järjestelyllä ei ole tarkoitettukaan muuntaa käytäntöä siitä, mikä se on ollut "tunnustuksellisen 

uskonnon opetuksen" aikana. Lisäksi on huomattava, että lakiehdotuksen perusteluissa korostettu opetuksen 

sisällön ohjaus opetussuunnitelmilla ei anna erityisiä takeita sille, että opetusta ei voitaisi rinnastaa 

tunnustukselliseen uskonnon opetukseen. 
 

Edellä sanottuun liittyy valiokunnan käsittelyssä oleva lakialoite 121/2002 vp. Siinä esitetään, että 

perusopetuslain 13 §:n säännöksessä säädettäisiin, että "perusopetuksen järjestäjän tulee antaa uskontotiedon 

opetusta jokaiselle oppilaalle" riippumatta tämän uskontokunnasta. Vastaavasti lukiolakiin (9 §) ehdotetaan 

samansisältöistä säännöstä (jossa tosin sanat "perusopetuksen järjestäjän" tulisi korvata sanoilla "koulutuksen 

järjestäjän"). 
 

Lakialoitetta on perusteltu ruotsalaisella käytännöllä ja sillä, että kaikille on tärkeää tietää valtakulttuurin 

juuret sekä oppia jo varhain keskustelemaan vaikeista eettisistä kysymyksistä. Uskontotieto opettaisi 

uskonnoista kulttuuri-ilmiöinä ja alkulähteenä suurelle osalle ihmiskunnan eettisiä pohdintoja. 
 

Aloitteessa mainitulla tavalla kaikille pakolliseksi määritelty koulutus ei käsittääkseni olisi vastoin 

perustuslain uskonnonvapaussäännöksen perusajatusta. 
 
 
 
 
4. Muita kysymyksiä 
 
 

Jäsenen maksuvelvollisuus 
 

Uskonnonvapauslakiehdotukseen sisältyy erityinen säännös (14 §) jäsenen maksuvelvollisuudesta. Sen 

mukaan uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä voidaan määrätä, että jäsen on velvollinen 

suorittamaan yhdyskunnalle yhdyskuntajärjestykseen perustuvan maksun, joka kohdistuu siihen 

kalenterivuoteen, jonka aikana jäsen on eronnut, ja josta on päätetty ennen eroamista, 
 

Järjestelyllä on pyritty siihen, että uskonnolliset yhdyskunnat olisivat maksuun oikeutettuja samoin perustein 

kuin ne yhdyskunnat, jotka ovat oikeutettuja kirkollisveroon. Ehdotettu sääntely on kuitenkin ongelmallinen. 
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Tavanomaista on, että maksun suuruus vahvistetaan maksuvuotta edellisen vuoden aikana. Näin ollen henkilö 

olisi käytännössä aina velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa sinä vuonna, jolloin hän eroaa uskonnollisesta 

yhdyskunnasta riippumatta siitä, milloin maksua peritään ja milloin se erääntyy maksettavaksi. Sääntely olisi 

paremmin hyväksyttävissä, jos ehdotetun 14 §:n viimeinen virke poistettaisiin. 
 
 
 
 


