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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 

Kuultavana: 
—     oikeustieteen lisensiaatti Pentti Arajärvi 

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. 

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

käsittely 

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. 
 

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

Jatkettu I käsittely 

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. 
 
 
klo 10.00 

 

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

Jatkettu I käsittely 

Kuultavina: 
— lainsäädäntöneuvos Matti Lahtinen, opetusministeriö 
— ylitarkastaja Joni Hiitola, opetusministeriö 
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ESITYSLISTA 110/2002 vp 

— lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö 
— professori Mikael Hiden 
— professori (emeritus) Juha Seppo 

Seuraava kuuleminen on tiistaina 10.12.2002. 
 

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

Jatkettu I käsittely 

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos. 

Esitellään luonnos. 

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen 

käsittely 
 

8. Muut asiat 
 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on torstaina 5.12.2002 klo 9.00. 



 

 

Mikael Hidén 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 4.12.2002 KELLO 10 HE 170/02 vp 
uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 
LA 121/02 vp laiksi perusopetuslain ja lukiolain muuttamisesta sekä 
HE 204/02 vp hautaustoimilaiksi 

 
 
 
 

Keskityn seuraavassa hallituksen esityksen 170/02 vp tarkasteluun. Kun esitys on valiokunnassa asiallisesti 

valmisteltavana, on ehdotuksen yksityiskohtia arvioitava muutoinkin kuin valtiosäännön kannalta. 

Kommentoin joitakin yksityiskohtia myöhempänä. Tarkastelen aluksi kuitenkin esityksen Säätämisjärjestys-

perusteluissa laajimmin käsiteltyä kysymystä eli kysymystä siitä, onko kouluissa annettavaa uskonnon 

opetusta pidettävä PL 11 §:ssä tarkoitettuna uskonnon harjoittamisena. Kysymyksellä on selvää 

valtiosääntöoikeudellista merkitystä sen vuoksi, että PL 11 §:n 2 momentin lopun nimenomaisen toteamuksen 

mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. 
 
 
    - - - - - 
 
 

Nykyinen perustuslain säännös uskonnonvapaudesta (PL 11 §) vastaa vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa 

säädettyä HM 9 §:ää. Perusoikeusuudistukseen johtaneen esityksen perusteluissa todettiin ehdotetun HM  9,2 

§:n lopusta - joka täysin vastaa PL 11,2 §:n loppua - mm. seuraava (HE 309/93 vp, s. 55-56): 

"Pykälän viimeinen virke täsmentää eräitä negatiivisen uskonnonvapauden ulottuvuuksia. Negatiivinen 
uskonnonvapaus koskisi sen mukaan myös uskonnon harjoittamista. Ketään ei voitaisi velvoittaa 
osallistumaan omantuntonsa vastaisesti jumalanpalvelukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen. 
Ehdotetun virkkeen tarkoituksena ei kuitenkaan ole estää muiden ihmisten positiivista uskonnon 
harjoittamisen vapautta. 
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Säännöksellä voisi olla tulkinnallista vaikutusta ratkaistaessa omantunnonvapauden ja erilaisten 
velvollisuuksien välisiä ristiriitatilanteita. Säännös puoltaisi yleisesti työnjaollisia tai muita 
hallinnollisia järjestelyjä, joilla vältettäisiin henkilön velvoittaminen vakaumustaan loukkaaviin 
työtehtäviin… " 

 
 

Perusteluissa jatkettiin: 
 
"Pykälän turvaamaan uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluu myös tunnustuksellinen 
uskonnon opetus (PeVL 13/1982 vp). Uskonnonvapaus edellyttää yksilön mahdollisuutta saada 
uskonnollista tai elämänkatsomuksellista opetusta. Opetuksessa ja kasvatuksessa tulee yleisestikin 
kunnioittaa yksilön vakaumusta, lapsen oikeuksia ja huoltajan oikeutta vastata lapsen kehityksestä." 

Perusteluissa olevasta viittauksesta uskonnon opetukseen voidaan todeta, että sitä ei esitetty osana 

säännöksen 2 momentin viimeisen "kukaan ei ole velvollinen" -virkkeen tulkintaa, vaan lausuman muotoilu 

"pykälän turvaamaan oikeuteen ... kuuluu" viittaa enemmänkin saman momentin alkuun ja sen 

varmistamiseen, että siinä turvattuun oikeuteen luetaan myös uskonnonopetus. - Perustuslakivaliokunnan 

mietinnössä ei kajottu tässä esillä oleviin uskonnonvapauden kysymyksiin (pevm 25/94 vp, s.8-9). 
 
 
   - - - - - - -  
 
 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa rakennettiin mm. uskonnonvapauden osalta oleellisesti vanhalle 

normistolle ja sen soveltamiskäytännölle. Tämän vuoksi on asiassa merkitystä myös siihen astisella 

uskonnonvapautta koskevalla perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännöllä. 
 

Vuoden 1972 valtiopäivillä perustuslakivaliokunta käsitteli ehdotusta laiksi Suomen kansalaisen oikeudesta 

olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta annetun lain muuttamisesta (pevm 18/72 vp).  

Tuolloin voimassa olleen lain mukaan henkilö, joka ei kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon taikka 

erillään olevaan evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan, ei saanut antaa evankelis-luterilaista uskonnonopetusta 

maan oppilaitoksissa. Esityksessä (HE 147/72 vp) ehdotettiin tätä kieltoa lievennettäväksi niin, että tasavallan 

presidentille olisi annettu valta kirkollisia viranomaisia kuultuaan antaa uskonnon opettamiseen erivapaus. 

Ehdotusta perusteltiin esityksessä seuraavasti: 

"Edellä mainitun lainsäännöksen tarkoituksena on ollut taata evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
kuuluvien lasten uskonnon opettaminen tämän kirkon opin mukaisesti. Tätä näkökohtaa on 
uskonnonvapauden periaatteiden mukaisesti edelleen pidettävä tärkeänä. Kuitenkin eräät näkökohdat 
puoltavat säännöksen lieventämistä. Vaikka oman kirkon elämällä ja toiminnalla on tärkeä sija koulun 
uskonnonopetuksessa, se perustuu kuitenkin ensi sijassa Raamattuun ja kristinuskon yleisiin 
peruskäsityksiin. Myös etiikalla, joka on yhteistä kristillisyydelle, on nykyisessä opetuksessa varsin 
huomattava sija. Tällaisena opetus on lähinnä pedagogistunnustuksellista ja sitä voidaan merkittäviltä 
osin pitää yleiskristillisenä opetuksena. Uskonnonopetuksen voivat tällaisena hyväksyä myös monet 
kristilliset ryhmät, jotka eivät kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tähän nähden ei ole 
asianmukaista, että monet evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat opettajat, jotka haluaisivat 
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vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti opettaa uskontoa, eivät laissa olevan ehdottoman kiellon 
vuoksi voi sitä tehdä, vaikka he olisivat tehtävään sopivia. Myös ekumeeninen ajattelu puoltaa 
ehdottoman kiellon lieventämistä." 

 
 

Esityksen yhteydessä oli valiokunnassa esillä myös ed. Sigfridsin ym. toivomusaloite, jossa todettiin, että 

"uskonnonopetuksen samon kuin muiden aineiden opetuksen sisältö määräytyy opetussuunnitelman eikä 

opettajan henkilökohtaisen käsityksen mukaan", ja että tämän vuoksi "olisi kohtuullista, että jokaisella 

pätevällä opettajalla olisi oikeus antaa uskonnonopetusta". Valiokunta lausui esityksestä ja aloitteesta tässä 

merkityksellisiltä osin seuraavan: 

"Asian käsiteltyään perustuslakivaliokunta on päätynyt siihen tulokseen, että kysymyksessä oleva 
kielto ei hallituksen esityksen perusteluissa ja toivomusaloitteessa esitetyistä syistä vastaa nykyisiä 
käsityksiä ja olosuhteita. Kun uskonnonopetuksen sisältö määräytyy, niin kuin ed. Sigfridsin ym. 
toivomusaloitteessa on lausuttu, vahvistetun opetussuunnitelman eikä opettajan henkilökohtaisen 
uskonnollisen käsityksen mukaisesti, olisi valiokunnan mielestä paikallaan, että jokaiselle pätevälle 
opettajalle annettaisiin oikeus opettaa uskontoa maan kouluissa." 

 
 

Kun toivomuksen mukaista muutosta ei kuitenkaan voitu valiokunnan mielestä siinä yhteydessä toteuttaa, 

valiokunta päätyi ehdottamaan hallituksen esityksen hyväksymistä asiallisesti muuttamattomana ja samalla 

toivomusaloitteen mukaisen toivomuksen esittämistä hallitukselle. 
 

Tässä yhteydessä huomattavat uskonnonvapauskysymykset olivat seuraavan kerran esillä valiokunnassa 

vuoden 1982 valtiopäivillä valiokunnan käsitellessä osin samanaikaisesti ehdotuksia päivähoitolain 

muuttamiseksi (pevl 12/82 vp) ja peruskoululain ja lukiolain muuttamiseksi (pevl 13/82 vp). Päiväkotilakia 

koskeneessa lausunnossaan valiokunta tarkasteli laajahkosti uskonnonvapaussäännöstön merkitystä siinä 

yhteydessä ja totesi mm.:  

"Vaikka hallitusmuodon 8 §:ssä puhutaan vain oikeudesta harjoittaa uskontoa eikä lainkaan oikeudesta 

olla sitä harjoittamatta, on hallitusmuodon 8 ja 9 §:n nojalla epäilyksetöntä, että perustuslain turvaa 

nauttivaan uskonnonvapauteen kuuluu, ettei ketään voida ilman perustuslainsäätämisjärjestyksessä 

annetun säännöksen tukea velvoittaa vasten tahtoaan osallistumaan uskonnonharjoitukseen. 

Uskonnonharjoitukseen on pääsääntöisesti katsottava kuuluvan uskonnollisten menojen lisäksi myös 

uskonnollisen opetuksen, koska uskonnonvapauteen on katsottava sisältyvän myös vapauden 

uskonnosta. Tämä vapaus koskee kaikkia kansalaisia ja on periaatteessa riippumaton uskonnollisen 

yhdyskunnan jäsenyydestä, koska uskonnolliseen yhdyskuntaankaan kuuluvia henkilöitä ei voida 

pakottaa osallistumaan uskonnollisiin menoihin. Hallitusmuodon säännösten nojalla on myös selvää, 

että uskonnonvapautta ei voida käsittää sillä tavalla ehdolliseksi, että esim. johonkin julkisen vallan 

ylläpitämään laitokseen kuten kouluun tai päiväkotiin tulevan henkilön voitaisiin katsoa tällä 
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laitokseen tulemisellaan, vaikka se olisi vapaaehtoista, suostuneen osallistumaan laitoksessa 

toimitettavaan uskonnonharjoitukseen. Uskonnonvapaus on myös kansalaisen iästä riippumaton, mutta 

käytännössä nuorten alaikäisten kohdalla tätä vapautta ei käytä yksilö itse vaan hänen vanhempansa tai 

holhoojansa." 
 
 
Samassa jaksossa valiokunta tarkasteli myös julkisen vallan tunnustuksellisuutta tai tunnustuksettomuutta ja 
totesi siinä mm.: 

"Lainsäätäjä voi tavallisella lainsäädännöllä tukea evankelis-luterilaista kirkkoa tai muutakin 
uskonnollista yhdyskuntaa. Tämä merkitsee sitä, että tavallisella lainsäädännöllä voidaan järjestää tai 
olla järjestämättä esim. julkisen vallan ylläpitämiin kouluihin tai päiväkoteihin evankelis-luterilaista 
uskonnonopetusta tai uskonnollista kasvatusta tukevaa toimintaa edellyttäen, että näillä järjestelyillä ei 
loukata kansalaisten oikeutta pysyä erillään uskonnonharjoituksesta eli uskonnonvapautta." 

 
 
Itse lakiehdotuksen arvioinnissa valiokunta totesi mm.: 

"Lakiehdotuksen 2 a §:n 1 momentissa todetaan päivähoidon tavoitteeksi kotien tukeminen näiden 
kasvatustehtävässä ja 3 momentissa todetaan, että päivähoidon tulee tukea mm. lapsen uskonnollista 
kasvatusta. Kummatkin lakiehdotuksen kohdat voidaan yhdessä ymmärtää niin, että lähtökohtana on 
kotien antama kasvatus, jota päiväkoti vain tukee. Näin ymmärrettynä päiväkodin toiminta ei 
uskontoon liittyvissä kysymyksissä voi tähdätä kodin arvojen tai käsitysten kanssa ristiriitaisiin 
arvoihin tai käsityksiin, joten sen ei voida katsoa olevan ristiriidassa uskonnonvapauden kanssa. 
Lakiehdoksen säännöksiä on kuitenkin mahdollista tulkita toisistaan erillisinä... 

Komitea painottaa mietinnössään, että uskonnollisessa kasvatuksessa on kunnioitettava yksilön 
ja lapsen kohdalla hänen kotinsa valintaa ja että päiväkotien uskonnollisen kasvatuksen lähtökohtana 
on kodin vakaumuksen kunnioittaminen. Koska tämä tulkinta ei kuitenkaan ole riidattomasti 
johdettavissa säännösehdotuksen sanamuodosta ja koska kysymyksessä ovat pienet lapset, 
perustuslakivaliokunta pitää tarpeellisena, että säännöksen sanamuotoa siten muutetaan, että 
hallituksen esityksen tarkoitus käy siitä selvästi ilmi.   Tällöin lakiehdotuksen  2 a §:n 3 momenttiin on 
otettava uskonnollisen kasvatuksen jälkeen vanhempain tai holhoojan vakaumuksen kunnioittamista 
koskeva lisäys." 

 

Peruskoululakia ja lukiolakia koskeneessa em. lausunnossaan (pevl 13/82 vp) valiokunta viittaisi vastikään 

antamaansa päiväkotilakia koskeneeseen lausuntoon (pevl 12/82 vp) ja totesi uskontoon liittyvästä 

opetuksesta ja siihen osallistumisesta mm.: 

"... Uskonnollisen opetuksen antaminen tai antamatta jättäminen on siten lainsäätäjän harkinnassa eikä 
valtiosääntöistä estettä ole myöskään järjestelylle, jonka mukaa tietyssä koulussa 
vähemmistöasemassa oleville evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluville 
oppilaille annetaan uskontokuntansa mukaista tunnustuksellista opetusta tai että säännösehdotuksista 
ilmenevillä edellytyksillä annetaan uskontotiedon ja etiikan opetusta. Sanottujen järjestelyjen 
valtiosäännönmukaisuus edellyttää kuitenkin lisäksi, ettei järjestelyihin sisälly perustuslainvastaiseksi 
katsottavaa erottelua ja että ne eivät loukkaa kansalaisen oikeutta pysyä erillään kaikesta 
uskonnonharjoittamisesta, johon on myös luettava tunnustuksellinen uskonnonopetus. 
….. 
Uskonnonvapaus edellyttää periaatteessa, ettei edes tiettyyn uskontokuntaan kuuluvia pitäisi pakottaa 
osallistumaan uskontokuntansa uskonnonharjoitukseen eikä myöskään tämän tunnustuksen mukaiseen 
uskonnon opetukseen. Kansalaisella on uskontokunnan jäsenenäkin vapaus päättää siitä, osallistuuko 
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hän ja millä tavoin uskontokuntansa uskonnonharjoitukseen. Säännösehdotukset eivät niissä viitatun 
uskonnonvapauslain (267/22) 8 §:n säännöksen huomioon ottaen anna tällaista 
vapautumismahdollisuutta kaikissa tapauksissa evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkokuntaan 
kuuluville oppilaille. Hallitusmuodon 8 ja 9 § eivät kuitenkaan nimenomaisesti takaa vapautta 
uskonnonharjoittamisesta. Lisäksi vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla 
säädetyn uskonnonvapauslain 8 § rajoittaa uskonnon opetuksesta vapautumisen vain oppilaisiin, jotka 
eivät kuulu siihen uskontokuntaan, jonka tunnustuksen mukaista opetusta koulussa annetaan. Tämän 
vuoksi ei tältäkään osin ole estettä säännösehdotuksen säätämiselle valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä 
määrätyssä järjestyksessä." 

 
 
 
Lausunnossaan valiokunta tarkasteli myös kysymystä, voiko uskontotietoa ja etiikkaa opettaa kirkkokuntaan 
kuuluva opettaja. Valiokunta lausui tässä kohden mm.: 

"Perustuslakivaliokunta on mietinnössään n:o 18(1972 vp.). joka koski muuhun kuin evankelis-
luterilaiseen kirkkoon kuuluvan oikeutta antaa uskonnon opetusta, katsonut, että uskonnon opetuksen 
sisältö koulussa määräytyy opetussuunnitelman eikä opettajan henkilökohtaisen uskonnollisen 
käsityksen mukaan ja että jokaiselle pätevälle opettajalle tulisi periaatteessa antaa oikeus opettaa 
uskontoa. Täten perustuslakivaliokunta katsoo, että valtiosääntöoikeudellisesti ei ole estettä sille, että 
tunnustuksetonta opetusta eli tässä tapauksessa uskontotiedon ja etiikan opetusta antava opettaja 
kuuluu johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan. Opettajan on opetuksessaan seurattava 
opetussuunnitelmaa, joka säätelee opetuksen sisällön. Opetussuunnitelman vastaista opetusta on 
pidettävä opettajan virkavirheenä." 

Uskonnon opetuksen arviointia uskonnonvapauden kannalta on sivuttu myös lausunnossa, jonka valiokunta 

antoi vuoden 1986 valtiopäivillä ehdotuksesta laiksi Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa 

uskontunnustukseensa katsomatta annetun lain muuttamisesta (pevl 7/86 vp). Esityksessä ehdotettiin 

säädettäväksi, että ortodoksista uskonnonopetusta maan oppilaitoksissa voi antaa vain henkilö, joka on 

ortodoksisen kirkkokunnan jäsen, ja että erivapauksia tästä säännöksestä voisi antaa opetusministeriö. 

Valiokunta keskittyi lausunnossaan vain erivapauskysymykseen eikä lainkaan kommentoinut sitä, että uusi 

vaatimus uskonnon opettajan kuulumisesta tiettyyn uskontokuntaan ei ongelmitta sopinut siihen linjaan, jota 

valiokunta oli em. lausunnoissaan esittänyt opetuksen sidonnaisuudesta opetussuunnitelmaan ja siitä, että 

opetusoikeus pitäisi olla kaikilla pätevillä opettajilla. 
 
 
    - - - - - -  
 
 

Alussa viittasin jo kysymykseen, onko kouluissa annettava uskonnonopetus katsottava uskonnon 

harjoittamiseksi ja siten sellaiseksi toiminnaksi, johon PL 11,2 §:n lopun mukaan edes ko. uskontokuntaan 

kuuluvaa oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan. Edellä viitattujen PL 11 §:n säätämisvaiheiden ja 

valiokunnan käytännön valossa vastauksen pääsisältö näyttäisi ensi näkemältä selvältä. Perustuslain kohdan 

säätämisvaiheissa esitetyissä perusteluissahan on todettu myös tunnustuksellisen opetuksen kuuluvan 

uskonnon harjoittamiseen. Valiokunta puolestaan on tulkintakannanotoissaan, lähinnä lausunnossa pevl 12/82 
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vp, todennut uskonnonvapauden edellyttävän, ettei edes tiettyyn uskontokuntaan kuuluvaa voida velvoittaa 

osallistumaan tämän tunnustuksen mukaiseen uskonnonopetukseen. 
 

Asia ei kuitenkaan ole näin selvä. Pieniä varauksia aiheutuu jo siitä, mitä ko. kohdissa on tarkkaan ottaen 

sanottu. Perustuslain säännöksen perusteluissa hallituksen esityksessä puhuttiin siitä, ettei ketään voida 

velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen tai muuhun uskonnolliseen "tilaisuuteen" ja lausuttiin 

uskonnon opetuksen kuulumisesta "pykälän" turvaamaan uskonnon "tunnustamiseen ja harjoittamiseen". 

Lausunnossa pevl 12/82 vp puhuttiin siitä, että uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluviakaan ei voida pakottaa 

osallistumaan uskonnollisiin "menoihin". Lausunnossa pevl 13/82 vp todettiin kyllä, että uskontokuntaan 

kuuluvaakaan ei pitäisi pakottaa osallistumaan uskontokuntansa tunnustuksen mukaisen uskonnon 

opetukseen. Ko. kohdan muotoilu viittaa kuitenkin siihen, että uskonnon opetusta ei luettu osaksi uskonnon 

harjoitusta, vaan se oli jotakin uskonnon harjoituksesta erillistä ( "... uskonnonharjoitukseen eikä myöskään... 

uskonnon opetukseen"). 
 

Vaikka tällaisia tekstin muotoiluun liittyviä varauksia voidaankin tehdä, voidaan kuitenkin sanoa, että edellä 

viitatut kohdat ainakin lähinnä tukevat sitä kantaa, että uskontokuntaan kuuluvaakaan oppilasta ei pitäisi 

pakottaa osallistumaan uskontokuntaansa liittyvään uskonnonopetukseen. Merkittävät varaukset johtuvatkin 

tässä muista seikoista - siitä miten valiokunta on lausunnoissaan suhtautunut uskonnonopetuksen 

tunnustuksellisuuteen ja sen ja sitä korvaavan elämänkatsomusopetuksen säätelymahdollisuuteen. 
 

Vuoden 1972 valtiopäivillä valiokunta totesi (pevm 18/72 vp) uskonnonopetuksen sisällön määräytyvän 

"vahvistetun opetussuunnitelman eikä opettajan henkilökohtaisen uskonnollisen käsityksen mukaisesti". 

Päivähoitolakia koskeneessa lausunnossa vuoden 1982 valtiopäivillä (pevl 12/82 vp) valiokunta painotti 

annettavan uskonnollisen kasvatuksen sidonnaisuutta - ja sitomista - vanhempain tai holhoojan vakaumuksen 

kunnioittamiseen. Peruskoululakia ja lukiolakia koskeneessa lausunnossaan samoilla valtiopäivillä (pevl 

13/82 vp) valiokunta viittaisi äsken mainittuun kantaansa vuoden 1972 mietinnössä ja totesi uskonnolliseen 

yhdyskuntaan kuuluvan henkilön mahdollisuudesta antaa uskontotiedon ja etiikan opetusta: "Opettajan on 

opetuksessaan seurattava opetussuunnitelmaa, joka säätelee opetuksen sisällön. Opetussuunnitelman vastaista 

opetusta on pidettävä opettajan virkavirheenä." 
 

Valiokunnan kannanotot uskonnonopetuksen ja elämänkatsomusopetuksen sidonnaisuudesta 

opetussuunnitelmaan tekevät valiokunnan kannanotot uskonnonopetukseen osallistumiseen velvoittamisesta 

selvästi ongelmallisiksi. Jos uskonnonopetuksen sisällön katsotaan ja edellytetään määräytyvän 

opetussuunnitelman mukaan, on hyvin vaikea perustella ajatusta, että näin määräytyvä toiminta on 
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perustuslain uskonnonvapaussäännöksessä tarkoitettua uskonnon harjoittamista. Viranomaisella ei 

normaalitilanteissa voi olla mitään valtaa määrätä uskonnon harjoittamisen sisällöstä (Tässä ei ole merkitystä 

sillä, että viranomaisella voi olla valta puuttua lain vastaisiin ääri-ilmiöihin.) Kärjistäen voisi sanoa 

valiokunnan kannanottojen pitävän yllä eräänlaista ristiriitaa, kun uskonnonopetus katsotaan sekä 

perustuslain vapaussäännöksen suojaamaksi toiminnaksi että vahvistetussa opetussuunnitelmassa sisältönsä 

saavaksi toiminnaksi. Näiden katsomusten välistä kytkentää voisi kuvata myös niin, että mitä enemmän 

painotetaan sidonnaisuutta opetussuunnitelmaan, sitä vähemmän on pohjaa ajatukselle suojatusta 

uskonnonharjoituksesta ja vastaavasti, mitä tiukemmin ko. opetusta pidetään uskonnonharjoituksena, sitä 

mahdottomammaksi käy ajatus, että viranomainen voi säädellä toiminnan sisältöä. 
 

En ole perehtynyt siihen, miten uskonnonopetus oppilaitoksissa on käytännössä nykyään järjestetty ja millä 

tavoin sen sisältöä ohjataan. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan (s. 61, I palsta) 

opetukseen ei opetussuunnitelmien perusteiden mukaan "enää" kuulu julistuksellisuutta tai hartauden 

harjoitusta eikä opetus ole "enää pitkään aikaan " tarkoittanut uskoon tunnustautumista. Saamani jotkin 

hajatiedot (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnöstä II, 1970 ja toisaalta lukion 

opetussuunnitelman perusteista 1994) näyttäisivät tukevan esityksen em. perusteluissa annettua kuvaa ko. 

opetuksen sisältöjen jonkinasteisesta muuttumisesta. Muuttumisella voisi tässä olla merkitystä myös sikäli, 

että valiokunnan 1980- luvun alun kannanottojen taustalla olivat käsitykset silloisista opetuksen sisällöistä. - 

Omalta osaltani joudun kuitenkin esittämään lähinnä vain oletuksena sen, että uskonnonopetus on nykyään 

lähempänä "opetusta", jonka ohjaus kuuluu asianmukaisesti opetusviranomaisille, kuin "menoja", joihin 

ketään ei voida valiokunnan lausuman (pevl 12/82 ) mukaan pakottaa osallistumaan. Sikäli kuin näin on, ei 

ole vakuuttavaa pohjaa ajatukselle, että velvollisuus osallistua omaan uskontokuntaan liittyvään 

uskonnonopetukseen olisi perustuslaissa kielletyksi säädettyä velvoittamista uskonnon harjoittamiseen. 
 

Toteamus ansaitsee joitakin täydentäviä huomioita. Se, että uskonnonopetusta ei pidettäisi PL 11,2 §:ssä 

tarkoitettuna uskonnon harjoittamisena, ei vielä mitenkään merkitse sitä, että uskonnon opetus tai 

uskonnollinen opetus jäisi perustuslain uskonnonvapaussäännöksen (antaman suojan) piirin ulkopuolelle. 

Uskonnonvapausnormi suojaa monenlaisia muitakin uskontoon liittyviä toimintoja kuin uskonnonharjoitusta 

(pienenä esimerkkinä vaikkapa oikeusasiamiehen vanha ratkaisu vangin oikeudesta vastaanottaa 

uskonnollista kirjallisuutta, Kertomus 1968, ss. 21-25). Perusoikeuksien yhteydessä yleensäkin tuttu erittelyn 

ja nyanssien hyväksyminen puoltaa sitä, että uskonnon opetusta ei kaavamaisesti pidetä 

uskonnonharjoittamisena. Varsinaisen jumalanpalveluksen ja toisaalta koulun oppitunnin lukeminen 

erittelemättä samaan perusoikeuden käyttämiskategoriaan ei välttämättä ole eduksi tulkintojen 

vakuuttavuudelle. Siinäkin tapauksessa, että uskonnon opetus halutaan katsoa PL 11,2 §:ssä tarkoitetuksi 

uskonnon harjoittamiseksi, näyttäisi asianmukaiselta nyansoida tulkintoja. Perusoikeussäännöstöissä ei ole 
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mitenkään uutta se, että perusoikeuden raja-alueilla olevien etujen kohdalla esim. katsotaan mahdolliseksi 

pitemmälle menevät rajoitukset kuin ydinalueella olevien etujen kohdalla. Jos uskonnonopetus katsottaisiin 

PL 11,2 §:ssä tarkoitetun uskonnon harjoituksen raja-alueella olevaksi asiaksi, voisi olla mahdollista 

hyväksyä ko. uskontokuntaan kuuluvan velvoite osallistua uskonnonopetukseen, vaikka olisikin selvää, että 

velvoittaminen jumalanpalvelukseen osallistumiseen ei ole mahdollista. 
 
 
   - - - - - - 
 
 

Lopuksi joihinkin yksityiskohtiin liittyviä kommentteja. 
 

Uskonnonvapauslain 3 §. Säännöksen 4 momentin alussa todetaan jotakin siitä, mitä evankelis-luterilaista 

kirkkoa tai ortodoksista kirkkokuntaa koskevissa laeissa voidaan säätää. Kohta on luultavasti 

informaatiosyistä paikallaan. Tavallisen lain säännöksenä se ei luonnollisesti kuitenkaan voi juridisesti 

mitenkään normittaa sitä, mitä noihin muihin lakeihin voidaan sisällyttää. 
 

Uskonnonvapauslain 7 §. Säännöksen 1 momentissa määritellään uskonnollisen yhteiskunnan tarkoitusta. 

En esitä sanamuotoon muutoksia, mutta pidän tärkeänä että säännöksessä oleva määrittely tulkitaan sillä 

tavoin laveasti, että esim. uskonnollinen opetustoiminta ja uskonnollinen julkaisutoiminta on lainkohdassa 

osoitetun tarkoituksen mukaista toimintaa. 
 

Uskonnonvapauslain 15 §. Säännöksen mukaan uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröinnistä päättää ja 

ko. rekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus. Itse rekisterinpidon tällaista järjestelyä voitaneen pitää 

perusteltuna. Sen sijaan on mielestäni epäselvää, onko rekisteröinnistä päättämistä ollut syytä näin siirtää 

opetusministeriöltä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Perusteluissa (s. 44) tätä järjestelyä perustellaan lähinnä 

käytännöllissävyisillä syillä: Patentti - ja rekisterihallitus käsittelee jo nyt yhdistysten rekisteröintiasioita, 

monia yhdistyksiä koskevia säännöksiä tullaan soveltamaan myös uskonnollisiin yhdyskuntiin, kaikkia 

yhteisömuotoja koskevien rekisterien sijoittuminen samaan viranomaiseen helpottaa asiointia rekisteriasioissa 

(sic!) ja keskushallinnon kehittämistavoitteita vastaa muiden kuin strategisesti merkittävien yksittäisten 

hallintoasioiden siirtäminen ministeriöiltä alemmille viranomaisille. En osaa pitää tämänkaltaisia 

argumentteja tässä oikein vakuuttavina. Esityksen mukaan (s. 17) rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia on 

nyt 50, niistä jotkut ehkä uinuvia. Määrällisesti uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröinnit rinnastuvat 

pikemminkin puolueiden rekisteröintiin oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin kuin yhdistysten 

rekisteröintiin. Ratkaisuun, jolla uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröiminen evättäisiin, voinee käytännössä 

liittyä herkempiä harkintakysymyksiä kuin tyypillisesti yhdistyksen rekisteröimisen eväämiseen. Tällaisen 



11 

 

kielteisen päätöksen tekoprosessiin kohdistuvat vakuuttavuusodotukset voivat myös olla lähempänä 

puolueiden rekisteröimisen kuin yhdistyksen rekisteröimisen tilannetta. Se, että rekisteröimistä koskevissa 

ratkaisuissa edellytetään käytettäväksi lain 23 §:ssä tarkoitetun asiantuntijalautakunnan lausuntoa, parantaa 

kyllä rekisteröimistä koskevan päätöksentekojärjestelyn vakuuttavuutta. Minusta voisi kuitenkin vieläkin 

kysyä, eikö ainakin yhdyskunnan rekisteröimistä tai sen eväämistä koskevan ratkaisun vakuuttavuuden 

kannalta olisi parempi, että päätöksentekijänä olisi ministeriö eikä Patentti- ja rekisterihallitus- niminen 

viranomainen. - Eräs järjestelyyn liittyvä reaalinäkökohta, jota ei esityksessä näytä kosketellun, on kysymys 

siitä, halutaanko valitustien rekisteröinnin eväävästä päätöksestä menevän suoraan Korkeimpaan hallinto-

oikeuteen, kuten ministeriön päätösten kohdalla on laita, vai ensin hallinto-oikeuteen , kuten ministeriön 

alaisten viranomaisten päätösten kohdalla on laita(Hallintolainkäyttölaki 7 §). 
 
 
 

Uskonnonvapauslain 25 §. Säännös koskee yhdyskunnan lakkauttamista ja varoitusta. Säännöksen 1 

momentin mukaan yhdyskunta voidaan lakkauttaa, jos se toimii "olennaisesti" vastoin lakia tai 

yhdyskuntajärjestyksessä määrättyä tarkoitustaan. Perustelujen (s. 49, II) mukaan yksittäinen lainvastainen 

teko ei täyttäisi olennaisuusvaatimusta, vaan ko. moitittavan toiminnan tulisi olla jatkuvaa. Tätä 

jatkuvuusvaatimusta ei kuitenkaan todeta itse lainkohdassa. Oikeusturvanäkökohtien kannalta 

ongelmallisempaa on luultavasti kuitenkin se, että lakkauttamismahdollisuutta ei ole mitenkään sidottu 

siihen, että yhdyskuntaa olisi ensi varoitettu ja edellytetty sen korjaavan toimintaansa (ja vasta jos tämä 

laiminlyödään tulisi lakkauttamisseuraamus mahdolliseksi). Tällainen menettely kai kuitenkin olisi 

asianmukainen pääsääntönä ( joitain ääritilanteita ts. lukuunottamatta). 
 

Uskonnonvapauslain 29 §.  Säännös koskee kokoontumislain soveltamista harjoitettaessa uskontoa 

julkisesti. Säännös ei varmaan käytännössä aiheuta mitään soveltamisongelmia. Periaatetasolla voi silti olla 

aiheellista todeta, että säännöksen lopun tulkinnassa on syytä painottaa toiminnan tunnusomaisuutta 

uskonnolliselle yhdyskunnalle eikä sen järjestämistä "yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa tiloissa" (ettei 

esim. leirijumalanpalvelus kuuluisi eri lain alaisuuteen siitä riippuen, onko sen järjestämispaikkana 

seurakunnan vai kunnan leirikeskus). 
 

Peruskoululain 13 a §. Säännös koskee uskonnonharjoittamiseksi katsottaviin tilaisuuksiin osallistumista 

ja niistä etukäteen ilmoittamista. Säännös on uusi. Sitä ei myöskään sisältynyt komiteamietintöön, joka on 

esityksen pohjana (KOM 2001:1). Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjän tulee etukäteen ilmoittaa 

huoltajille "koulun toimintaan sisältyvistä jumalanpalveluksista sekä muista uskonnon harjoittamiseksi 

katsottavista tilaisuuksista ja toimituksista." Samalla huoltajille tulee kertoa, miten huoltaja voi ilmoittaa, että 

oppilas ei osallistu kyseisiin tilaisuuksiin. Perustelujen mukaan (s. 58) tarkoituksena ei ole muuttaa koulujen 
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käytäntöjä tällaisten tilanteiden osalta, vaan "varmistaa, ettei oppilas joudu vastoin perustuslain 11 §:n 2 

momenttia osallistumaan uskonnon harjoittamiseen." 
 

Ilmoitettua tarkoitusta - että oppilaan PL 11,2 §:n mukaista oikeutta ei loukata - voidaan sinänsä tietysti pitää 

asianmukaisena. Esityksen pohjalta jää kuitenkin jotenkin epävarmaksi, miten ajateltu järjestely toimii 

käytännössä. Selvää on, että uskonnon harjoittamiseksi ei tässä voida lukea järjestettyä uskonnon opetusta ( 

jos tätä mahdollisuutta tarkoitettaisiin, olisi säännökset ko. laeissa kirjoitettava oleellisesti toisin). Yksi 

kysymys on, miten varmistetaan tai varmistuu käytäntöjen riittävä yhdenmukaisuus kouluissa. Jonkinlainen 

kysymys on myös säännöksessä tarkoitetun tiedotuksen status. Opetuksen järjestäjän (rehtorin ?) ilmoitus ei 

automaattisesti voi olla oikeudellisesti vaikuttava ratkaisu kysymykseen, onko jokin koulun toimintaan 

sisältyvä tilaisuus uskonnon harjoittamista. Mitä tapahtuu, jos jonkun oppilaan huoltaja katsoo, että jokin 

tilaisuus, jota ei ole tiedotuksessa mainittu, on uskonnon harjoittamista, ja haluaa, että ko. oppilas ei 

osallistu.?   Onko niin, että huoltajan on katsottava olevan väärässä ja oppilaan pitää osallistua ko. 

tilaisuuteen? Vai onko niin, että huoltaja voi olla oikeassa ja koulun tiedotus voi vastaavasti olla ehdotettuun 

säännökseen sisältyvän velvoitteen kannalta puutteellinen? Vai onko ehkä ajateltu niin, että ko. tiedotus on 

vain koulun taholta tulevaa informaatiopalvelua, jossa tiedotetaan siitä, miten koulun johto lähtökohtaisesti 

suhtautuu ko. tilaisuuksien luonteeseen, mutta jossa ei tarkoiteta ratkaista ko. tilaisuuksien luonnetta PL 11,2 

§:n kannalta? 
 

Koulun ja kodin välinen tiedottaminen on tärkeää. Siitä ei kuitenkaan suoraan seuraa, että tiedottamisen 

kirjoittaminen lakitekstiksi on ongelmatonta silloin kun kyseessä olisivat yksilön tärkeitä oikeuksia 

konkreettisessa tilanteessa koskevat ja myös kantojen tulkinnanvaraisuutta sisältävät nimenomaiset 

tiedottamiset, jotka lisäksi perustuisivat lakitekstin mukaan koulukohtaisiin (opetuksen järjestäjä-kohtaisiin) 

päätöksiin. Kun yksilön uskonnonvapauden sisältö ei mitenkään voi olla riippuvainen alueellisista tekijöistä, 

pitäisi ainakin kysyä, onko oikein luoda koulukohtaiseen (opetuksen järjestäjä-kohtaiseen) päätösvaltaan 

nojaavaa järjestelmää, joka voidaan ulkopuolelta ymmärtää niin, että koululle on annettu nimenomainen 

oikeudellinen valtuus päättää väljän kriteerin ("uskonnon harjoittamiseksi katsottavista tilaisuuksista ja 

toimituksista") soveltamisesta. 
 

Se, onko jokin koulun toimintaan sisältyvä tilaisuus PL 11 §:n kannalta uskonnon harjoittamista ja siis 

toimintaa, johon osallistumisesta voi kieltäytyä, on viime kädessä oikeudellinen kysymys. Sen 

varmistamisessa, että jotakin normia käytännössä oikein sovelletaan, ei viranomaiselle asetettu 

nimenomainen velvollisuus tiedottaa omista konkreettisista tulkinnoistaan liene mitenkään tavanomainen 

keino. Myös PL 11,2 §:n normin noudattamiskäytännön ohjaukseen saattaisi hyvinkin sopia ja riittää se, että 
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normi on olemassa, normin noudattamista koskeva yleinen huolehtimisvelvoite kirjoitetaan - jos katsotaan 

tarpeelliseksi - ko. viranomaisia tai toimintaa koskevaan lakiin, keskusviranomaiset pyrkivät huolehtimaan 

hyvin informoitujen ja yhdenmukaisten käytäntöjen syntymisestä ja kenttätason viranomaisilla on "vain " 

yleinen velvollisuus tiedottaa toiminnastaan asianosaisille. 
 

Lukiolain 9 a §. Edellä peruskoululain ehdotetun 13 a §:n osalta esitetyt näkäkohdat soveltuvat myös tähän 

säännökseen. 


