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1.  Nimenhuuto  

2.  Päätösvaltaisuus  

 
3.  E 141/2002  vp konventin  työryhmän  VII (ulkoinen toiminta)  lop- 
 puraportista  

      

Ilmoitetaan, että asia on lähetetty valiokunnalle mahdollisia toi- 
menpiteitä varten.  

4. HE 170/2002 vp uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

LA 121/2002 vp laiksi perusopetuslain ja lukiolain muuttami-sesta (Irina 
Krohn /vihrym.)  

HE 204/2002 vp hautaustoimilaiksi  

Jatkettu I käsittely  

Kuultavana:  
  

— professori  Martin  Scheinin  

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkami- 
sesta.  

5. HE 92/2002 vp uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädän-nöksi  

LA 78/2002 vp kielilaiksi ja laiksi väestötietolain 4 §:n muuttami-sesta 
(Marjatta Vehkaoja /sd ym.)  

TPA 154/2001 vp kielilainsäädännön uudistamisesta (Jaana Ylä- 
Mononen /kesk ym.)  

Jatkettu I käsittely  

Kuultavana: !  
  

— professori  Martin  Scheinin  

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkami- 
sesta.  

 I   

6. Perustuslakivaliokunnan  apulaissihteeri  

— Valiokuntaneuvos Sami Mannisen määrääminen toimimaan  
perustuslakivaliokunnan apulaissihteerinä  
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7.  HE 162/2002  vp  rautatie  laiksi  sekä  eräiksi  siihen  liittyviksi  
 laeiksi  

       

Jatkettu I käsittely  

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluon- 
nos. |  

Esitellään luonnos.  

Yleiskeskustelu  

Yksityiskohtainen käsittely  
 j   

8.  HE 175/2002 vp  laiksi  Rahoitustarkastuksesta ja  eräiksi siihen  
 liittyviksi laeiksi  

    

Jatkettu I käsittely  

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluon- 
nos.  

Esitellään luonnos.  

Yleiskeskustelu  

Yksityiskohtainen käsittely  

9. HE 157/2002 vp laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muutta-misesta  

HE 158/2002 vp laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspo-litiikan 
täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta  

Jatkettu I käsittely  

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluon- 
nos.  

Esitellään luonnos.  

Yleiskeskustelu  

Yksityiskohtainen käsittely  
   i  
10. Muut  asiat  

 

 

— Pohjoismainen  seminaari  sananvapaudesta  5.—6.3.2003  

Oslossa.  
   

 

11. i  
Seuraava kokous  

 Seuraava kokous on keskiviikkona 22.1.2003 klo 10.00.  
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Perustuslakivaliokunnalle  

Valiokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 170/2002 vp) sekä ed. Krohnin lakialoitteesta perusopetuslain ja lukiolain 
muuttamisesta (LA 121/2002 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.  

Esityksen valtiosääntöoikeudelliset kiinnekohdat liittyvät uskonnon ja omantunnon vapauteen (PL 11 
§), sivistyksellisiin oikeuksiin (PL 16 §), vähemmistöjen oikeuteen ylläpitää ja kehittää omaa 
kulttuuriaan (PL 17 §) sekä syrjinnän kieltoon ja lapsen oikeuteen vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 
(PL 6 §). Yleisesti ottaen esitys on myönteinen askel uskonnon ja omantunnon vapauden 
toteuttamisessa, kun sääntelyssä päästään eroon pysyvästä poikkeuslaista ja kun uskonnonvapauden 
tieltä poistetaan monia ajastaan jääneitä rajoituksia. Tarkastelen seuraavassa vain kahta kysymystä, 
joiden suhteen pidän hallituksen esitystä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena. Lopuksi 
kommentoin lakialoitetta.  

1. Lapsen uskontokunta  

Hallituksen esitys seuraa uskonnonvapauskomitean mietintöä (Km 2001:1) siinä, että alaikäisen 
uskontokunnan määräytymistä koskevat säännöt pysytettäisiin pääosin nykyisellään. Täysi-ikäinen eli 
18-vuotias saisi yksin päättää kuulumisestaan uskonnolliseen yhdyskuntaan. Vanhempien tai 
huoltajien suostumuksella 15-vuotias voisi päättää liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai 
eroamisesta sellaisesta (uskonnonvapauslakiehdotuksen 3 §:n 3 momentti). Uusina säännöksinä 
ehdotetaan, että 12-vuotias ei ilman omaa suostumustaan seuraisi vanhempiaan näiden vaihtaessa 
uskontokuntaa (3 §:n 3 momentti) ja että huoltajat päättäisivät ensisijaisesti yhdessä vastasyntyneen 
lapsen uskontokunnasta jolloin äidin määräysvalta olisi vasta toissijainen (3 §:n 2 momentti). Jos 



asianomaiset uskontokunnat sen hyväksyvät, lapsi voisi huoltajien päätöksellä kuulua useampaan kuin 
yhteen uskontokuntaan.  

Lakitekstin tasolla vastasyntyneen uskontokunnan määräytymisessä tapahtuvat muutokset ovat suuria. 
Kuten 3 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa selvitetään, nykyisinkin maistraatit merkitsevät lapsen 
tietyn uskontokunnan jäseneksi vasta saatuaan tätä koskevan selvityksen. Esimerkiksi luterilaisen 
kirkon jäseniksi ei tulla automaattisesti syntymän perusteella vaan vanhempien (äidin) 
tahdonilmaisulla, johon liittyy myös kastetoimitus.  

Jonkinasteinen perusoikeusongelma syntyy äidin määräysvallasta lapsen uskontokunnan suhteen. 
Vaikka huoltajien yhteinen päätös on muodollisesti ensisijainen, laki (3 §:n 2 momentti) kuitenkin antaa 
äidille yksinomaisen määräysvallan ja tekee siten yhteistä päätöstä koskevasta pääsäännöstä 
alisteisen äidin kannalle. Toiseen uskontokuntaan kuuluva isä saattaisi esittää asiassa väitteen 
sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. Jos puolisoiden erimielisyys koskisi vain lapsen uskontokuntaa, 
ei tuomioistuimen toimivalta määrätä asiasta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain nojalla 
tarjoa tehokasta oikeussuojakeinoa. — Lienee kohtuutonta edellyttää isän hakevan avioeroa vain jotta 
lapsen uskontokuntaa koskeva erimielisyys voidaan ratkaista. Lain täydentäminen tuomioistuimen 
toimivallalla toisen puolison hakemuksesta erikseen ratkaista lapsen uskontokunta olisi nähdäkseni 
ainoa moitteeton ratkaisu. Toinen mahdollisuus on olettaa, etteivät puolisoiden erimielisyydet 
käytännössä ilmene kuin niissä tapauksissa, joissa myös avioliitto kariutuu.  

Uskonnonvapauskomitean mietintöön jättämässäni eriävässä mielipiteessä olen kritisoinut sitä, ettei 
komitean ehdotus 15 ja 18 vuoden ikärajoista (3 §:n 3 momentti) toteuta uskonnonvapauden alalla 
muualla lainsäädännössä ilmennyttä kehitystä alaikäisen perusoikeussuojan vahvistumisen suuntaan. 
Perustuslain 6 §:n 3 momentti antaa aiheen harkita asiaa vielä eduskuntakäsittelyssä, esimerkiksi 
siten, että ikärajat olisivat 12 ja 15 vuotta tai 12 ja 16 vuotta. Perustuslain 6 §:n 3 momentista ei 
kuitenkaan voi mielestäni tehdä päätelmää, että hallituksen esitys olisi tässä kohdin perustuslain 
vastainen.  

2. Koulujen uskonnon opetus ja muu uskonnollinen toiminta  

Pidän perustuslain 11 §:n vastaisena, että hallituksen esityksen 2. ja 3. lakiehdotuksen mukaan 
oppilaiden enemmistön kuuluessa tiettyyn uskontokuntaan (lue: luterilaiseen kirkkoon) tähän 
enemmistöön kuuluvilla oppilailla tai heidän huoltajillaan ei olisi päätösvaltaa sen suhteen, 
osallistuvatko he uskonnon opetukseen vai korvaavaan elämänkatsomustiedon opetukseen. Perustan 
kantani valiokunnan lausuntoon Pe VL 13/1982 vp, jossa kirkkoon kuuluvien oppilaiden velvollisuus 
osallistua tunnustukselliseen uskonnon opetukseen perustettiin siihen, että vuoden 1922 
uskonnonvapauslaki oli säädetty perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja saattoi siten pätevästi sisältää 
poikkeuksia uskonnonvapaudesta (ks. myös PeVL 12/1982 vp). Valiokunta piti Suomen koulujen 
uskonnon opetusta 1980-luvun alussa sellaisena, että sitä oli ainakin osittain pidettävä uskonnon 
harjoittamisena. Osin YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisun Hartikainen ym. v. Suomi (40/1978) 
inspiroimana valiokunta katsoi, että myös kirkkoon kuuluvilla oppilailla tulee olla oikeus päättää siitä, 
osallistuvatko he uskonnon harjoittamiseen ja siis myös tunnustukselliseen uskonnon opetukseen.  

Hallituksen esitys seuraa uskonnonvapauskomiteaa siinä, että uusi uskonnonvapauslaki säädettäisiin 
tavallisena lakina, lainsäädännöstä poistettaisiin maininta uskonnon opetuksen tunnustuksellisesta 
luonteesta ja enemmistöuskontokuntaan kuuluvat oppilaat velvoitettaisiin osallistumaan uskonnon 
opetukseen. Komitean mietintöön jättämässäni eriävässä mielipiteessä olen kritisoinut ehdotusta 
perustuslain 11 §:n kannalta ja korostanut, ettei tunnustuksellisuuden käsitteen poistaminen 
koululainsäädännöstä voi ratkaista sitä, pidetäänkö koulujen uskonnon opetusta vastaisuudessakin 
osittain uskonnon harjoittamisena. Hallituksen esityksestä käyty julkinen keskustelu on vahvistanut 
epäilykseni. Tunnustuksellisuuden käsitteen poistamisesta huolimatta kouluissa on tarkoitus jatkaa 



rukousten, uskontunnustuksen ja virsien harjoittelemista tavalla jonka toivotaan olevan 
"elämyksellinen". Käytettävissä olevien tietojen perusteella katson, että ehdotettu lainsäädäntö johtaa 
tilanteeseen, jossa uskonnon opetus vastaisuudessakin tulee sisältämään uskonnon harjoittamista. 
Siksi myös enemmistön tunnustukseen kuuluvilla oppilailla tai heidän huoltajillaan tulee perustuslain 11 
§:n toteuttamiseksi olla oikeus päättää oppilaan osallistumisesta uskonnon opetukseen.  

Jos valiokunta päätyisi asiassa toiselle kannalle, pidän tärkeänä että valiokunta samalla selventäisi ne 
ehdot tai kriteerit, joiden nojalla se katsoo että ehdotettu "oman uskonnon" opetus ei tulisi olemaan 
uskonnon harjoittamista.  

Pidän hallituksen esitystä tältä osin epäonnistuneena myös uskonnollisten vähemmistöjen 
uskonnonvapauden näkökulmasta. Uskonnon opetuksen tunnustuksellisen luonteen säilyttäminen olisi 
omiaan lisäämään näiden ryhmien luottamusta koululaitosta ja sen piirissä annettavaa 
vähemmistöuskontojen opetusta kohtaan. Jos ajatus uskonnon opetuksen tunnustuksellisesta 
luonteesta poistuu, vähemmistöillä on nykytilannetta enemmän perusteita järjestää lasten 
uskonnollinen opetus koulupäivän ja koulutilojen ulkopuolella. Tämä ei uskonnonvapauden ja 
uskonnollisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta ole toivottava kehityssuunta. Toteutuessaan se voi 
johtaa myös yhdenvertaisuusnäkökulmasta oikeutettuihin vaatimuksiin julkisen vallan taloudellisesta 
tuesta koululaitoksen ulkopuolella annetulle uskonnolliselle opetukselle. Ks. YK:n ihmisoikeuskomitean 
ratkaisu Waldman v. Kanada (694/1996).  



Uskonnon opetuksen tunnustuksellisen luonteen poistaminen on ongelmallinen ratkaisu myös koska 
se myös poistaa sen välillisen säädösperustan mikä koulujen uskonnollisilla tilaisuuksilla on ollut. Kun 
oppilaiden enemmistön mukaan määräytyvä tunnustuksellinen uskonnon opetus poistuu, voidaan 
kysyä, onko lainkaan oikeusperustaa sille, että monikulttuurisen yhteiskunnan julkisten koulujen 
opetusohjelmaan sisältyy joulu- ja kevätkirkko sekä mahdollisesti muitakin uskonnollisia tilaisuuksia. 
Tässä ei ole kysymys vain siitä, onko kyseisistä tilaisuuksista oikeus vapautua vaan ylipäätään 
oikeusperustasta koko instituutiolle. Tältä osin hallituksen esitys osin korjaa uskonnonvapauskomitean 
ehdotukseen jäänyttä aukkoa, kun perusopetuslakiin (13 a §) ja lukiolakiin (9 a §) ehdotetaan erillisiä 
säännöksiä uskonnon harjoittamiseen osallistumisesta.  Asianmukaisempaa kuitenkin olisi käyttää 
pykälän otsikkona esimerkiksi "Uskonnollinen toiminta" ja sisällyttää sen alkuun yleissäännös, jonka 
mukaan oppilaiden enemmistön kuuluessa samaan uskontokuntaan vuotuiseen opetusohjelmaan 
voidaan sisällyttää enintään kolme oppilaiden enemmistön uskonnon harjoittamista sisältävää 
tilaisuutta tai toimitusta. Vasta tämän jälkeen tulisivat säännökset ennakkoilmoituksesta, 
vapautumisoikeudesta ja muun toiminnan järjestämisestä. Säännösehdotukset ovat puutteellisia myös 
siltä kannalta, ettei vapautumista uskonnon harjoittamisesta ehdoteta opettajan oikeudeksi ja 
säännöksen rajoittuminen oppilaisiin saattaisi siksi johtaa uskonnonvapauden kannalta ongelmalliseen 
vastakohtaispäätelmään.  

Kiinnitän vielä huomiota siihen, että ehdotetut säännökset uskonnon harjoittamiseen osallistumisesta 
on laadittu siten, että ne koskevat myös uskontotunneilla tapahtuvia uskonnon harjoittamisen muotoja. 
Tämä korostaa tarvetta selkeiden kriteerien asettamiselle, jos uskonnon opetuksen suhteen 
omaksutaan hallituksen esityksen mukainen ratkaisu enemmistön tunnustukseen kuuluvan oppilaan 
velvollisuudesta osallistua uskonnon opetukseen.  

3.Ed. Krohnin lakialoite 

 
Lakialoitteessa ehdotettu kaikille oppilaille yhteinen uskontotiedon opetus ehdotetaan säänneltäväksi 
hyvin yleisluontoisin säännöksin. Edellyttäen että lakitekstiin kirjataan opetuksen 
maailmankatsomuksellisesti neutraali luonne ja vaatimus jokaisen oppilaan uskonnollisen tai muun 
vakaumuksen kunnioittamisesta opetusta annettaessa, en pidä lakialoitetta ongelmallisena 
perustuslain 11 §:n kannalta. Se on myös yhteensovitettavissa niiden periaatteiden kanssa, joita YK:n 
ihmisoikeuskomitea on esittänyt uskonnollista opetusta koskevissa ratkaisuissaan Hartikainen ym. v. 
Suomi (40/1978) ja Waldman v. Kanada (694/1996).  

Edellä hallituksen esityksestä sanotun perusteella totean kuitenkin, että pidän oikeutta uskontokunnan 
mukaan eriytettyyn tunnustukselliseen uskonnon opetukseen julkisen koululaitoksen piirissä 
uskonnonvapauden kannalta parempana ratkaisuna kuin lakialoitteessa tarkoitettua mallia.  

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2003  
 

  

 
  / Martin Scheinin, professori  

l  



Perustuslakivaliokunnalle 

Valiokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä hautaustoimilaiksi (HE 204/2002 vp) 
esitän kunnioittavasti seuraavaa.  

Esityksen valtiosääntöoikeudelliset ulottuvuudet liittyvät uskonnon ja omantunnon vapauteen (PL 
11 §), ihmisarvon loukkaamattomuuteen (PL 1 §), omaisuuden suojaan (PL 15 §), evankelis-
luterilaisen kirkon asemaan (PL 76 §) sekäjulkisen hallintotehtävän uskomiseen muulle kuin 
viranomaiselle (PL 124 §). Yleisesti ottaen erilaiset näkökohdat on onnistuttu sovittamaan yhteen 
tavalla, joka välttää valtiosääntöoikeudelliset ongelmat. Pidän aiheellisena tarkastella vain kolmea 
kysymystä, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa.  

1. Oikeus tulla haudatuksi uskonnon ja omantunnon vapautta kunnioittaen ja ilman syrjintää 

Vainaja ei ole elävä ihmisyksilö eikä siten Suomen perusoikeusjärjestelmän yleisten oppien mukaan 
perusoikeuksien subjekti. Yksilön hautaamista tämän vakaumusta loukkaamatta ja ilman syrjintää on silti 
pidettävä perusoikeuskysymyksenä, koska (a) henkilö saattaa elinaikanaan haluta suorittaa oikeustoimia 
kuolemansa varalta esimerkiksi hankkimalla itselleen ja perheelleen hautapaikan, missä yhteydessä hän 
tietysti on perusoikeuksien subjekti, (b) vainajan hautaaminen tämän vakaumusta vastaavasti ja ilman 
syrjintää on usein perusoikeuskysymys elossa olevien perheenjäsenten näkökulmasta, erityisesti milloin 
nämä kuuluvat samaan uskontokuntaan kuin vainaja, ja (c) ihmisarvon loukkaamattomuutta koskeva 
perustuslain 1 §:n säännös ulottaa vaikutuksensa laajemmalle kuin elossa olevien ihmisyksilöiden 
kohteluun.  

Perustuslain 6 ja 11 §:stä seuraa, että (elävän yksilön tai kuolleen henkilön omaisten) perusoikeuksiin 
kuuluu oikeus tulla ilman syrjintää haudatuksi tavalla, joka ei loukkaa perusoikeuden haltijan uskonnon ja 
omantunnon vapautta. Tästä näkökulmasta hallituksen esitys on merkittävä parannus nykytilanteeseen. 
Kuten yleisperusteluissa on tuotu esiin, erityisesti maahanmuuton seurauksena nykyinen tilanne on 
aiempaa useammin epätyydyttävä muiden kuin luterilaiseen kirkkoon kuuluvien kannalta, joko 
vakaumuksellisesti sopivien hautasijojen puuttumisen takia tai hautapaikasta perittyjen maksujen ollessa 
kirkon jäsenyyden tai sen puuttumisen perusteella huomattavasti eriytettyjä. Hallituksen esityksessä 
ongelmat on pyritty ratkaisemaan asettamalla luterilaisen kirkon seurakunnille ja seurakuntayhtymille 
velvollisuus ylläpitää yleistä hautausmaata (3 §), osoittaa siellä erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-
alueelta (5 §) hautasija muillekin kuin kirkon jäsenille (4 §) ja olla perimättä kyseisistä hautapaikoista 
korkeampia maksuja kuin kirkon jäseniltä (6 §).  

Näiden säännösten jälkeenkin saattaa esiintyä tilanteita, joissa luterilaisen kirkon tarjoama hautapaikka 
on uskonnollisista syistä henkilölle tai tämän perheelle soveltumaton. Ehdotetut 4 ja 5 §:n säännökset 
perustuvat kuitenkin vainajan perheen pyyntöön tai vaatimukseen, joten ne eivät johda henkilön 
hautaamiseen tämän oman tai perheen uskonnon vastaisesti luterilaisen kirkon ylläpitämään 
hautausmaahan. On periaatteellisesti tärkeää, että Suomessa toimii vastaisuudessakin muita, esimerkiksi 
valtion tai kunnan hautausmaita, jotta ongelmatapauksissa voidaan löytää perusoikeuksien kannalta 
hyväksyttävä ratkaisu.  

2. Luterilaisten seurakuntien velvollisuus huolehtia kirkkoon kuulumattomien hautaamisesta ilman 
syrjintää  

Samaa kysymystä on kuitenkin tarkasteltava myös äsken käsitellyn perusoikeuden velvoittamien tahojen 
näkökulmasta: Onko uskonnonvapauden ja omaisuudensuojan kannalta hyväksyttävää, että luterilaiset 
seurakunnat velvoitetaan ylläpitämään hautausmaita myös muille kuin kirkon jäsenille, varaamaan tätä 
tarkoitusta varten erillisiä tunnustuksettomia hauta-alueita ja perimään kirkkoon kuulumattomien 
hautaamisesta sama maksu kuin kirkkoon kuuluvien hautaamisesta?  



i  
Perusoikeusjärjestelmän yleisten oppien kannalta suoraviivainen vastaus on, että julkisyhteisöinä 
luterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymät eivät nauti perusoikeussuojaa. Pidän tätä vastausta liian 
suoraviivaisena ja siksi epätyydyttävänä. Mielestäni on perusteltua katsoa, ettei luterilaisen kirkon 
julkisoikeudellinen luonne estä arvioimasta, olisivatko jotkin tämän kirkkokunnan toimintaan kohdistetut 
vaatimukset tai rajoitukset ongelmallisia kirkon jäsenten perusoikeuksien, erityisesti uskonnonvapauden 
kannalta. Esimerkiksi velvollisuus pitää kirkot suljettuina sunnuntaisin olisi perustuslain 11 §:n vastainen, 
vaikka se näennäisesti kohdistettaisiin vain julkisoikeudellisiin yhteisöihin.  

Nähdäkseni luterilaisten seurakuntien velvollisuus huolehtia kirkkoon kuulumattomien hautasijoista ei 
loukkaa kirkon jäsenten uskonnonvapautta. Lakiehdotuksen 5 § on laadittu tavalla, joka antaa 
seurakunnille laajan toimintavapauden tunnustuksettoman hauta-alueen sijoittamisessa. Myöskään 
syrjimättömyyteen perustuvaa 6 §:n sääntelyä ei voida pitää kirkon jäsenten perusoikeussuojaa 
loukkaavana.  

Omaisuuden suojan osalta asetelma on toisenlainen, koska luterilaisten seurakuntien omaisuuden 
käyttöön kohdistuvat lakisääteiset velvoitteet eivät samalla tavoin välillisesti ulotu kirkon jäsenten 
omaisuudensuojaan kuin kirkon uskonnolliseen toimintaan kohdistuvat velvoitteet tai rajoitukset 
vaikuttaisivat jäsenten uskonnonvapauteen. Luterilaisen kirkon julkisoikeudellinen luonne pitkälti tarkoittaa 
juuri sitä, että kirkkoja sen seurakunnat ovat yhteisöinä erillisiä jäsentensä varallisuuspiiristä. Ne eivät ole 
osakeyhtiöitä tai yhdistyksiä, joissa yhteisön taloudellinen asema suoraan vaikuttaisi jäsenten sijoittaman 
pääoman tuottoon tai jäsenten maksuvelvollisuuteen. Historiallisesti kirkon maaomaisuus on pääosin 
perua sen julkisoikeudellisesta asemasta, kirkon ja valtion yhteydestä Ruotsin vallan aikana ja kuninkaan 
asemasta kirkon päänä. Ainakin pääsääntöisesti tunnustuksettomat hauta-alueet tulevat sijaitsemaan 
valtion aikanaan kirkolle osoittamalla maalla. Siltä osin kuin jollakin seurakunnalla ei esimerkiksi sen 
kiinteän omaisuuden vähäisyyden takia olisi tosiasiallista mahdollisuutta osoittaa tunnustuksetonta hauta-
aluetta, lakiehdotuksen 5 § perusteluineen osoittaa, että ongelma on mahdollista ratkaista seurakuntien 
välisen yhteistyön avulla. Näiden näkökohtien nojalla katson, että lakiehdotuksen 3-6 §:n säännökset 
eivät ole ongelmallisia luterilaisen kirkon jäsenten omaisuudensuojan kannalta.  

3. Hautaustoimen rahoitus  

Selvyyden vuoksi totean, että edellisessä kohdassa esittämäni johtopäätös ei tukeudu siihen sinänsä 
tärkeään lisänäkökohtaan, että kirkon toiminta rahoitetaan suureksi osaksi sen jäseniltä, mutta osin myös 
oikeushenkilöiltä kerättävin veroin. Kirkon osuutta yhteisöveron tuotosta perustellaan usein kirkon 
julkisoikeudellisilla velvoitteilla, mukaan lukien kirkkoon kuulumattomien hautaaminen. Lakiehdotuksen 22 
§ sisältää viittaussäännöksen, jonka mukaan yleisten hautausmaiden ylläpidosta aiheutuvien 
kustannusten rahoituksesta on säädetty erikseen. Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ei ole 
tukeuduttu yhteisöveron tuottoon perusteluna sille, että kirkolle voidaan asettaa velvollisuus huolehtia 
kirkkoon kuulumattomien hautapaikoista. Pidän tätä valintaa asianmukaisena. Yhteisöveron 
tulevaisuudesta riippumatta luterilaisen kirkon julkisoikeudellinen asema ja kirkon maaomaisuuden 
historiallinen tausta riittävät perusteiksi, joiden nojalla velvollisuus tunnustuksettoman hauta-alueen 
ylläpitämiseen on ongelmaton kirkon jäsenten 
omaisuudensuojan kannalta.  

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2003  
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