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HE 35/2003 vp laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta 
 

Kirkkolakiin (1054/2003) ehdotetun muutoksen taustalla ovat uuden uskonnonvapauslain 
(453/2003) säännökset. Elokuun alussa voimaan tulleessa uskonnonvapauslaissa lapsen uskon-
nollista asemaa ei enää sidota vanhempien tai huoltajien uskonnolliseen asemaan. Huoltajat voivat 
ilmoittaa lapsen eroamisesta uskonnollisesta yhdyskunnasta, vaikka itse jäisivät sen jäseniksi tai 
liittää lapsen yhdyskunnan jäseneksi, vaikkeivät itse kuulu siihen. Lapsen huoltajilla on katsottu 
olevan parhaat edellytykset arvioida, mikä ratkaisu lapsen uskonnollisen aseman suhteen kussakin 
tapauksessa parhaiten vastaa lapsen etua. 
 

Uskonnonvapauslain 3 §:n 4 momentin nojalla uskonnolliset yhdyskunnat voivat kuitenkin päättää 
jäsenyytensä edellytyksistä. Tähän liittyen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous onkin 
esittänyt kirkkolakiin lisättäväksi säännöstä, jonka mukaan alle 12-vuotias lapsi voidaan liittää 
jäseneksi, jos vanhempi tai huoltaja on kirkon jäsen. Tällöin riittää, että toinen vanhemmista kuuluu 
kirkkoon. Lisäksi edellytetään, että lapsen jäsenyydestä on sovittu tai päätetty uskonnonvapauslaissa 
säädetyllä tavalla. Kastetun ja jo kirkon jäseneksi liitetyn lapsen kirkkoon kuuluminen ei edellyttäisi 
vanhemman tai huoltajan jäsenyyttä. 
 

Ehdotetun kirkkolain säännöksen tarkoituksena on nimenomaan poiketa uskonnonvapauslain 
lähtökohdasta, että lapsi voidaan liittää uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi riippumatta huol-
tajiensa uskonnollisesta asemasta. Koska kirkkolakiin esitetty poikkeus koskisi vain alle 12-
vuotiaita, kaksitoista vuotta täyttänyt lapsi voitaisiin liittää kirkon jäseneksi riippumatta van-
hempiensa tai huoltajiensa uskonnollisesta asemasta. 
 

Uskonnonvapauslaissa on säädetty siitä, minkä ikäisenä ja miten lapsi voi osallistua uskonnollista 
asemaansa koskevaan päätöksentekoon. Viisitoista vuotta täyttänyt voi huoltajien suostumuksella 
itse liittyä uskonnollisen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eroamisesta. Alle viisitoistavuotias ei itse voi 
liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai tehdä eroamisilmoitusta, vaan hänen huoltajansa päättävät 
asiasta. Kuitenkin kaksitoista vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa voidaan muuttaa vain 
lapsen omalla suostumuksella. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Asia : HE 35/2003 vp laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta 
 
 
 

Kirkkolain 1 luvun 3 §:äa ehdotetaan uskonnonvapauslain 3 §:n 4 momentin nojalla 

täydennettäväksi määrittelemällä seurakunnan jäsenyyden edellytykset alaikäisten 

osalta. Tämä on tullut tarpeelliseksi, koska uudessa uskonnonvapauslaissa lapsen 

uskonnollinen asema ei ole enää kytketty vanhempien uskonnolliseen asemaan. 

Vanhemmat voivat uskonnonvapauslain 3 §:n 2 ja 3 momentin nojalla päättää ala-

ikäisen uskonnollisesta asemasta, kuitenkin siten, että yli kaksitoistavuotiaalta vaa-

ditaan muutokseen suostumus. 
 

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti alle kaksitoistavuotias lapsi voidaan liittää 

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa tai huoltajansa on kirkon jäsen jä jos 

lapsen jäsenyydestä on sovittu tai päätetty uskonnonvapauslain 3 §:ssä säädetyllä 

tavalla. Kirkon jäseneksi tullaan kasteessa. 
 

Hallituksen esityksessä kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta seurataan kirkollis-

kokouksen esitystä 
 

Kirkolliskokous on 9.5.2003 tulkinnut uskonnonvapauslakia omien jäsenyysperus-

teiden kannalta. Kirkolliskokous on perustevaliokunnan lausuntoon liittyen ja us- 
 
 
 
 
Posttosoite/Postadress Käyntiosoite/Besöksadress Puhelin/Telefön Internet 
PL/PB185 Satamakatu/Hamngatan 11 vaihde/vaxel (09) 180 21 kirkkohalRtus@evl.fi / kyrkostyrelsen@evl.fi 
00181 Helsinki/Helsingfors Helsinki/Helsingfors faksi/telefax (09) 180 2350 http://Vvww.evl.fi/ 
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konnonvapauslain 3 § 3 momentin mukaisesti todennut, ettei 12 vuotta täyttäneen 

uskonnollista asemaa tule muuttaa ilman hänen kirjallista suostumustaan. Epäselvyyttä on 

kuitenkin aiheuttanut perastevaliokunnan lausunto, jonka mukaan kirkon omat säännökset on 

laadittava niin, 
 

Että lapsen suostumuksella kaksitoistavuotiaan huoltajat voivat liittää hänet 

kirkon jäseneksi ja heidän erotessaan kirkosta lapsi niin halutessaan voisi 

pysyä kirkon jäsenenä. Toteutuessaan esitys poistaisi ongelmat, jotka syntyvät, 

kun kirkkoon kuulumaton rippikouluun osallistuva nuori haluaa liittyä kirkon 

jäseneksi. 
 

Perustevaliokunnan lausunto näyttää edellyttävän, että kirkkoon kuulumattomat vanhemmat 

voisivat omaa uskonnollista asemaansa muuttamatta liittää 12-14-vuotiaan kirkon jäseneksi. 

Lausunto näyttää toivovan, että rippikoulun käyvä alle 15-vuotias voitaisiin liittää kirkkoon 

ilman vanhempien uskonnollisessa asemassa tapahtuvaa muutosta. Lausunto myöskin näyttää 

edellyttävän, että eroamistilantees-sa lapsen suostumus sidotaan vanhempien 

uskontokuntamuutokseen. Lausunto näyttää olevan kiinnostunut ensi sijassa kirkon intressistä 

liittää lapsi kirkkoon ja pitää hänet kirkon jäsenenä. Sen sijaan lausunto ei ole Minnittänyt 

huomiota siihen, että lapsen ja vanhempien välisen suhteen tulisi »uskonnonvapauden 

tasapuolisuuden vuoksi olla sama sekä liityttäessä että erottaessa. 
 

Perustevaliokunta viittaa kirkolliskokouksen aiempiin lausuntoihin ja sanoo, ettei niitä ole 

syytä muuttaa. Kuitenkin kirkolliskokous ja sen valiokunnat eivät ole riittävästi ottaneet 

huomioon niitä periaatteita ja kannanottoja, jotka ovat sisältyneet uskonnonvapauslain 

valmisteluun välimietinnöstä alkaen, kirkolliskokouksen omiin aiempiin lausuntoihin ja 

eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintöön. Kaikissa näissä kolmessa vaiheessa eri tahot 

ovat yksimielisesti edellyttäneet, että 12-14-vuotiaan suostumus koskee vain niitä tilanteita, 

joissa vanhempien tai huoltajien asema muuttuu. 
 

Kysymys 12-14-vuotiaan uskonnollisen aseman määräytymisestä on laaja periaatteellinen 

kysymys, joka on ollut uskonnonvapauskomiteassa huolellisen harkinnan 

Postiosoite/Postadress 
PL/PB185 
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Helsinki/Helsingfors 
Käyntiosoite/Besöksadre
ss 
Satamakatu/Hamngatan 
11 Helsinki/Helsingfors 
Puhelin/Telefon 
valhde/växel (09) 18021 

faksi/telefax (09) 
1802350 

Internet 
kirkkohallitusdevl.fi / 
kyrkostyrelsen@evl.fi 
http://www.evl.fi/ 
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kohteena. Perustelut kirkkolain muuttamiseksi kaipaisivatkin tämän vuoksi huolellista 

harkintaa. Käytännössä 12-14-vuotias olisi samassa asemassa kuin 15—17-vuotias, mitä 

uskonnonvapauslain 3 § 3 momentti ei liene tarkoittanut. Itse pykäläehdotuksiin ei sisälly 

ongelmaa 12-14-vuotiaan asemasta. 

Risto Junttila 

kansliapäällikkö 

Postiosolte/Postadress 
PUPB185 
00161 
Helsinki/Helsingfors 
Käyntiosoite/Besoksadre
ss 
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valhde/växel(09)18021 
faksi/telefax (09) 180 
2350 

Internet 
kirkkohallitus @ evl.fi / 
ky rkosty relsen 8 evl.fi 
http://www.evl.fi/ 
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Lainvalmisteluosasto 
Erityisasiantuntij a Madetta Keravuori 7.10.2003 

 
 
 
 

Hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 35/2003 vp) 
 
 

Hallintovaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä kirjallista lausuntoa otsikossa 
mainitusta hallituksen esityksestä kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamiseksi. 
Kirkkolakiin (1054/1993) on tarkoitus sisällyttää säännökset niistä edellytyksistä, 
joiden nojalla alle kaksitoistavuotias lapsi voidaan liittää evankelis-luterilaisen 
kirkon jäseneksi. 
 

Ehdotuksen mukaan kirkkoon liittymisen edellytyksenä olisi, että lapsen huoltaja 
tai ainakin toinen vanhempi on kirkon jäsen ja että lapsen jäsenyydestä on sovittu 
uskonnonvapauslain (353/2003) 3 §:ssä säädetyllä tavalla. Järjestelyä on 
perusteltu lähinnä lapsen kristillisen kasvatuksen turvaamisella. Jossain määrin 
ongelmallisena tämän periaatteen kanssa voidaan pitää perusteluiden lausumaa, 
jonka mukaan kirkon jäseneksi liittymisen kannalta ei ole merkitystä sillä, 
asuuko lapsi kirkkoon kuuluvan vanhemman luona. Voidaankin kysyä, miten 
sellainen vanhempi, joka ei pidä lapseen yhteyttä, voi turvata lapsen 
uskonkasvatuksen. 
 

Uskonnonvapauslain 3 §:n mukaan 12-14 -vuotias lapsi voidaan liittää kirkkoon 
huoltajien päätöksellä lapsen suostuessa. Tässä tapauksessa huoltajan tai 
vanhemman ei tarvitse olla itse kirkon jäsen. Lapsen ei näin ollen enää nähdä 
tarvitsevan tukea uskonkasvatuksessaan. Yli viisitoistavuotiaat lapset voivat 
liittyä kirkkoon omalla päätöksellään huoltajiensa suostumuksella. 
 

Oikeusministeriö pitää lapsen kirkkoon liittymistä koskevaa järjestelmää si-
sällöltään varsin monimutkaisena ja tulkinnallisesti vaikeaselkoisena. Ehdotettu 
kirkkolain muutos ei kuitenkaan ole oikeusministeriön näkökulmasta sinänsä 
oikeudellisesti ongelmallinen. 



 

 

Lausunto 8.10.2003 

Asia: HE 35/2003 laiksi kirkkolain 11 luvun 3§:n muuttamisesta 

Lausunnonantaja: Suomen uskonnonopettajain liitto ry 
 

Pyydettynä lausuntonaan Suomen uskonnonopettajain liitto ry esittää Eduskunnan 
hallintovaliokunnalle laiksi kirkkolain 11 luvun 3§:n muuttamisesta (HE 35/2003) 
seuraavaa. 
 

Uskonnonvapauslain valmistelussa uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyteen 
kuulumista koskevat ikärajat säilytettiin paljolti koulun toimivuuden vuoksi 
entisellään. 12-vuotiaille suodun kuulluksitulo-oikeuden piti vahvistaa lapsen oikeutta 
saada oma kestävä uskonnollinen identiteetti. Koulun uskonnonopetusta koskevassa 
säännöstössä pyritään siihen, että ratkaisu on koko kouluajan pysyvä. Myös 
kehityspsykologia tukee pysyvyyden, jatkuvuuden sekä perheen yhteisen arvopohjan 
merkitystä lapsen persoonallisuuden eheälle kehitykselle. Uskonnon ja muun 
katsomusopetuksen kohdalla lähtökohtaisesti koulu vastaa kodin taustasta nousevaan 
tarpeeseen. Kirkkolain muutosesitys kumoaisi toteutuessaan kaikki nämä periaatteet 
ja hankaloittaisi uskonnonopetuksen asemaa kohtuuttomasti. 
 

Kirkon ongelma, joka koskee niitä jotka täyttävät 15 sen vuoden lopulla Jolloin he 
ovat käyneet rippikoulun ja joiden huoltajista kumpikaan ei kuulu kirkkoon, voidaan 
poistaa esimerkiksi seuraavanlaisella kirkkolain säädöksellä: "Jo neljätoistavuotias voi 
sinä vuonna, jolloin hän täyttää 15 vuotta, liittyä itsenäisesti vanhempien 
suostumuksella kirkon jäseneksi käytyään rippikoulun." 
 

Jos uskonnonvapauslakiin on jäänyt aukko, ei kirkon tulisi käyttää tätä 
mahdollisuutta piittaamatta lasten kokonaiskasvatuksesta. Valmistelussa ei ole ehkä 
otettu huomioon, että samat jäsenyyden vaihtamista koskevat oikeudet tulee olla ,̂ 
myös kirkosta poispäin. 
 

Kirkon esittämä malli tarjoaa 12-vuotta täyttäneelle lapselle mahdollisuuden vaihtaa 
uskonnollista yhdyskuntaa, jos esim. uskonnonopettajan persoonallisuus ei miellytä tai 
toista katsomusainetta opettaa vetovoimaisempi opettaja. Koulun kannalta 
ongelmaksi nousee, että uskonnon ja muun katsomusopetuksen pitkäjänteinen 
järjestäminen vaikeutuisi. Uskonnonaineenopettajien virkojen perustaminen ja 
pysyvä täyttäminen hankaloituvat, koska ei tiedetä ennalta 12 - 14-vuotiaiden 
ratkaisuja. Kaikissa muissa aineissa jatkuvuus on taattu koko peruskoulun ajan. 
Uskonnonopetuksesta tulee näin ollen helposti ns. hanttiaine, jota opettavat ne 
opettajat, joilla on pulaa täytetunneista. Myös uskonnon aineenopettajien koulutuksen 



 

 

ennakoivuutta kirkon suunnittelema muutos vaikeuttaisi. Koulun olisi myös uudella 
tavalla jatkuvasti seurattava 12 - 14-vuotiaiden uskonnollista'taustaa.̂  Myös muuhun 
koulun kokonaiskulttuuriin kuuluvaan uskonnon esilläoloon kirkkolain muutoksella 
olisi negatiivinen vaikutus. 
 

Uskonnonvapauslain varsinaisen tarkoituksen mukaan 12-vuotiaalle lapselle suodaan 
vain mahdollisuus jäädä turvallisesti "aloilleen," vaikka vanhemmattaiMoltajat 
vamtaisivatkin uskontokuntaa. Uudella lailla ei voi olla tarkoitus alivoida lasta 
kahteen juurettomuutta lisäävään yhtäaikaiseen murrokseen, eroon vanhemmistaja 
liittymiseen johonkin uuteen ja outoon yhteisöön josta hän ei vielä välttämättä ole 
saanut riittävästi opetusta ja tietoa. Juurettomuutta henkisessä mielessä on jo monien 
lasten elämässä kylliksi ilman, että hengellisessä suhteessa sitä aletaan suosia. 
 

Kirkko on aina korostanut lasten kristillisessä kasvatuksessa kodin ja seurakunnan 
yhteistyötä. Nyt se on kuitenkin sallimassa itselleen "hengellisen adoptio-oikeuden," 
jossa lapsi - jollaista sanaa voitaneen käyttää alle rippikouluikäisestä - irrotetaan 
kokonaan kodin uskonnollisesta yhteydestä. Kirkko ottaa tässä itselleen liian suuren 
vastuun. 
 

Jos 12-vuotiaana otetaan kirkon jäseneksi ilman kirkkoon kuluvaa tai liittyvää 
huoltajaa, hänelle on ennen kastetta tehtävä selkoa kristillisen uskon perusteista Eikä 
tällainen kasteopetus syö jotain varsinaiselta rippikoululta? Onko seurakuntien 
työresursseissa varaa näihin "esirippikouluihin?" Jos taas opetusta ei anneta, mitä 
sanottavaa onkaan niillä hengellisillä liikkeillä, jotka eivät hyväksy lapsikastetta ja sen 
perusteluja? Ilman kastettahan ei Suomen luterilaisen kirkon jäseneksi tulla. 
 
 

Kirkon ja koko yhteiskunnan kannalta olisi järkevää, että kirkko ottaisi 
ikärajakysymyksen vielä uuteen käsittelyyn ja ratkaisisi sen esim. 
kaksoisjäsenyyskysymyksen yhteydessä niin, että myös kirkkolain 
heijastusvaikutuksessa olevat osapuolet tulevat otetuksi huomioon. Käsityksemme 
mukaan Eduskunnan tulisi palauttaa ko. kirkkolain uudistusesitys 
Kirkolliskokoukselle uudelleen valmisteltavaksi tai hylätä se. 
 

Koska muuten hyvin toimivan uskonnonvapauslain uskonnollisessa yhdyskunnassa 
jäsenyyttä koskeva kohta on ilmeisesti liian väljä ja ei vastaa sitä henkeä, minkä laki 
sisältää, Suomen uskonnonopettajain liitto esittää Eduskunnalle, että se ryhtyy 
toimenpiteisiin uskonnonvapauslain ensimmäisen luvun 3§:n muuttamiseksi sellaiseen 
muotoon, että se turvaa lapsen uskonnollisen ja persoonallisen kasvun pitkäjänteisen 

ja turvallisen kehityksen. 

 
Hannu Koskinen, Suomenuskonnonopettajin liitto ry:n puheenjohtaja 



 

 

Lausunto 
 
 

HE 35/2003 vp laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta 
 
 

Viime keväänä kirkolliskokous päätti esittää valtioneuvostolle kirkkolain 1 luvun 3 § muutosta. 

Muutostarve syntyi uuden uskonnonvapauslain säätämisestä. Uskonnonvapauslain 3 §:sä säädetään 

uskontokuntaan liittymisestä ja eroamisesta. 3 § 3 mom. on aiheuttanut epäselvyyttä ja tulkintaongelmia. 

Miten ikärajat muuttuivat ja tuliko lapsille uusi itsemääräämisikäraja. Perustuslakivaliokunnassa asiaa 

käsiteltäessä ajatuksena oli toteuttaa PeL 6 § 2 mom. lapsille säädettyä oikeutta" Lapsia on kohdeltava 

tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään 

vastaavasti". Näin ollen jos vanhempien uskonnollinen asema muuttuu, niin 12 vuotta täyttänyt lapsi 

seuraa vanhempiaan oman suostumuksensa perusteella. En muista, että keskustelua olisi lainkaan käyty 

siitä, että 12 vuotiaalle syntyisi itsemääräämisoikeus tehdä itsenäisesti ratkaisuja uskonnolliseen 

yhdyskuntaan liittymisestä tai eroamisesta. 
 

Kirkolliskokouksessa asian käsittelyn yhteydessä nousi esille ns. rippikouluongelma. On monia lapsia 

jotka haluavat käydä rippikoulun ja tulla konfirmoiduksi, vaikka vanhemmat eivät ole kirkon jäseniä. 15 

vuoden ikäraja tulee kuitenkin esteeksi. Pitää odottaa, että täyttää 15 tai toisena vaihtoehtona, että 

vanhempi liittyy kirkon jäseneksi. Tätä ongelmaa alettiin ratkoa loppuviikon kiireessä ja ratkaisuksi tuli 

12 vuoden ikäraja ja sen tulkinta. Monet epäilivät, että onko kaikki asiaan vaikuttavat seikat otettu 

huomioon, mutta toisaalta aika kävi vähäksi. II käsittely tapahtui 9.5 klo 15 voisi sanoa yleisen 

hämmennyksen vallitessa. Myöhemmin on käynyt ilmi tulkintaongelmat ja niiden heijastuma esim. 

uskonnonopetukseen. 
 

Periaatteellisella tasolla asia ei ole vähämerkityksellinen. On syntymässä tilanne, että uskonnolliset 

yhdyskunnat voivat aivan kuin "operoida" perheiden sisällä. Voi syntyajopa kilpailu lapsista ja heidän 

liittymisestään uskonnollisiin yhdyskuntiin. Perhe yhteys on niin perustavanlaatuinen ja vahva instituutio, 

ettei sen sisälle pidä mennä kuin äärimmäisessä tilanteessa. Lainsäätäjän tehtävänä pitäisi olla 

pikemminkin kaikin keinoin vahvistaa sitä yhteyttä ja tukea vanhempia heidän tehtävässään. 

Uskonnolliset asiat ovat herkkiä ja arkoja asioita, ja sen vuoksi niissä pitäisi "ulkopuolisten" olla erityisen 

varovaisia. 

Tulkintaepäselvyyksien vuoksi olisi tarkoituksenmukaista, että kaikki kirkkolain muutokset, jotka 

aiheutuvat uuden uskonnonvapauslain voimaantulosta, valmisteltaisi yhtä aikaa. Siten 

uskonnonvapauslain 3 § :n kokonaisuus olisi mahdollista huomioida sen kaikista ulottuvuuksista. Hyvä 

lainsäädäntökäytäntö puoltaisi myös tämän suuntaista ratkaisua. 
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HE 35/2003 vp Juha 
Seppo 
Uskonnonvapauskomitean (1998-2001) varapuheenjohtaja 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 luvun 3 %:n muuttamisesta 
 
 

Peruskysymykset 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt allekirjoittaneelta asiantuntijalausuntoa Hallituksen 
esityksestä Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta. Koska kirkkolain muutosesitys 
kytkeytyy 1.8.2003 voimaan tulleeseen uskonnonvapauslakiin, asian valaisemisen kannalta on 
välttämätöntä käsitellä paitsi evankelis-luterilaisen kirkolliskokouksen kirkkolain muuttamista koskevaa 
päätöstä myös uskonnonvapauslain valmisteluasiakirjoja ja niissä tehtyjä linjauksia. Näin on 
meneteltävä erityisesti siitä syystä, ettei hallituksen esitys sellaisenaan ratkaise niitä ongelmia, jotka ovat 
nousseet näkyviin kirkolliskokouksen tekemän päätöksen jälkeen. 
 

Peruskysymykset liittyvät yhtäältä alie 12-v_;otiaiden lasten ja toisaalta 12-14-vuotiaiden lasten 
uskonnollisen aseman määräytymisperusteisiin. Molemmissa tapauksissa on kysyttävä, irrottaako uusi 
uskonnonvapauslaki huoltajien ja heidän lapsensa uskonnollisen aseman määräytymis- ja 
muuttamisperusteet täysin toinen toisistaan. 
 

Voivatko huoltajat määrätä lapsensa uskonnollisesta asemasta ja muuttaa sitä alle 12-vuotiaan kohdalla 
milloin ja mihin suuntaan tahansa omasta uskonnollisesta statuksestaan riippumatta? Vastaako 
mahdollisuus tällaiseen menettelyyn lapsen uskonnonvapauden mukaista oikeutta pysyvään 
uskonnolliseen tai elämänkatsomukselliseen kasvatukseen? 
 

Vastaavasti on kysyttävä, saako huoltaja muuttaa 12-14 vuotiaan uskonnollista asemaa asianomaisen 
lapsen suostumuksella, vaikka huoltajien vastaava asema ei näin meneteltäessä lainkaan muuttuisi. 
Onko aloiteoikeus tällöin loputta 12-vuotiaalla lapsella ja miten se eroaa 15 vuotiaan oikeudesta liittyä 
uskonnolliseen yhdyskuntaan ja erota siitä huoltajiensa suostumuksella? 
 

Keskityn lausunnossani käsittelemään ainoastaan uskonnonvapauslain 3 §:n 2 ja 3 momenttia 
puuttumatta ns. kaksoisjäsenyyskysymykseen. 
 
 

Lähtökohta 
 

Selvityksen lähtökohdaksi on luonnollisesti otettava uskonnonvapauslain uskonnollisen yhdyskunnan 
jäsenyyttä koskeva säännös { § 3 ), jossa todetaan: 

 

Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan li it tymäl lä sel-
laiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 
tai  eroamalla si itä.  

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. 
Jos huoltajat  eivät kuitenkaan lapsen syntymän jälkeen sovi  lapsen uskon-
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nollisesta asemasta, voi  lapsen huoltajana toimiva äit i  vuoden kuluessa 
lapsen syntymästä yksin päättää lapsen l i it tymisestä uskonnolliseen 
yhdyskuntaan. Jos tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun lain (361/1983) ¡ 9 h:n 3 momentin nojalla päättänyt tehtävien 
jaosta toisin,  noudatetaan kuitenkin tuomioistuimen päätöstä. 

Viistoista vuotta täyttänyt lapsi  voi  kuitenkin huoltajien kir ja ll isel la 
suostumuksella i tse l i it tyä uskonnoll iseen yhdyskuntaan tai  erota siitä.  
Kaksitoista vuotta täyttänyt voidaan l i it tää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai  
i lmoit taa eronneeksi  siitä vain omalla k ir jal lisella suostumuksellaan. 

Evankelis luteri la ista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa koskevassa 
lainsäädännössä voidaan säätää ja rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan yhdyskuntajärjestyksessä määrätä yhdyskunnan jäsenyyden edel-
lytyksistä.  Jäsenyyden edellytykseksi  voidaan täl löin säätää tai  määrätä, 
et tei  henkilö ole samanaikaisest i  muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. 

 
 
 
 
 

Kirkolliskokouksen tulkinta ja sen mahdolliset vaikutukset 
 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous on toukokuussa 2003 tulkinnut uskonnonvapauslain 3 
pykälää omien jäsenyysperusteidensa kannalta. Tällöin se on päättänyt: 

 

Kirkon jäseneksi  l i i t tymisestä ja k irkosta eroamisesta on voimassa, mitä 
uskonnonvapauslaissa säädetään. Alle kaksitoistavuot ias lapsi  voidaan 
li it tää kirkon jäseneksi,  jos hänen vanhempansa tai  huoltajansa on kirkon 
jäsen ja jos lapsen jäsenyydestä on sovit tu tai  päätetty uskonnonvapauslain 
3 %:ssä säädetyllä tavalla.  

 

Kirkolliskokous on todennut kannanmäärittetynsä perusteluissa, että alle 12-vuotiaan lapsen kirkkoon 
liittäminen edellyttää, että "ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai huoltajistaan on kirkon jäsen. Kirkkoon 
kuuluvan vanhemman tai huoltajan kautta varmistetaan lapsen mahdollisuus saada kristillistä 
kasvatusta". Kirkon jäsenyys edellyttää luonnollisesti myös kastetta. 
 

Lapsen uskonnollisen aseman pysyvyyden kannalta on lisäksi otettava huomioon, mitä kirkolliskokous on 
päättänyt alle 12-vuotiaan kastetun lapsen mahdollisuudesta pysyä kirkon jäsenyydessä siitä huolimatta, 
että "hänen huoltajansa eroaisivat kirkosta taikka hänen huoltonsa siirtyisi vanhemmilta henkilölle, joka ei 
kuulu kirkkoon". Kirkolliskokouksen mukaan lapselle on suotava mahdollisuus jäädä kirkon jäsenyyteen 
myös tällaisessa tilanteessa, jos hänen huoltajansa näin päättävät. 
 

Kaksitoista vuotta täyttäneen alle viistoista vuotiaan lapsen uskonnollisen aseman osalta kirkolliskokous 

on todennut perustevaliokuntansa lausuntoon yhtyen, ettei "12 



 

 

vuotta täyttäneen uskonnollista asemaa tule muuttaa ilman hänen kirjallista suostumustaan". 
Perustevaliokunnan lausunnossa on lisäksi todettu, että kirkon omat säännökset on laadittava niin, "että 
lapsen suostumuksella kaksitoistavuotiaan huoltajat voivat liittää hänet kirkon jäseneksi ja heidän 
erotessaan kirkosta lapsi niin halutessaan voisi pysyä kirkon jäsenenä. Toteutuessaan esitys poistaisi 
ongelmat, jotka syntyvät, kun kirkkoon kuulumaton rippikouluun osallistuva nuori haluaa liittyä kirkon 
jäseneksi". 
 

Kirkolliskokous ei ole tehnyt 12 vuotta täyttäneen lapsen osalta säännöspohjaista tulkintaa 
uskonnonvapauslain 3 §:stä, joten menettelytapa käytännön tilanteissa on tältä osin ilmeisesti jätetty 
perusteluissa mainittujen näkökohtien varaan. 
 

Kirkolliskokouksen tulkinta uskonnonvapauslain 3 §:stä lähtee näin siitä, että vanhempien tai huoltajien 
ja heidän lapsensa uskonnollinen asema voivat olla toisistaan irrotettavissa. Alle 12-vuotiaan lapsen 
osalta huoltajat voisivat siten vapaasti milloin tahansa liittää lapsensa uskonnolliseen yhdyskuntaan, jos 
ainakin yksi huoltajista on kirkon jäsen. Käytännössä tällainen tilanne syntyy lähinnä silloin, kun 
vastasyntynyt liitetään kasteessa kirkon jäsenyyteen. 
 

Uskonnonvapauslain 3 §:n perusteella on selvää, että kaksitoista vuotta täyttäneen uskonnollinen asema 
on hänen suostumuksellaan irrotettavissa huoltajiensa vastaavasta asemasta. Myös kirkolliskokous on 
tämän todennut. Kirkolliskokous on kuitenkin tulkinnut säännöstä siten, että 1 2 vuotta täyttänyt voitaisiin 
kaikissa tapauksissa vanhempien uskonnollisesta asemasta riippumatta liittää suostumuksellaan kirkon 
jäseneksi. Jos huoltajat eroavat kirkosta, lapsi saisi niin halutessaan pysyä kirkon jäsenyydessä. 
 

Kirkolliskokous ei ole 1 2 vuotta täyttäneen osalta edellyttänyt, että yksi huoltajista olisi kirkon jäsen 
silloin, kun 12-vuotias suostumuksellaan liitetään kirkon jäseneksi. Kun asianomaisen kirkkoon 
liittämismahdollisuutta on perusteltu kirkkoon kuulumattoman nuoren halulla liittyä rippikouluun 
osallistuessaan kirkon jäseneksi, on ilmeistä, että kirkkoon kuulumattomat vanhemmat ja huoltajat 
voisivat omaa uskonnollista asemaansa muuttamatta liittää 12-vuotiaan tämän niin tahtoessa kirkon 
jäseneksi. Tässä tapauksessa kirkolliskokous ei ole kiinnittänyt lainkaan huomiota siihen, että kirkkoon 
kuuluvien huoltajien 12-vuotias lapsi voidaan tämän tulkinnan mukaan myös ilmoittaa kirkosta 
eronneeksi asianomaisen suostumuksella. 
 

Kirkko ei luonnollisesti voi omalla uskonnonvapauslain tulkinnallaan säädellä kirkosta eroamisen ehtoja, 
vaan ainoastaan oman jäsenyytensä edellytyksiä. On kuitenkin aiheellista ottaa huomioon, millaisia 
käytännön vaikutuksia kirkolliskokouksen tulkinnalla saattaa olla 12-14-vuotiaiden mahdollisuuteen erota 
kirkosta. Jos näet huoltajan ja lapsen uskonnollisen aseman määräytymisestä ja muuttamisesta tehdään 
pelkästään asianomaisten välinen sopimuskysymys, on varauduttava myös siihen, että tällaisia 
sopimuksia ei tehdä yksinomaan kirkkoon liittymiseksi, vaan myös siitä eroamiseksi. 
 

Sellainen uuden uskonnonvapauslain tulkinta, että vanhempien/huoltajien ja heidän alle 1 5-vuotiaiden 
lastensa uskonnollinen asema olisivat vapaasti irrotettavissa toisistaan joko huoltajien harkinnasta 
riippuen tai lapsen suostumuksella saattaa johtaa käytännössä ongelmiin myös uskonnonopetuksessa. 
Kun uskonnonvapauskomitea aikanaan määritti kantansa uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamis- ja 
liittymisikärajoihin, ratkaisevana perusteena oli se, että tuettaisiin oppilaiden valintojen pysyvyyttä koulun 
uskonnonopetuksessa ja elämänkatsomustiedon opetuksessa. 
 

Eduskunta on päättänyt uskonnonvapauslain hyväksyessään myös perusopetuslain (628/1998) ja 
lukiolain (629/1998) muutoksista siten, että oman uskonnon opetusta järjestetään sen mukaan, mihin 
uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu. Oppilaiden uskonnollinen yhdyskunta 
puolestaan määräytyy pääsääntöisesti alaikäisten osalta heidän huoltajiensa yhdyskuntaratkaisun 
perusteella. 
 

Suomalainen opetus- ja oikeuskulttuuri lähtee siitä, että viime kädessä huoltajien uskonnollisella 

asemalla on ratkaiseva vaikutus alaikäisen oikeuteen saada oman uskontonsa opetusta. Jos tätä 
vaikutusyhteyttä muutetaan tai se peräti kyseenalaistetaan, avataan portti sellaiselle katsomusaineiden 
opetuskäytännölle, jonka eduskunnan valtaenemmistö on uutta uskonnonvapauslakia säätäessään 
hylännyt. 
 
 

Kirkolliskokouksen päätösten ja kannanmäärittelyjen osalta selvitystä vaativia kysymyksiä ovat 
ensinnäkin huoltajien oikeus liittää alle 12-vuotias lapsensa uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa 
hänet siitä eronneeksi. Vastausta vaatii ennen muuta se, onko kyseinen oikeus täysin rajoittamaton vai 
liittyykö se liitettävän ikään, tiettyihin erityistilanteisiin tai huoltajien oman uskonnollisen aseman 
muutoksiin. Toiseksi olisi ratkaistava, millaisissa tilanteissa 12-14 -vuotias lapsi voi käyttää oikeuttaan 
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antaa huoltajiensa ilmoittaa itsensä jäseneksi uskonnolliseen yhdyskuntaan tai eronneeksi siitä. Voiko 
oikeutta antaa suostumus kirkkoon liittämiselle käyttää täysin irrallaan vanhempien tai huoltajien omasta 
uskonnollisesta asemasta ja sen muutoksista? 
 

Uskonnonvapauslain 3 §:n asianmukainen tulkitseminen edellyttää perehtymistä paitsi hallituksen 
esityksen perusteluihin myös uskonnonvapauskomitean lakiehdotuksen sisältöön. Hallituksen esitys (HE 
170/2002 vp) on näet eräiltä osiltaan sidoksissa jälkimmäiseen, vaikka se poikkeaakin joiltakin kohdin 
siitä, mitä uskonnonvapauskomitea oli ehdottanut. On myös huomattava, että lain lopullisen tulkinnan 
kannalta on otettava huomioon myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 10/2002 vp) 
ja sen mukainen eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen (EV 280/2002vp). 
 
 

Uskonnonvapauskomitean lakiehdotus (Komiteanmiet intö 2001:1.Opetusministeriö) 
 

Uskonnonvapauskomitean lakiehdotuksessa alaikäisen lapsen uskonnollista asemaa ja päätösvaltaa 

käsitellään kahdessa pykälässä ( §:t 4 ja 5 ). Ne läpäisee kaksi johtavaa periaatetta, jotka eivät ole yhtä 
selvästi näkyvissä hallituksen lopullisessa lakiesityksessä. 

Uskonnonvapauskomitean ehdotuksessa on lähtökohtana ensinnäkin perheen uskonnollisen 
yhtenäisyyden turvaaminen. Sen tähden lakiehdotuksessa pidetään pääsääntöisesti kiinni siitä, että 
alaikäinen voidaan liittää vain sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon hänen huoltajansa 
kuuluvat tai joku huoltajista kuuluu. Toisena tavoitteena on lapsen uskonnollisen aseman pysyvyyden 
varmistaminen. Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden katsotaan vaikuttavan niin merkittävästi lapsen 
arvomaailmaan ja persoonallisuuden kehitykseen, että lapsen uskonnollisen kasvatuksen pysyvyyttä 
pidetään perusteltuna tukea lainsäädännössä. 
 

Lakiehdotuksessa todetaan edellä mainitusta pääsäännöstä poiketen, että huoltajat voivat eräissä 
tapauksissa päättää lapsen liittämisestä muuhun kuin huoltajien uskonnolliseen yhdyskuntaan samoin 
kuin siitä, ettei lasta liitetä mihinkään yhdyskuntaan. Näin voidaan menetellä, jos päätöksellä turvataan 
lapsen mahdollisuus saada hänen aikaisemmin saamaansa uskonnollista tai muuta katsomuksellista 
kasvatusta vastaavaa kasvatusta. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi ulkomailta otetun 
ottolapsen kohdalla tai silloin, kun lapsi asuu pysyvästi erillään huoltajastaan, jolloin huoltajat ja 
käytännön kasvatusvastuussa olevat voivat sopia lapsen liittämisestä jälkimmäisten yhdyskunnan 
jäseneksi. Näissä tilanteissa huoltajien on annettava selvitys todellisista olosuhteista maistraatille, joka 
arvioi, täyttyvätkö lain säätämät edellytykset ja myönteisessä tapauksessa merkitsee lapsen 
uskonnollisen aseman väestötietojärjestelmään. 
 

Uskonnonvapauskomitean ehdotuksessa katsotaan myös, että alaikäisen jäsenyys uskonnollisessa 
yhdyskunnassa edellyttää aina alaikäisen nimenomaista liittämistä uskonnollisen yhdyskunnan 
jäseneksi. Ellei alaikäistä syntymänsä jälkeen liitetä mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, hänet 
merkitään väestötietojärjestelmään vailla tietoa uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä. 
 

Uskonnonvapauskomitean lopullisessa ehdotuksessa ei erikseen viitattu mainitun komitean 
välimietintöön, jossa 12-14-vuotiaiden uskonnollisen aseman muuttaminen asianomaisen 
suostumuksella sidottiin aina huoltajien uskonnollisen statuksen muuttumiseen 
(Uskonnonvapauskomitean välimietintö 1999:5. Opetusministeriö).  Komiteassa asia 
ymmärrettiin niin, että lapsen uskonnonvapautta koskevaa puhevaltaa kasvatetaan asteittain. 12 vuotta 
täyttäneelle annetaan mahdollisuus vanhempiensa/huoltajiensa uskonnollisen aseman muuttuessa 
päättää itse, seuraako hän vai ei vanhempiaan. Seuraava aste alkaisi 1 5-vuotiaana, jolloin lapsi saisi 
vanhempiensa suostumuksella itse päättää liittymistään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai siitä 
eroamisestaan. 
 
 

Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi (HE 170/2002vp) 
 

Hallituksen lopullisessa esityksessä on yhdistetty yhdeksi säännöskokonaisuudeksi 
uskonnonvapauskomitean erilliset pykäläehdotukset. Säännökseen sisältyy kaksi uskonnollisen 
yhdyskunnan jäsenyyteen liittyvää määräystä. Siinä säädetään yhtäältä kaikkia koskien uskonnollisen 
yhdyskunnan jäsenyyden edellytyksistä ja toisaalta alaikäisen lapsen uskonnollisen aseman 
määräytymisperusteista. Seuraavassa 

tarkastellaan lähemmin ainoastaan jälkimmäistä asiakokonaisuutta, jonka puitteet luodaan pykälän 2:ssa 
ja 3:ssa momentissa. 
 

Uutta aikaisempaan uskonnonvapauslakiin ja myös uskonnonvapauskomitean lakiehdotukseen 
verrattuna on ensinnäkin se, ettei lapsen uskonnollinen asema määräydy automaattisesti hänen 



 

 

vanhempiensa/huoltajiensa uskonnollisen jäsenyysratkaisun perusteella. Pääsääntönä on, että huoltajat 
päättävät lapsen uskonnollisesta asemasta samalla tavalla kuin he muutoinkin päättävät lapsen huoltoon 
ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Ellei syntynyttä nimenomaan liitetä jonkin uskonnollisen yhdyskunnan 
jäseneksi, hänet merkitään väestörekisteriin vailla tietoa asianomaisen jäsenyydestä uskonnollisessa 
yhdyskunnassa. 
 

Perustavoitteena on, että lapsen huoltajat toimivat lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 
(361/1983) mukaisesti yksissä tuumin päättäessään lapsensa uskonnollisesta asemasta. Ellei tämä ole 
mahdollista ja syntyneen uskonnollinen asema uhkaa jäädä avoimeksi, lapsen äidillä on huoltajana 
mahdollisuus yhden vuoden kuluessa päättää yksinään lapsensa liittämisestä uskonnolliseen 
yhdyskuntaan. Jos tuomioistuin kuitenkin on päättänyt tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken toisin, 
silloin on noudatettava tuomioistuimen päätöstä. Kaikista myöhemmistä mahdollisista lapsen 
uskonnollisen aseman muutoksista huoltajat kuitenkin päättävät yhdessä. 
 

Hallituksen lakiesityksen perusteluissa on huomautettu sen poikkeavan uskonnonvapauskomitean 
mietinnöstä siinä, ettei hallituksen esitys rajoita sitä, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan huoltajat voivat 
lapsensa liittää. Lakiesityksen perustelut ovat tältä osin erityisen keskeiset arvioitaessa, irrottaako uusi 
uskonnonvapauslaki tosiasiassa huoltajien ja alaikäisen uskonnollisen aseman määräytymisperusteet 
toinen toisistaan. Sen tähden ne on syytä lainata kokonaisuudessaan: 

 

Komitean ehdotuksen mukaan lapsi  olis i  voi tu li i t tää lähtökohtaisest i  vain 
sellaisen yhdyskunnan jäseneksi,  johon huoltajat  tai  joku huoltajista kuuluu. 
Tästä lähtökohdasta olis i  komitean ehdotuksen mukaan voinut poiketa,  jos tällä 
olis i  turvattu lapsen mahdollisuus saada hänen aikaisemmin saamaansa 
uskonnollista kasvatusta vastaavaa kasvatusta tai  jos lapsi  asuu pysyväst i  
muualla kuin huoltajansa luona. Sen arvioiminen, täyttyvätkö näiden 
poikkeussäännösten edellytykset,  olis i  jäänyt viime kädessä maistraat il le.  
Käytännössä maistraatt ien mahdollisuudet selvit tää esimerkiksi  lapsen 
aikaisemmin saaman uskonnollisen kasvatuksen sisältöä ol is ivat kuitenkin 
olleet varsin rajoitetut.  Voidaankin arvioida, et tä lapsen huoltajil la on täl lais issa 
t ilanteissa maistraatteja paremmat mahdoll isuudet arvioida, vastaako lapsen 
li it täminen yhdyskuntaan huoltajien asemasta poiketen kyseisessä 
yksit täistapauksessa lapsen etua. 

Päättäessään lapsen uskonnollisesta asemasta tai  harkitessaan 
suostumuksen antamista 15 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollisen aseman 
muuttamiseen huoltajien harkintaa ohjaisivat myös lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetun lain 1 §:ssä säädetyt lapsen huollon tavoit teet.  
Lähtökohtana tulis i  s i ten olla lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin 
turvaaminen lapsen yksilöl l isten tarpeiden ja toiveiden mukaisest i.  Lapsen 

li it tämistä se llaisen yhdyskunnan jäseneksi,  johon hänellä ei  ole luontevia 
yhteyksiä,  ei  y leensä voida pi tää näiden tavoit teiden mukaisena. 

 

Hallituksen lakiesityksen perusteluissa on edelleen todettu, että 18 vuotta on pidetty perusteltuna 
uskonnollisen itsemääräämisoikeuden ikärajana muun muassa siksi, että perheen katsomuksellisen 
yhtenäisyyden turvaaminen puoltaa kyseistä ikärajaa. Huoltajien ja lasten uskonnollisen aseman 
kiinteään yhteenkuuluvuuteen liittyy myös perustelujen viittaus Suomen ratifioimiin kansainvälisiin 
sopimuksiin (SopS 6/76, 7 ja 8/76, 1 8 ja 19/1 990, 59 ja 60/1 991): 

 

Myös Suomea sitovissa lapsen asemaa koskevissa kansainvälis issä 
sopimuksissa, kuten lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa, 
taloudellis ia,  sosiaalis ia ja siv istyksel l is iä oikeuksia koskevassa 
kansainvälisessä yleissopimuksessa ja Euroopan neuvoston ihmisoikeus-
sopimuksen ensimmäisessä l isäpöytäkirjassa tunnustetaan vanhempien ja 
lail l isten huoltajien oikeus turvata lapsil lensa vanhempien vakaumuksen 
mukainen uskonnollinen kasvatus. 

 

Hallituksen lakiesityksen perustelujen valossa näyttäisi jäävän jossain määrin epäselväksi, millaisissa 
tilanteissa huoltajilla on oikeus liittää lapsensa uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi tai erottaa hänet 
siitä. Yhtäältä perusteluissa todetaan, että lapsi voidaan aiemmasta käytännöstä poiketen liittää 
jäseneksi myös sellaiseen yhdyskuntaan, johon kumpikaan huoltajista ei kuulu. Tästä asiasta 
päättäminen jätetään täysin huoltajien ratkaisun varaan. Huoltajat itse - eikä maistraatti kuten 
uskonnonvapauskomitea oli ehdottanut - voivat ratkaista asian myös silloin, kun arvioidaan, turvataanko 
ratkaisulla lapsen mahdollisuus saada hänen aikaisemmin saamaansa uskonnollista kasvatusta 
vastaavaa kasvatusta tai jos lapsi asuu pysyvästi muualla kuin huoltajansa luona. 
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Toisaalta laissa ja hallituksen lakiesityksen perusteluissa on useita kohtia, jotka viittaavat siihen, että 
huoltajien oikeus käyttää lapsensa uskonnolliseen asemaan liittyvää päätäntävaltaa ei olisi rajaton, vaan 
se olisi sidottu tiettyihin erityistilanteisiin ja ehtoihin. Nämä perusteet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet 
riittävän selvästi itse §:n 3 muotoiluun, joten sitä on mahdollista tulkita niin, että se takaa huoltajille täysin 
suvereenin oikeuden määrätä alle 12-vuotiaan lapsensa uskonnollisesta asemasta ja sen 
muuttamisesta. 
 

Jos lakitekstiä kuitenkin luetaan siten, että huoltajien oikeus käyttää lapsensa uskonnollista asemaa 
koskevaa päätäntävaltaa liittyy tiettyihin erityistilanteisiin, ensimmäinen niistä liittyy vastasyntyneeseen 
lapseen, joka voi jäädä huoltajien yhteisestä tahdosta liittämättä uskonnolliseen yhdyskuntaan. 
 

Toinen poikkeus koskee alle yksivuotiasta lasta, jonka uskonnollisen aseman lapsen huoltajana toimiva 
äiti voi ratkaista, elleivät huoltajat voi yhdessä sopia asiasta. Jos tuomioistuin kuitenkin on päättänyt 
toisenlaisesta tehtäväjaosta huoltajien kesken, kyseistä päätöstä on noudatettava. 

Kolmas mahdollisuus päättää alle 12-vuotiaan lapsen uskonnollisesta asemasta huoltajista poikkeavasti 
syntyy, jos huoltajat päättävät uskonnollisesta yhdyskunnasta erotessaan pitää lapsensa kyseisen 
yhdyskunnan jäsenyydessä. 
 

Neljäs tilanne, jossa huoltajien ja lapsen uskonnollinen asema saattaa eriytyä, on 12-14-vuotiaan oikeus 
antaa suostumuksensa joko hänen liittämiselleen uskonnolliseen yhdyskuntaan tai siitä erottamiselleen. 
 

Viides erityistilanne syntyy silloin, kun huoltajat päättävät, suostuvatko he 1 5 vuotta täyttäneen lapsensa 
aikomukseen liittyä itsenäisesti uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota sen jäsenyydestä. 
 

Lakiesityksen perusteluissa on siten lähinnä sellaisia näkökohtia, jotka tukevat pikemminkin huoltajien 
erityistilanteisiin rajoittuvaa kuin rajatonta lapsen uskonnollisen aseman ratkaisemiseen liittyvää 
päätäntävaltaa. Perustelujen mukaan lähtökohtana lapsen uskonnollisesta asemasta päätettäessä pitää 
olla lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaisesti lapsen tasapainoisen kehityksen ja 
hyvinvoinnin turvaaminen lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Nämä tavoitteet eivät 
perustelujen mukaan yleensä täyty, jos lapsi liitetään sellaisen uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, 
johon hänellä ei ole luontevia yhteyksiä. 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa on edelleen pidetty tärkeänä perheen katsomuksellista yhtenäisyyttä, 
sillä juuri sillä on muun muassa perusteltu 18 vuotta uskonnollisen itsemääräämisoikeuden ikärajana. 
 

Perusteluissa on myös viitattu Suomen ratifioimiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, joissa 
tunnustetaan vanhempien ja laillisten huoltajien oikeus turvata lapsillensa vanhempien vakaumuksen 
mukainen uskonnollinen kasvatus. Kansainvälisiä sopimuksia ei ole mahdollista niiden kirjainta eikä 
henkeä loukkaamatta tulkita siten, että alaikäisen lapsen vanhemmat tai lailliset huoltajat ratkaisisivat 
lapsen uskonnollisen aseman omasta uskonnostaan tai elämänkatsomuksestaan poikkeavalla tavalla. 
Tällainen menettely ei olisi myöskään sopusoinnussa lapsen huollosta annetun lain tarkoituksen kanssa, 
sillä siinä tähdennetään läheisten suhteiden turvaamista erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa 
välillä. Uskonto ja sen mukainen uskonnollinen asema kuuluvat YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 
mukaan samaan ihmisyyden kategoriaan kuin rotu, sukupuoli, syntyperä ja kieli. 
 

Kaiken kaikkiaan hallituksen lakiesityksen perustelut painavat siis selvästi vaakaa siihen suuntaan, ettei 
vanhempien/huoltajien ja heidän lapsensa uskonnollinen asema ole pääsääntöisesti irrotettavissa 
toisistaan. Jos lain laatija kuitenkin on halunnut irrottaa kokonaan tosistaan vanhempien ja heidän 
lapsensa uskonnollisen aseman, lakia tulisi tarkentaa niin, että se olisi länsimaisen 
uskonnonvapausajattelun ja Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten mukainen. 
 
 

Perustuslakivaliokunnan mietintö (Pe VM 10/2002 vp) ja eduskunnan vastaus 
hallituksen esitykseen (EV 280/2002 vp) 

Hallituksen esityksen perustelut sen puolesta, että lapsen uskonnollisen asema voidaan huoltajien 
tahdosta ratkaista huoltajien omasta uskonnollisesta statuksesta poikkeavasti tietyissä erityistilanteissa, 
selkiintyvät ja samalla vahvistuvat entisestään eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinnön 
yksityiskohtaisissa perusteluissa ja niiden mukaisessa eduskunnan lopullisessa vastauksessa 
hallituksen esitykseen: 

 

3 § .  Jäsenyys uskonnoll isessa yhdyskunnassa. 
Säännöt alaikäisen jäsenyydestä uskonnoll isessa yhdyskunnassa pysyvät 

esityksen mukaan pääosin ennallaan. Uusien säännösten mukaan 12-vuot ias ei  
i lman omaa suostumustaan seuraa vanhempiaan näiden vaihtaessa uskonto-



 

 

kuntaa, minkä l isäksi  huoltajat  päättävät ensisija isest i  yhdessä vastasyntyneen 
lapsen uskonnollisesta asemasta äidin yksinomaisen määräysvallan ol lessa 
vasta toissija inen. Valiokunta hyväksyy säännöt ikärajoista,  vaikkakin perustus-
lain 6 §.77 3 momentin näkökulmasta olis i  perusteita puoltaa esimerkiksi  12 ja 15 
tai  16 vuoden ikärajoja esityksessä omaksuttujen 15 ja 18 vuoden ikärajojen 
asemesta. 

Valiokunta on kiinnit tänyt huomiota t i/anteisi in,  jotka voivat aiheutua siitä,  
et tä määräysvalta siirtyy äidi l le,  jos huoltajat  eivät sovi  lapsen uskonnollisesta 
asemasta. Pääsääntö tulee lopulta alisteiseksi  äidin kantaan nähden. Toiseen 
uskontokuntaan kuuluva isä voi  kokea olevansa sukupuoleen perustuvan 
syrj innän kohteena. Jos puolisoiden er imiel isyys koskee vain lapsen 
uskonnollista asemaa, ei  tuomio istuimen toimiva/ta määrätä asiasta lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain nojal la tar joa tehokasta keinoa. 
Hall ituksen on valiokunnan mielestä asianmukaista arvioida mainitun lain 
täydentämistä. 

 

Perustuslakivaliokunta on siis tulkinnut uskonnonvapauslakiehdotuksen uskonnollisen yhdyskunnan 
jäsenyyttä koskevaa §:ää 3 nyt selvityksen kohteena olevien toisen ja kolmannen momentin osalta siten, 
että alaikäistä koskevat säännöt uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä "pysyvät esityksen mukaan 
pääosin (kurs. tekijän) ennallaan". Tällaista ilmausta ei olisi voitu käyttää, mikäli uskonnonvapauslain 
kolmannen pykälän olisi tulkittu laajentavan radikaalisti huoltajien oikeutta päättää milloin tahansa 
omasta uskonnollisesta statuksestaan riippumatta alle 15-vuotiaan lapsensa uskonnollisesta asemasta. 
 

Perustuslakivaliokunta onkin arvioinut ainoastaan kahden seikan muuttuvan entisiin sääntöihin 
verrattuna. Toinen liittyy "vastasyntyneen" (kurs. tekijän) uskonnollisesta asemasta päättämiseen ja 
toinen 1 2-vuotta täyttäneen oikeuteen harkita, seuraako hän vanhempiaan näiden vaihtaessa 
uskontokuntaa (kurs. tekijän). 
 

Alle yhden vuoden ikäisen "vastasyntyneen" uskonnollisen aseman määräytymisperusteita on selvitetty 
jo hallituksen lakiesityksen yhteydessä. Perustuslakivaliokunta ei suoranaisesti arvostellut esitettyä 
perusmenettelyä eikä ikärajaa, vaikka ilmaisu "vastasyntynyt" voisikin tähdentää sitä, että huoltajien on 
nimenomaan vitkastelematta päätettävä lapsensa uskonnollisesta asemasta. 
 

Hallituksen esittämät 1 5 ja 18 vuoden ikärajat on hyväksytty, vaikka ne olisivat perustuslakivaliokunnan 
kannan mukaan voineet olla eräiltä osin myös alemmat. 

Perustusvaliokunta kritiikki onkin varsinaisesti suuntautunut ainoastaan siihen, ettei nykyinen laki lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta tarjoa kyllin tehokasta keinoa määrätä lapsen uskonnollisesta asemasta 
niin, että esimerkiksi toista uskontokuntaa edustava isä ei kokisi joutuvansa sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän kohteeksi. 
 

Mikäli perustuslakivaliokunnan mietintö ei ainoastaan kuvaile tilannetta, vaan on ohjeellinen lain 
tulkinnan kannalta, 12-14 vuotta täyttäneiden lasten huoltajat voivat liittää lapsensa uskonnolliseen 
yhdyskuntaan tai ilmoittaa hänet siitä eronneeksi asianomaisen suostumuksella silloin, kun he itse 
muuttavat uskonnollista asemaansa. 
 

Huoltajien liittyessä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erotessa siitä 12-14 vuoden ikäiselle on annettava 
mahdollisuus valita, seuraako hän huoltajiaan vai jääkö hän entiseen uskonnolliseen asemaansa. Tällöin 
toteutuu lapsen uskonnonvapauden perusoikeuteen sisältyvä mahdollisuus saada edelleenkin 
aikaisemmin saamaansa uskonnollista tai elämänkatsomuksellista kasvatusta vastaavaa kasvatusta. 1 2 
vuotta täyttäneelle tarjottu mahdollisuus vastaa samalla myös lapsen huollon tavoitteita turvata lapsen 
tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi hänen yksilöllisten tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti. 
 

Perustuslakivaliokunnan kantaa, jonka siis koko eduskunta on hallituksen esitykseen vastatessaan 
hyväksynyt, on ilmeisen kiistanlaista tulkita niin, että 12-vuotiaan huoltajat voivat kaikissa tapauksissa ja 
tilanteissa lapsensa suostumuksella liittää hänet esimerkiksi luterilaisen kirkon jäseneksi. Tällainen 
tulkinta suhteellistaisi täysin tai peräti romahduttaisi 1 5 vuoden ikärajan kirkosta erottaessa tai siihen 
liityttäessä. Jos näet huoltajat voisivat omaa uskonnollista asemaansa muuttamatta liittää 12-vuotta 
täyttäneen lapsensa johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan, he luonnollisesti voisivat ilmoittaa hänet 
myös uskonnollisesta yhdyskunnasta eronneeksi asianomaisen suostumuksella. Tällainen menettely 
sopisi huonosti yhteen jo mainitun, tärkeänä pidetyn perheen yhteisyyden ja katsomuksellisen 
yhtenäisyyden turvaamisen kanssa. 
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Selvyyden vuoksi on vielä korostettava, etteivät 1 2-17-vuotiaat muodosta 
uskonnonvapauslain 3 §:n mukaan yhtenäistä ikäryhmää. 1 2-14-vuotiaat muodostavat oman 
ja 1 5-17-vuotiaat oman ryhmänsä. 
 

Alaikäisen uskonnollinen asema eri ikäryhmissä määräytyy erilaisten lähtökohtien perusteella. 1 2-14-
vuotiaiden uskonnollisen aseman mahdollinen muuttuminen on aina sidoksissa heidän 
vanhempiensa/huoltajiensa uskonnollisen aseman muuttumiseen. Toisin sanoen lapset reagoivat 
vanhempiensa/huoltajiensa uskonnollista asemaa koskeviin muutoksiin. 1 5-17-vuotiaiden osalta taas on 
kysymys siitä, että huoltajat ottavat kantaa lastensa aikeisiin liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai 
erota siitä. 
 

Alle 1 2-vuotiaiden lasten uskonnollisen aseman määräytymis- ja muuttamisperusteiden osalta on 

tärkeää todeta, ettei mikään viittaa uskonnonvapauslain lopullisissa perusteluissa siihen, että huoltajat 
voisivat milloin tahansa siirrellä alle 12-vuotiasta lasta uskonnollisesta yhdyskunnasta toiseen tai niiden 
ulkopuolelle. Alle 12-vuotiaan uskonnollinen asema tosin muuttuu hänen tahdostaan riippumatta, mikäli 
molemmat huoltajat näin päättävät. Tämä koskee kuitenkin hallituksen esityksen yhteydessä mainittuja 
ja selvitettyjä erityistilanteita sekä niitä tilanteita, joissa huoltajien oma 

uskonnollinen asema muuttuu. Jos näet 12-14 vuotiaan uskonnollisen aseman muuttuminen on 
sidoksissa hänen huoltajiensa vastaavan aseman muuttumiseen, uskonnonvapauslakia ei ole 
mahdollista tulkita siten, että alle 12-vuotiaan uskonnollista asemaa voitaisiin muuttaa mielivaltaisesti 
huoltajien aseman muutoksista piittaamatta. 
 

On kuitenkin huomattava, että alle 1 2-vuotias voi huoltajien niin tahtoessa myös säilyttää jäsenyytensä 
uskonnollisessa yhdyskunnassa silloinkin, kun huoltajat eroavat kyseisen yhdyskunnan jäsenyydestä. 
Tällainen menettely turvaa lapsen uskonnonvapauden mukaisen oikeuden saada yhä edelleen 
aikaisemmin saamaansa uskonnollista kasvatusta. 
 

Perustuslakivaliokunnan mietinnön ja eduskunnan vastauksen valossa uskonnonvapauslain 3 §:ää on 

mahdotonta tulkinta niin, että pääsääntö alaikäisten lasten liittämisestä heidän huoltajiensa kanssa 

saamaan uskonnolliseen yhdyskuntaan olisi muuttunut. 
 
 

Johtopäätöksiä 
 

Uuden uskonnonvapauslain valossa lapsen uskonnollisen aseman määräytymis- ja muuttamisperusteet 

voitaisiin kiteyttää seuraavasti: 

1) Huoltajilla on aina lopullinen päätäntävalta alle 12-vuotiaan lapsen uskonnollisen aseman 
määräytymisestä ja muuttamisesta. Lapsen uskonnollinen asema muuttuu siten asianomaisen 
omasta tahdosta riippumatta, mikäli molemmat huoltajat näin päättävät. Huoltajat voivat tai 
huoltaja voi tietyissä erityistilanteissa liittää lapsensa myös sellaiseen uskonnolliseen 
yhdyskuntaan, johon he eivät itse kuulu tai jättää lapsensa kokonaan uskonnollisten 
yhdyskuntien ulkopuolelle: 

 

a) Vastasyntynyt voidaan huoltajien yhteisestä tahdosta jättää liittämättä uskonnolliseen 
yhdyskuntaan. 

b) Alle vuoden vanha lapsi voidaan liittää uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi lapsen 
huoltajana toimivan äidin päätöksellä, mikäli huoltajat eivät sovi asiasta. Tuomioistuimen 
toisenlaiseen huoltajuuden tehtäväjakoon perustuvaa päätöstä on kuitenkin 
noudatettava. 

c) Lapsi voi pysyä huoltajien tahdosta sellaisen uskonnollisen 
yhdyskunnan jäsenyydessä, josta huoltajat eroavat. 

2) Huoltajilla on oikeus liittyessään uskonnolliseen yhdyskuntaan 
liittää 1 2-14 lapsi tämän suostumuksella jäseneksi kyseiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. 
Samoin huoltajilla on oikeus erotessaan uskonnollisesta yhdyskunnasta, pitää lapsensa hänen 
suostumuksellaan kyseisen yhdyskunnan jäsenenä. Mikäli lapsi antaa suostumuksen seurata 
huoltajiaan näiden erotessa uskonnollisesta yhdyskunnassa, huoltajat ilmoittavat hänet siitä 
eronneeksi. 
 

Itsestään selvää on, että 12-vuotta täyttänyt lapsi, joka on aikaisemmin seurannut 

uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumatonta huoltajaansa, voidaan 

suostumuksellaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan, jos toinen huoltajista on sen jäsen ja 
huoltajat asiasta näin päättävät. 

 



 

 

3) Huoltajat päättävät 15-17 vuotiaan lapsensa osalta, antavatko he 
suostumuksensa lapsensa aikomukselle liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan täi erota siitä. 

 

Huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisen aseman määräytymistä ja muuttamista koskevista 
ratkaisuista lukuun ottamatta 1 b-kohtaa. 
 

Uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, millä edellytyksillä ne hyväksyvät alaikäisten lasten liittämisen 
yhdyskunnan jäsenyyteen. 
 

Pääsääntö on, että alaikäiset lapset liitetään ja kuuluvat samaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuin 

huoltajansa. 
 
 
 
 
Ratkaisuehdotus 
 

Edellä tehty selvitys ja sen nojalla esitetyt johtopäätökset eivät kuitenkaan ilman uusia lainsäädännöllisiä 
valmistelutoimia johda käytännössä perustuslakivaliokunnan kannanmäärittelyn mukaiseen 
uskonnonvapauslain tulkintaan. Sen vuoksi katson, että uskonnonvapauslain 3 §:ää olisi selvennettävä 
ja täydennettävä perustuslakivaliokunnan mietinnössä (PeVM 10/2002 vp) esitettyjen näkökohtien 
mukaisesti. Tällöin olisi ensinnäkin lähdettävä siitä, että vanhempien/huoltajien oikeus päättää alle 1 2-
vuotiaan lapsensa uskonnollisesta asemasta rajoitetaan välittömästi lapsen syntymän jälkeiseen 
tilanteeseen. Tämä vastaisi lapsen uskonnonvapauden mukaista oikeutta pysyvään uskonnolliseen tai 
elämänkatsomukselliseen kasvatukseen. Samalla se vahvistaisi perheen yhteisyyttä ja turvallisuutta. 
 

Toiseksi 12-14 vuotta täyttäneen oikeus sallia vanhemmilleen/huoltajilleen liittää itsensä uskonnolliseen 
yhdyskuntaan tai ilmoittaa hänet eronneeksi siitä rajoitetaan niihin tilanteisiin, jolloin 
vanhempien/huoltajien vastaava asema muuttuu. Myös tämä muutos vahvistaisi lapsen puhevaltaa 
itseään koskevissa ratkaisuissa ja tukisi samalla hänen positiivista uskonnonvapauttaan. Ratkaisulla olisi 
myös selkiinnyttävänä opetuksen pysyvyyttä vahvistava vaikutus oman uskonnon opetukseen ja 
elämänkatsomustiedon opetukseen koulussa. 
 

Edellä esitettyjen perusteluihin viitaten, esitän Eduskunnan hallintovaliokunnalle seuraavan 
uskonnonvapauslain §:ää 3 liittyvän muutosesityksen: 
 
 

MUUTOESITYS USKONNONVAPAUSLAKIIN ( § 3) 
 

Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan l iit tymäl lä sel laiseen 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai  eroamalla siitä .  
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Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät lapsen syntymän jälkeen hänen 
huoltajansa yhdessä. Jos huoltajat  eivät kuitenkaan tuolloin sovi  lapsen 
uskonnollisesta asemasta, voi  lapsen huoltajana toimiva ä it i  vuoden kuluessa 
lapsen syntymästä yksin päättää lapsen l i it tymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan. 
Jos tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 
9 %:n 3 momentin nojalla päättänyt tehtävien jaosta toisin,  noudatetaan kuitenkin 
tuomioistuimen päätöstä. 
 

Viisi toista vuotta täyttänyt lapsi  voi  kuitenkin huoltajien kir ja ll isel la suostumuksella 
itse l iit tyä uskonnoll iseen yhdyskuntaan tai  erota si itä.  Kaksitoista vuotta täyttänyt 
voidaan huoltajien uskonnollisen aseman muuttuessa li it tää uskonnolliseen 
yhdyskuntaan tai  ilmoit taa eronneeksi  si itä vain omalla k ir jal lisella 
suostumuksellaan. 
 

Evankelis-luteri la ista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa koskevassa 
lainsäädännössä voidaan säätää ja rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan 
yhdyskuntajärjestyksessä määrätä yhdyskunnan jäsenyyden edellytyksistä.  
Jäsenyyden edel lytykseksi  voidaan tällöin säätää tai  määrätä, et tei  henkilö ole 
samanaikaisest i  muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. 

 
 

Uskonnonvapauskomitean (1 998-2001) 
varapuheenjohtaja, Helsingin yliopiston 
emeritusprofessori  



 

 

 
 
 
 

6.10.200
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

Pyydettynä asiantuntijalausuntona esitän kunnioittavasti seuraavan. 
 

Lausunnossani keskityn 12-14 -vuotiaan uskonnolliseen asemaan ja sitä koskevan uskonnonva-
pauslain 3 § 3 mom tulkintaan. Liitteenä on tätä tulkintaa koskeva muistioni. 
 

Olen toiminut kirkolliskokouksen perustevaliokunnan puheenjohtajana ja jäsenenä, kun 
kirkolliskokous 13.11.1999 ja 10.5.2001 antoi lausuntonsa uskonnonvapauskomitean väli-ja 
loppumietinnöstä. Perustevaliokunnan tehtävänä on käsitellä ja valmistella mm. kirkon jä 
valtion suhteisiin liittyvät asiat. 
 

Kummassakin lausunnossa kirkolliskokous liittyi uskonnonvapauskomitean kantaan. 
'"Kaksitois--ta vuotta täyttäneellä lapsella on uskonnollinen myötämääräämisoikeus. Hänen 
uskonnollista asemaansa ei saa muuttaa huoltajien uskonnollisen aseman muuttuessa ilman 
hänen suostumustaan." (kirkkok. 10.5.2001) 
 

Kun hallitus syksyllä 2002 antoi esityksensä (HE 170/2002vp) uskonnonvapauslaiksi, ei siitä 
eikä käydystä keskustelusta käynyt ilmi, että lain 3 § 3 mom tulisi tulkita toisin kuin uskonnon-
vapauskomitea tai kirkolliskokous yhtäpitävästi olivat asian ymmärtäneet. 
 

Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta tulkitsi pykälää samoin kuin komitea ja kirkollisko-
kous: "Säännöt alaikäisen jäsenyydestä uskonnollisessa yhdyskunnassa pysyvät esityksen 
mukaan pääosin ennallaan. Uusien säännösten mukaan 12-vuotias ei ilman omaa 
suostumustaan seuraa vanhempiaan näiden vaihtaessa uskontokuntaa..." 
 

Komitean, kirkolliskokouksen ja perustuslakivaliokunnan mukaan 12-vuotiaan uskonnollisen 
aseman muutos on sidottu (1) huoltajien aseman muutokseen ja (2) lapsen suostumukseen. 
 

Vasta kesällä 2003 kuulin ensimmäisen kerran, että em. pykälää olisi tulkittava toisin kuin 
komitea, kirkolliskokous ja perustuslakivaliokunta olivat tehneet ja että 12-vuotiaan uskonnol-
lista asemaa voitaisiin muuttaa, vaikka huoltajien uskonnollinen yhdyskunta ei muuttuisikaan. 
Ongelma on voinut syntyä pykälän väljän ja monitulkintaisen sanamuodon vuoksi ja sitä on 
edistänyt myös kirkolliskokouksen keväällä 2003 tekemä epäjohdonmukainen kannanotto. 
 

Parhaimpana ratkaisuna pidän, että uskonnonvapauslain sanamuoto täsmennetään vastaamaan 
niitä tarkoituksia, joiden suhteen uskonnonvapauskomitea, kirkolliskokous ja perustuslakiva-

liokunta ovat olleet yksimielisiä. 
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Uskonnonvapauslaki ja 12-14 -vuotiaan uskonnollinen asema 
 

Uuden uskonnonvapauslain 3 § 3 mom säätää: 
 

Viisitoista vuotta täyttänyt lapsi voi kuitenkin huoltajien kirjallisella suostu-
muksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. Kaksitoista vuotta 
täyttänyt voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä 
vain omalla kirjallisella suostumuksella. 

 

Säännös 12-14 -vuotiaan asemasta on uusi. Pykälän sanamuoto sellaisenaan ei ilmaise, 
millaisissa tilanteissa 12-14 -vuotias voi antaa oman suostumuksensa. Säännös on haluttu 
tulkita kahdella eri tavalla: 

1. lapsi voidaan liittää tai ilmoittaa eronneeksi ilman, että vanhempien (tai 
huoltajien) asemassa tapahtuu muutosta tai 

2. lapsen uskontokuntamuutos on sidottu vanhempien uskonnollisessa asemassa 
tapahtuviin muutoksiin. 

 

Uskonnonvapauskomitean välimietintö (1999:5) 
 

Välimietinnössään komitea pohti edellä mainittuja vaihtoehtoja ja esitti kaksi erilaista 
mallia (s. 41-42). Ensimmäinen malli kuvataan seuraavasti: 

1. Alle 15-vuotiaiden puhevaltaa voitaisiin lisätä siten, että esimerkiksi 12 
vuotta täyttäneiden uskonnollisen asemaa tarvitaan lapsen 
suostumus. Tämä koskisi tilanteita, joissa lapsen huoltaja muuttaa uskonnol- 
lista yhdyskuntaa tai eroaa uskonnollisen 

 

Välimietintö kuvaa toisen mallin seuraavasti: 

2. Alle 15-vuotiaiden puhevaltaa voitaisiin lisätä siten, että esimerkiksi 12 vuotta 
täyttäneelle voitaisiin antaa myös oikeus huoltajan suostumuksella liittyä 
uskonnolliseen yhdyskuntaan täi erota siitä, vaikka huoltajan uskonnollinen 
yhdyskunta ei muuttuisikaan. 
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Komitea päätyy ensin mainitun vaihtoehdon kannalle: 
 

Komitea ehdottaa, että nykyisestä poiketen huoltajan liittyessä uskonnolliseen 
yhdyskuntaan tai erotessa siitä 12 vuotta täyttänyt lapsi seuraisi huoltajaansa 
vain, jos lapsi on antanut siihen suostumuksensa. 

 

Kirkolliskokouksen lausunto välimietinnöstä 
 

Lausunnossaan 13.11.1999 kirkolliskokous liittyi komitean tulkintaan: 
 

Komitea ehdottaa välimietinnössään, että nykyisestä poiketen huoltajan 
liittyessä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erotessa siitä 12 vuotta täyttänyt 
lapsi seuraisi huoltajaansa vain, jos lapsi on antanut siihen suostumuksensa. 
Kirkolliskokous korostaa pysyvien suhteiden ja turvallisen kasvatuksen 
merkitystä lapsen kehityksessä ja tukee komitean ehdotusta, että 12 vuotta 
täyttänyt lapsi seuraisi huoltajaansa vain omalla suostumuksellaan, jos 
huoltajan uskonnollinen asema muuttuu. 

 

Uskonnonvapauskomitean loppumietintö (2001:1) 
 

Loppumietinnössään komitea ei enää erikseen viittaa välimietinnössä esitettyihin 
vaihtoehtoihin, mutta käyttää samoja sisällöllisiä perusteluja ja on asiallisesti samalla 
kannalla kuin välimietintö. Komitea perustelee kantaansa seuraavasti: 

 

Pykälä rakentuu kahdelle keskeiselle periaatteelle. Ensinnäkin pykälältä 
halutaan turvata perheen uskonnollinen yhtenäisyys. Tämä ilmenee siten, että 
pykälän 1 momentin mukaan alaikäinen voidaan lähtökohtaisesti liittää vain 
sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon hänen huoltajansa kuuluvat tai 
joku huoltajista kuuluu. Toisaalta pykälässä suojataan lapsen uskonnollisen 
aseman pysyvyyttä. Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa vaikuttaa niin 
merkittävästi lapsen arvomaailman ja persoonallisuuden kehitykseen, että 
lainsäädännössä on perusteltua tukea lapsen uskonnollisen kasvatuksen 
pysyvyyttä. 

 

Kirkolliskokouksen lausunto uskonnonvapauskomitean loppumietinnöstä 
 

Lausunnossaan 10.5.2001 kirkolliskokous tulkitsi 12-14-vuotiaan asemassa tapahtuvia 
muutoksia välimietinnössä esitetyn ratkaisun mukaisesti: 

 

Kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on uskonnollinen myötämääräämisoi-
keus. Hänen uskonnollista asemaansa ei saa muuttaa huoltajien uskonnollisen 
aseman muuttuessa ilman hänen suostumustaan. 

Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi (HE 170/2002vp) 
 

Uskonnonvapauskomitean varapuheenjohtaja, professori Juha Seppo toteaa kirkko-
hallitukselle 29.7.2003 antamassaan asiantuntijalausunnossa, että "hallituksen 
lakiesityksen perustelujen valossa näyttäisi jäävän jossain määrin epäselväksi, 
millaisissa tilanteissa huoltajilla on oikeus liittää lapsensa uskonnollisen yhdyskunnan 
jäseneksi tai erottaa hänet siitä". 
 

Sepon mukaan lakiesityksen perustelut esittävät kuitenkin lähinnä sellaisia näkö-
kohtia, "jotka tukevat pikemminkin huoltajien erityistilanteisiin rajoittuvaa kuin 
rajatonta lapsen uskonnollisen aseman ratkaisemiseen liittyvää päätäntävaltaa". 
 

Seppo jatkaa: "Kansainvälisiä sopimuksia ei ole mahdollista niiden kirjainta eikä 
henkeä loukkaamatta tulkita siten, että alaikäisen lapsen vanhemmat tai lailliset 
huoltajat ratkaisivat lapsen uskonnollisen aseman omasta uskonnostaan tai elämän-
katsomuksestaan poikkeavalla tavalla. Tällainen menettely ei olisi myöskään 
sopusoinnussa lakiesityksen perusteluissa tärkeänä pidetyn ja jo todetun perheen 
katsomuksellisen yhtenäisyyden turvaamisen kanssa." 
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Perustuslakivaliokunnan mietintö ja eduskunnan vastaus 
 

Hyväksyessään uskonnonvapauslain eduskunta liittyi perustuslakivaliokunnan 
mietinnössä esitettyihin perusteluihin, joissa todetaan: 

 

Säännöt alaikäisen jäsenyydestä uskonnollisessa yhdyskunnassa pysyvät 
esityksen mukaan pääosin ennallaan. Uusien säännösten mukaan 12-vuotias ei 
ilman omaa suostumustaan seuraa vanhempiaan näiden vaihtaessa uskon-
tokuntaa... 

 

Kirkolliskokouksen epäselvä tulkinta 
 

Kirkolliskokous on 9.5.2003 tulkinnut uskonnonvapauslakia omien jäsenyysperus-
teidensa kannalta. Kirkolliskokouksen esityksen mukaan KL 1:3 säätäisi: 

 

Kirkon jäseneksi liittymisestä ja kirkosta eroamisesta on voimassa, mitä 
uskonnonvapauslaissa säädetään. 

 

Kirkolliskokous on perustevaliokunnan lausuntoon (2/2003) liittyen ja uskonnonva-
pauslain 3 § 3 mom mukaisesti todennut, ettei "12 vuotta täyttäneen uskonnollista 
asemaa tule muuttaa ilman hänen kujallista suostumustaan". 
 

Epäselvyyttä aiheuttaa perustevaliokunnan lausunto, jonka mukaan kirkon omat 
säännökset on laadittava niin: että lapsen suostumuksella kaksitoistavuotiaan 
huoltajat voivat liittää hänet kirkon jäseneksi ja heidän erotessaan kirkosta lapsi niin 
halutessaan voisi pysyä kirkon jäsenenä. Toteutuessaan esitys poistaisi ongelmat, 
jotka syntyvät, kun kirkkoon kuulumaton rippikouluun osallistuva nuori haluaa liittyä 
kirkon jäseneksi. 
 

Yhtäältä perustevaliokunnan lausunto näyttää edellyttävän, että kirkkoon kuulu-
mattomat vanhemmat voisivat omaa uskonnollista asemaansa muuttamatta liittää 12-
14 -vuotiaan kirkon jäseneksi. Lausunto näyttää toivovan, että rippikoulun käyvä alle 
15-vuotias voitaisiin liittää kirkkoon ilman vanhempien uskonnollisessa asemassa 
tapahtuvaa muutosta. 
 

Toisaalta lausunto näyttää edellyttävän, että eroamistilanteessa lapsen suostumus 
sidotaan vanhempien uskontokuntamuutokseen. Lausunto näyttää olevan kiinnostunut 
ensi sijassa kirkon intressistä liittää lapsi kirkkoon ja pitää hänet kirkon jäsenenä. Sen 
sijaan lausunto ei ole kiinnittänyt huomiota siihen, että lapsen ja vanhempien välisen 
suhteen tulisi - uskonnonvapauden tasapuolisuuden vuoksi - olla sama sekä liityttäessä 
että erottaessa. 
 

Perustevaliokunta viittaa kirkolliskokouksen aiempiin lausuntoihin ja sanoo, ettei niitä 
ole syytä muuttaa. Sen sijaan valiokunnan edellä lainattu oma kanta on sanonnaltaan 
epäselvä. Epäselvyys näkyy myös siinä, että kirkolliskokouksen lakivaliokunta puhuu 
12-vuotiaalle kuuluvasta "itsemääräämisoikeudesta", kun kirkolliskokous aiemmassa 
lausunnossaan (10.5.2001) puhui "myötämääräämisoikeudesta". 
 

Kirkolliskokous ja sen valiokunnat eivät ole riittävästi ottaneet huomioon niitä 
periaatteita ja kannanottoja, jotka ovat sisältyneet (1) uskonnonvapauslain valmis-
teluun välimietinnöstä alkaen, (2) kirkolliskokouksen omiin aiempiin lausuntoihin ja 
(3) eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintöön. 
 

Kaikissa näissä kolmessa vaiheessa eri tahot ovat yksimielisesti edellyttäneet, että 12-
14 -vuotiaan suostumus koskee vain niitä tilanteita, joissa vanhempien tai huoltajien 
uskonnollinen asema muuttuu. 
 

Professori Juha Seppo toteaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan kantaa 
 

ei ole mahdollista tulkita niin, että 12-vuotiaan huoltajat voisivat kaikissa 
tapauksissa ja tilanteissa lapsensa suostumuksella liittää hänet esimerkiksi 
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luterilaisen kirkon jäseneksi. Tällainen tulkinta suhteellistaisi täysin tai peräti 
romahduttaisi 15 vuoden ikärajan kirkosta erottaessa tai siihen liityttäessä. 

 

Kirkolliskokouksen kannanotot saattavat edistää tulkintaa, että 12-14 -vuotiaan 
uskonnollinen asema olisi vapaasti irrotettavissa vanhempien uskonnollisesta 
asemasta. Näin on käynyt Hallituksen esityksessä eduskunnalle (HE 35/2003vp). 
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Hallituksen esitys (HE 35/2003vp) 
 

Hallituksen esitys kirkkolain muuttamisesta seuraa kirkolliskokouksen esitystä. Itse 
pykäläehdotuksiin ei sisälly em. ongelmaa 12-14 -vuotiaan asemasta. 
 

Sen sijaan hallituksen esityksen perusteluihin sisältyy kannanotto, joka lain val-
misteluhistorian valossa on ongelmallinen. HE toteaa: 

 

Kaksitoista vuotta täyttänyt lapsi voitaisiin liittää kirkon jäseneksi riippumatta 
vanhempiensa tai huoltajiensa asemasta. 

 

Hallituksen esityksen perusteluteksti saattaa olla seurausta kirkolliskokouksen ja sen 
perustevaliokunnan epäselvästä tulkinnasta. Kirkolliskokous itse ei ole suoraan 
esittänyt hallituksen esityksen perusteluihin sisältyvää tulkintaa 12-14 -vuotiaan 
asemasta. Hallituksen perustelutekstistä seuraisi loogisesti myös, että lapsi voitaisiin 
ilmoittaa eronneeksi riippumatta vanhempiensa tai huoltajiensa asemasta, vaikka tätä 
ei perustelutekstissä sanotakaan. 
 

Kirkkolain pykäliin esitettävät muutokset eivät edellytä, että hallituksen esityksen 
perusteluteksti 12-14 -vuotiaan asemasta olisi hyväksyttävä. 
 

Kysymys 12-14 -vuotiaan uskonnollisen aseman määräytymisestä on laaja periaat-
teellinen kysymys, joka on ollut uskonnonvapauskomiteassa huolellisen harkinnan 
kohteena. Hallituksen esityksen perustelu johtaisi siihen, että 12-14 -vuotias olisi 
käytännössä samassa asemassa kuin 15-17 -vuotias, mitä uskonnonvapauslain 3 § 3 
mom ei liene tarkoittanut. 
 

Mielestäni 12-14 -vuotiaan uskonnollisen aseman tulkinnassa tulisi palata uskon-
nonvapauskomitean väli-ja loppumietinnön, kirkolliskokouksen aiempien lausuntojen 
ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan yhtäpitävälle kannalle. 



 

 

O A J  

 
 
 

29.9.03 

 

Opetusalan Ammattijärjestö     puh. (09) 150 271 PL 20, 
Rautatieläisenkatu 6     faksi (09) 150 2232 00521 
Helsinki edunvalvonta@oaj.fi 

 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
Asia:        HE 35/2003 
 

Viite:        Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n näkemystä 
kirkkolain 11 luvun 3 §:n muuttamisesta. Näkemyksenään asiasta Opetusalan 
Ammattijärjestö esittää kohteliaimmin seuraavaa: 
 
 

Opetusalan Ammattijärjestö ei ota kantaa itse kirkkolain muutokseen. OAJ haluaa 
kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että nyt kaavaillulla lainmuutoksella saattaa olla 
heijastusvaikutuksia peruskoulun katsomusaineiden opetukseen. Liittyminen ja 
eroaminen uskonnollisesta yhteisöstä merkitsee yleensä myös koulussa opiskellun 
katsomusaineen vaihtumista toiseen. Koulujen kannalta olisi toivottavaa, että 
opetusryhmät olisivat mahdollisimman pysyviä ja opetuksen jatkuvuus turvattu niin 
pedagogisesti kuin työjärjestysteknisestikin. 
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Posti 
 

Saapunut posti: HE35 (kirkkolaki) -kirjelmästäni 

Liitetiedostoja (1): headers.txt 
 

Hyvät hallintovaliokunnan jäsenet, varajäsenet ja valiokuntaneuvos! 

Toivottavasti kukin teistä on jo saanut oman kappaleensa kirjelmästäni 
7.10.03 asiasta HE 35/2003 vp (kirkkolain jäsenyyspykälän muuttaminen). 
Puolustin esitystä ja uutta uskonnonvapauslakia sen takana. 

Haluan täsmentää, että sanoilla "syvällisin mahdollinen" kohdassa 

b)   ... Huoltajien on voidakseen toteuttaa kasvatusvastuunsa ja 
saavuttaakseen uskonnonvapauden niin lapsen kuin omalta osaltaan voitava 
vaihtaa lapsen uskonnollinen asema erityisesti voidakseen siirtää hänet 
pois uskonnonopetuksesta. Tämä peruste uskonnollisen aseman muutokseen on 
syvällisin mahdollinen, ja toisaalta uskonnollisen aseman muutos korostaa 
katsomusaineen muutoksen vakavuutta. ... 

tarkoitan kannanottoa kirkon oppiin. Tämänhän tulisi olla ratkaisevin seikka 
kirkkoon kuulumisessa tai kuulumattomuudessa sekä uskonnonopetukseen 
osallistumisessa tai osallistumattomuudessa, ja siinä suhteessa lapsi voi 
tehdä kypsän ratkaisun. Uskonnonvapauslaki sallii ja sen on sallittava 
huoltajien mahdollisuus kuulla lasta ja toimia sen mukaan.   (Todellinen 
ongelma kuitenkin olisi,  etteivät he toimisi lainkaan.) 

Haluan vielä lisätä, että uskonnonvapauslain huoltajille antamaa 
suvereenia valtaa lapsen uskonnollisen aseman suhteen saa valtio 
rajoittaa vain antamalla lapselle oikeuksia omaan päätösvaltaan, 
mutta ei muuten. 

Jouni Luukkainen 
matematiikan dosentti 
Helsingin yliopisto 

Tulostanut: Lantio Ossi Sivu 1 8.10.2003 9:49 
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HE 35/2003 vp kirkkolain jäsenyyspykälän muuttamisesta Kirjelmä 
7.10.2003/Jouni Luukkainen 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

1. Syyni kirjoittaa 
Haluan puolustaa niin tätä esitystä kuin uutta uskonnonvapauslakia (UVL). 
Olen mahdollisesti ainoa, joka julkisuudessa kritisoin kirkkohallituksen asiasta 

kirkolliskokoukselle tekemää aiemman käytännön säilyttävää esitystä (Kotimaa 2.5.03, 
Kouvolan Sanomat 1.5.03). Arvostelin esitystä liiasta tiukkuudesta tohtimatta kuitenkaan 
tarjota mitään yksityiskohtaista korjausta. 

Olinkin sitten myönteisesti hyvin yllättynyt kirkolliskokouksen esityksestä. En 
mitenkään olisi itse osannut ehdottaa sellaista niin täsmällisesti toisaalta uuden 
uskonnonvapauslain ja toisaalta kirkon oman luonteen huomioonottavaa esitystä kuin tämä 
esitys on erityisesti kirkolliskokouksen lakivaliokunnan mietinnön ja perustevaliokunnan 
lausunnon valossa. 

UVL:n mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. 
Perusteluna on lapsen uskonnollisesta asemasta päättämisen määrittäminen lapsen huollon 
piiriin kuuluvaksi asiaksi. Huoltajilla on paras tieto lapsen tilanteesta ja toisaalta vastuu 
lapsen kasvatuksesta. Ainoana UVL:n rajoituksena huoltajien vallalle on, että 12 vuotta 
täyttäneen lapsen uskonnollisen aseman muuttamiseen tarvitaan hänen suostumuksensa. 

Toisaalta uskonnollinen yhdyskunta voi itse päättää jäsenyytensä ehdoista. Kirkon 
jäseneksi tullaan kasteen kautta. Kasteeseen liittyvän kristillisen uskontokasvatuksen 
vaatimuksen tähden on hyvin ymmärrettävä se esityksen muutoin ainoa rajoitus UVL:ään 
nähden, että alle 12-vuotias voidaan liittää kirkon jäseneksi, jos (ja vain jos) hänen 
huoltajansa tai vanhempansa on kirkon jäsen. 

Hallituksen esitys jättää erikseen mainitsematta rippikoululaisten kirkkoon liittämisen 
mahdollisuuden. Mutta itse ajattelen myös niitä rippikouluikää nuorempia, jotka ehkäpä 
seurakunnan toiminnassa mukana ollen ja syvästä vakaumuksesta haluaisivat tulla liitetyksi 
kirkkoon aikansa tultua ja jotka tähän asti ovat voineet vain valittaa, että puhutaan yksin 
kirkosta eroamisesta ja unohdetaan, että eräät voivat myös haluta liittyä kirkkoon. 

Huoltajien suvereenia valtaa olin itse julkisuudessa vaatinut hallitukselta ja eduskunnalta 
UVLrään selventämään ja parantamaan uskonnonvapauskomitean mietinnön esitystä. Tätä 
hallituksen esityksen kohtaa ei eduskunta kumonnut. Se ei ainakaan suoraan kiistänyt 
huoltajien vapautta lain perusteluissa, eikä se ennenkaikkea muuttanut pykälän selkeää 
muotoilua mitenkään. 

Olenkin nyt ihmetellen seurannut erityisesti Kotimaa-lehdessä ollutta kirkkolain 
muutosesitystä vastaan esitettyä kritiikkiä ja UVL:n yllätyksellistä, hyvin rajoittavaa tulkintaa, 
johon laki ei anna minkäänlaista aihetta. 

Olen myös ehtinyt lukea asianomaiset kohdat professori Juha Sepon — pää-kriitikon — 
tuoreesta kirjasta. 

En voi paremmin puolustaa ansiokasta kirkkolain muutosesitystä kuin puolustamalla 
UVL:ää. 

2. Näkökantojani UVL:n puolesta ja sen kritiikkiä vastaan 

a) On esitetty kritiikkiä UVL:n perusteluiden pohjalta. Mutta uuden järjestyslain 
voimaantulon 1.10.03 yhteydessä tuotiin julkisuudessa koirakuripykälän osalta esille, että 
valmis laki ja valmistelussa käytetty mietintö eivät ole samanarvoisia, vaan "näistä kahdesta 
laki menee aina edelle, jos se vain suinkin on ymmärrettävissä" ja "lakia on noudatettava niin 
kuin se on kirjattu". Erityisesti UVL:n jäsenyyspykälä on aivan yksiselitteinen ja kattava; se ei 
sellaisenaan edes tulkintoja kaipaa. Mutta myöskään yllämainitsemani huoltajien suvereenin 
vallan perustelu ei lisäselvennyksiä tarvitsisi. Huoltajien harkinta- ja päätösvallan tähden 
UVL:n ikärajat käyvät sellaisinaan, 

b) Koulun uskonnonopetus on pakollista kirkkoon kuuluvalle lapselle. Huoltajien on 
voidakseen toteuttaa kasvatusvastuunsa ja saavuttaakseen uskonnonvapauden niin lapsen kuin 
omalta osaltaan voitava vaihtaa lapsen uskonnollinen asema erityisesti voidakseen siirtää 
hänet pois uskonnonopetuksesta. Tämä peruste uskonnollisen aseman muutokseen on 
syvällisin mahdollinen, ja toisaalta uskonnollisen aseman muutos korostaa katsomusaineen 
muutoksen vakavuutta. Tällaisen muutoksen tarve saattaa herätä esimerkiksi perheen yhden 
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lapsen kohdalla; UVL mahdollistaa siihen joustavan ratkaisumahdollisuuden perheen muiden 
jäsenten pystyessä säilyttämään uskonnollisen asemansa ennallaan. 

c) Ruotsin uskonnollisia yhdyskuntia koskeva vuonna 2000 voimaan tullut laki sisältää 
saman huoltajien suvereniteetin ja 12 vuotta täyttäneen vastaanpanomah-dollisuuden. 

d) Vanhan UVL:n aikana vanhemmat, joiden uskonnollinen asema oli eri, saattoivat 
sopia lapsen uskonnollisen aseman vaihtamisesta sopimalla, että lapsi seuraakin toista 
vanhempaansa kuin oli seurannut siihen asti. Toisaalta tuo vanhan UVL:n seuraamisperiaate 
ontui tietysti siksi, ettei vanhempien ollut pakko kastattaa lastaan edes kirkkoon liittyessään, 
sekä myös siksi, että kirkkoon liittämistään vastustava lapsihan saattoi kieltäytyä kasteesta 
aivan konkreettisestikin. 

e) On esitetty kritiikkiä siltä pohjalta, että UVL sallisi lapsen liittämisen sellaiseen 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon kumpikaan huoltajista ei kuulu ja johon lapsellakaan ei 
olisi yhteyksiä. (Mielestäni kylläkin tästä pidättyminen sisältyy juuri huoltajien vastuuseen, 
johon UVL luottaa.) 

Mutta merkittävin ja monissa tapauksissa myös lähes ainoa seuraamus uskonnollisen 
yhdyskunnan jäsenyydestä lapselle on koulun pakollinen uskonnonopetus. Siksi lapsen 
jäseneksi liittämisen ja lapsen uskonnonopetukseen panemisen välillä ei ole niin suurta eroa, 
etteikö saman kritiikin olisi silloin koskettava tätä jälkimmäistäkin käytäntöä. Pitäisikö silloin 
ajatella, että kirkkoon kuulumatonta lasta ei saisi lainkaan panna uskonnonopetukseen? 
Kuitenkin vanhan UVL:n aikana uskonnonopetuksesta piti jopa erikseen anoa vapautusta, ja 
uudenkin UVL:n aikana tähän uskonnonopetukseen lapsi voidaan ilmoittaa (ehkä jopa vastoin 
toisen huoltajan kantaa). Se, että tämä ei ole nostattanut huolestumista, kertoo juuri, että 
UVL:n huoltajille antamassa suvereeniudessa ei ole mitään uutta ja outoa. 

Itse asiassahan suuri enemmistö kirkkoon kuulumattomista lapsista on aina ollutkin ja on 
edelleen uskonnonopetuksessa. Monesti silloinkin, kun vanhemmat ovat uskonnottomia 
vakaumukseltaan. 

f )  On esitetty kritiikkiä siltä pohjalta, että UVL sallii lapsen siirtämisen pois huoltajien 
uskonnollisesta yhdyskunnasta. Vertailukohdaksi mainittakoon kuitenkin, että huoltajat ovat 
aina voineet siirtää kirkkoon kuulumattoman lapsen pois uskonnonopetuksesta ja myös 
nimenomaan lapsen aloitteesta. Huoltajien suvereenius ei ole uutta tässäkään. 

g) Kriitikot puhuvat lapsen uskonnonvapaudesta ohi vanhempien tilanteissa, joissa 
lapsella ei ole päätösvaltaa. Mutta he eivät kuitenkaan ole huolestuneita lapsen 
uskonnonvapauden loukkauksista tilanteissa, joissa vanhemmat itse erityisesti pyrkivät 
ottamaan huomioon lapsen uskonnonvapauden. Niinpä kriitikot eivät ole huolestuneita siitä, 
että kun vanhemmat haluavat elämänkatsomustiedon opetuksessa olevan lapsen saavan olla 
koulussa johdonmukaisessa ympäristössä, lapsi saattaa kuitenkin heti ensiluokalla joutua 
uskonnollisen vaikutuksen piiriin. Musiikintunnilla opetetaan sanoiltaan suggestiivisia virsiä, 
vaikka mikään pedagogiikka ei voi tilannetta lapsen kannalta puolustaa. Kuitenkin 
kriitikoiden mukaan virret ovat vain yhteistä kulttuuria. Koulun yhteiset juhlat sisältävät 
uskonnollisia osia, ja niistä ei voi saada vapautusta (ainakaan kovin helposti). 

h) Kriitikot haluavat korostaa lapsen uskonnollisen tai muun katsomuksellisen 
kasvatuksen jatkuvuuden turvaamista, ja tällä he perustelevat sitä, että huoltajien valta ei saisi 
olla suvereeni. Mutta nimenomaisesti tässä asiassa epäjatkuvuuden salliminen voi olla lapsen 
etu, ja sen UVL antaa huoltajien ottaa huomioon. 

Toisaalta 12 vuoden ikärajan tuoma oikeus olla eri mieltä huoltajien kanssa koskee vain 
uskonnollisen aseman muuttamista, ja katsomusopetuksessa se suojelee silloin vain 
enemmistönä olevaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvaa lasta. Tähän kirkkoon 
kuulumattoman lapsen katsomusopetus ei nimittäin ole sidoksissa hänen uskonnolliseen 
asemaansa, vaan huoltaja voi sitä muuttaa. Siksi itse esitin UVL:n eduskuntakäsittelyn aikana 
ensin viestissäni kaikille kansanedustajille sekä sitten kirjelmässäni kaikille sivistys- ja 
perustuslakivaliokuntien jäsenille ja varajäsenille seuraavan johdonmukaisen 
parannusehdotuksen: 

Perusopetuslakia olisi täydennettävä niin, että kaksitoista vuotta täyttäneen oppilaan 
katsomusaineen saa vaihtaa vain hänen suostumuksellaan. 

Tätähän ei lakiin tullut. Silloin jatkuvuuspuheisiin ei pidä paljon painoa panna. 

3. Johtopäätökseni 
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Mielestäni UVL siis kestää kritiikkinsä. Silloin eduskunnalla ei ole estettä hyväksyä 
hallituksen esitystä. 
Kunnioittaen 
 

Jouni Luukkainen dosentti, 
yliassistentti (mvs) 
Matematiikan laitos, PL 4 (Yliopistonkatu 5), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO p. 191 24185, 
7534 703, jouniJuukkainen@helsinki.fi 

mailto:jouniJuukkainen@helsinki.fi
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VASTINE KIRJALLISIIN ASIANTUNTIJALAUSUNTOIHIN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 
LAIKSI KIRKKOLAIN 1 LUVUN 3 §:N MUUTTAMISESTA (HE 35/2003 vp) 

 

Hallintovaliokunnan 08.10.2003 tekemän vastinepyynnön johdosta opetusministeriö 
kunnioittavasti toteaa seuraavaa: 
 

Valiokunnan käsiteltävänä on kirkolliskokouksen kirkkolain muuttamista koskeva ehdotus, 
joka voidaan kirkkolain (1054/1993) 2 luvun 2 §:n perusteella eduskunnassa hyväksyä tai 
hylätä sellaisenaan. Useissa kirjallisissa asiantuntijalausunnoissa lakiesitystä on arvioitu 
tarkoituksenmukaisuusperusteilla. Opetusministeriö katsoo, että kynnys puuttua 
kirkolliskokouksen esityksen sisältöön tällaisin perustein on poikkeuksellisen korkea. 
Uskonnonvapauslain (453/2003) mukaan uskonnolliset yhdyskunnat voivat päättää 
jäsenyytensä edellytyksistä. Kirkkolain muutosesitys ei ole ristiriidassa uskonnonvapauslain 
kanssa. 
 

Uskonnonvapauslain tulkinnasta 
 

Muutamissa asiantuntijalausunnoissa on tuotu esille kysymys elokuun alussa voimaantulleen 
uskonnonvapauslain jäsenyyttä uskonnollisessa yhdyskunnassa koskevan 3 §:n tulkinnasta 
lapsen uskonnollisen aseman osalta. Nämä kannanotot eivät suoranaisesti liity eduskunnassa 
käsiteltävänä olevaan kirkkolain muutokseen. Opetusministeriö katsoo kuitenkin tarpeelliseksi 
tuoda esille eräitä asiaan liittyviä näkökohtia. 
 

Uuden uskonnonvapauslain 3 §:n perusteella lapsen uskonnollinen asemaa ei enää sidota 
vanhempien tai huoltajien uskonnolliseen asemaan. Laki poikkeaa tältä osin kumotusta 
uskonnonvapauslaista (267/1922), jossa lapsen uskonnollinen asema ratkaistiin suoraan lain 
nojalla. 
 

Laki poikkeaa osittain myös uskonnonvapauskomitean ehdottamasta mallista. Komitean 
ehdotukseen sisältyi nimenomainen säännös, jonka mukaan lapsi oltaisiin pääsääntöisesti voitu 
liittää vain sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon hänen huoltajansa kuuluvat tai joku 
huoltajista kuuluu. 
 

Komitean ehdotuksessa tästä lähtökohdasta olisi kuitenkin voinut poiketa, jos tällä olisi 
turvattu lapsen mahdollisuus saada hänen aikaisemmin saamaansa uskonnollista tai muuta 
katsomuksellista kasvatusta vastaavaa kasvatusta. Tätä mahdollisuutta pidettiin tarpeellisena 
mm. eräissä adoptiotilanteissa tai silloin, kun lapsen kasvatuksesta huolehtivat pysyvästi muut 
kuin huoltajat. Käytännössä edellytyksen täyttymistä olisivat joutuneet arvioimaan kyseinen 
uskonnollinen yhdyskunta ja viime kädessä maistraatti, joilla ei käytännössä olisi ollut 
juurikaan mahdollisuutta selvittää esimerkiksi lapsen aikaisemmin saaman uskonnollisen 
kasvatuksen sisältöä. 
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Komitean ehdotus ei kuitenkaan sisältänyt säännöstä, jonka mukaan lapsen uskonnollinen 
asema määräytyisi automaattisesti hänen vanhempiensa/huoltajiensa uskonnollisen 
jäsenyysratkaisun perusteella. 
 

Lopullisessa lakiesityksessä onkin kokonaan luovuttu lapsen uskonnollisen aseman sitomisesta 
huoltajien asemaan. Uskonnonvapauslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 170/2002 vp, s. 
31-32) perustelujen mukaan ehdotettu säännös poikkeaisi lähtökohdiltaan voimassa olevasta 
uskonnonvapauslaista siten, että lapsen uskonnollinen asema ei enää automaattisesti 
määräytyisi hänen vanhempiensa uskonnollisen aseman mukaisesti, vaan lapsen uskonnollisen 
aseman muuttaminen perustuisi aina huoltajien nimenomaiseen tahdonilmaisuun. Lapsen 
huoltajilla on katsottu olevan parhaat edellytykset arvioida, mikä ratkaisu lapsen uskonnollisen 
aseman suhteen kussakin yksittäisessä tapauksessa parhaiten vastaa lapsen etua. 
 

Joidenkin kirjallisten asiantuntijalausuntojen perusteella näyttää ilmeiseltä, että uutta 
uskonnonvapauslakia ja myös komitean mietinnön ehdotuksia on pyritty tulkitsemaan vanhan 
uskonnonvapauslain lähtökohdista. 
 

Opetusministeriön näkemyksen mukaan uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen on 
perustuslain 11 §:ssä turvatusta uskonnon ja omantunnon vapauden ydinaluetta. Us-
konnollisesta yhdyskunnasta eroamiselle voidaan asettaa rajoituksia vain erityisen painavista 
syistä. Tästä näkökulmasta tulee punnittavaksi, onko riittäviä perusteita sille, että lainsäätäjä 
rajoittaisi huoltajien päätösvaltaa lapsen erottamisessa uskonnollisesta yhdyskunnasta. 
Uudessa uskonnonvapauslaissa tämä asia on uskottu perheiden itsensä ratkaistavaksi. 
 

Eräissä asiantuntijalausunnoissa on esitetty, että uskonnonvapauslakia pitäisi lapsen 
uskonnollisen aseman osalta muuttaa. Professori Sepon lausunnossa esitetyn mallin mukaan 
lakia pitäisi muuttaa siten, 12-14 vuotta täyttäneiden oikeus sallia huoltajilleen liittää itsensä 
uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa siitä eronneeksi rajoitettaisiin niihin tilanteisiin, 
jolloin huoltajien vastaava asema muuttuu. 
 

Professori Sepon lausunnossa esitetty säännösluonnos saattaisi johtaa tulkintaan, että 
ratkaistuaan lapsen syntymän jälkeen lapsen uskonnollisen aseman, huoltajat eivät missään 
tilanteessa voisi muuttaa lapsen uskonnollista asemaa alle 12-vuotiaana. Tätä on pidettävä 
ilmeisen epätarkoituksenmukaisena. 
 

Uusi uskonnonvapauslainsäädäntö on ollut voimassa reilut kaksi kuukautta. Opetusministeriön 
näkemyksen mukaan ennen kuin on syntynyt kokemuksia uuden lain toimivuudesta tai 
perusteltuja muutostarpeita, ei ole syytä ryhtyä uskonnonvapauslakia koskeviin 
säädösmuutoshankkeisiin. Opetusministeriö korostaa, että nyt käsiteltävänä ovat nimenomaan 
kirkkolain säännökset kirkon jäsenyyden edellytyksistä eikä uskonnonvapauslaki. 

 
Kansliapäällikkö 
 
 

Vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

Asia: HE 35/2003 vp laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta 
 
 

Hallintovaliokunta on pyytänyt kirkkohallituksen kirjallista lausuntoa liittyen valiokunnalle 
toimitettuihin kirjallisiin asiantuntijalausuntoihin, jotka koskevat HE 35/2003 vp. Kirjallisessa 
lausunnossa pyydetään arvioimaan perustellusti asiantuntijalausunnoissa esitettyä. 

 
 

1. Kirkkolain muutostarve ja perustelut 
 
 

Kirkkolain muuttaminen tuli uuden uskonnonvapauslain johdosta 
välttämättömäksi kirkon (seurakunnan) jäsenyysedellytysten osalta, koska 
kirkkolaista puuttuvat tarvittavat tarkemmat säännökset lasten osalta. 
Kirkko on hyvin tietoinen siitä, että uskonnonvapauslain 3 §:n säännökset 
uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden määräytymisestä muuttuivat 
uskonnonvapauskomitean ehdotuksista. 

 

Kirkkolaissa ei ole kastetta ja asuinpaikkaa lukuun ottamatta omia materiaalisia säännöksiä kirkkoon 
(seurakuntaan) liittymisen ja siitä eroamisen kriteereistä, vaan tässä suhteessa tukeuduttiin vanhan 
uskonnonvapauslain säännöksiin, jotka sitoivat lapsen uskonnollisen aseman vanhempien ja huoltajien 
asemaan laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. 
 

Uuden uskonnonvapauslain 3 § on muuttanut vanhaa järjestelmää siten, että lapsi ei enää 
automaattisesti seuraa vanhempiaan, vaan hänen uskonnollisesta asemastaan päätetään erikseen siten 
kuin sanotussa säännöksessä tarkemmin säädetään. Alle 18 vuotiaan asemasta päättää huoltaja, 
kuitenkin siten, että 12 vuotta täyttäneen suostumus on muutoksen aikaansaamiseksi tarpeen. Entiseen 
tapaan 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen 
yhdyskuntaan tai erota siitä. Jos huoltajat eivät lapsen syntymän jälkeen sovi lapsen uskonnollisesta 
asemasta, voi lapsen huoltajana oleva äiti vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää lapsen 
liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan. Muissa tapauksissa vaaditaan huoltajien yksimielisyys. 
 

Uskonnonvapauslain 3 §:n 4 momentin nojalla evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista 
kirkkokuntaa koskevassa lainsäädännössä voidaan säätää ja rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan 
yhdyskuntajärjestyksessä määrätä yhdyskunnan jäsenyyden edellytyksistä. Jäsenyyden edellytykseksi 
voidaan tällöin määrätä, ettei henkilö ole samanaikaisesti muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. 
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Kirkolliskokouksen hyväksymässä ehdotuksessa kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momentin 
muuttamiseksi kirkon jäseneksi liittymisestä ja kirkosta eroamisesta tukeudutaan entisen rakenteen 
mukaisesti pääsääntöisesti uskonnonvapauslakiin. Täydentävänä säännöksenä siinä on, että alle 
12 vuotiaan lapsen ainakin toisen huoltajan on oltava kirkon jäsen, jotta tällainen lapsi voisi 
liittyä kirkkoon. Tätä kautta varmistetaan lapsen mahdollisuus saada kristillistä kasvatusta. 
Kirkolliskokouksen mukaan pääsääntönä on luonnollisesti pidettävä sitä, että lapsi kuuluu siihen 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon kuuluvan huoltajan luona hän pääasiallisesti asuu. Alle 12 
vuotias lapsi voi pysyä kirkon jäsenenä, jos hänen huoltajansa niin haluavat, vaikka itse 
eroaisivatkin kirkosta. Toisin sanoen 12 vuotta täyttänyt lapsi voidaan liittää kirkon jäseneksi 
riippumatta vanhempiensa tai huoltajiensa uskonnollisesta asemasta. 
 

Ilman kirkkolain edellä kuvattua lapsen asemaan liittyvää jäsenyyskriteeriä tilanne olisi ja itse 
asiassa tällä hetkellä on se, että alle 12 vuotias lapsi voidaan liittää kirkon jäseneksi 
uskonnonvapauslain yleissäännöksen perusteella, vaikka kumpikaan hänen huoltajistaan ei ole 
kirkon jäsen. Tällaisia tiedusteluja tulee koko ajan seurakuntiin ja myös kirkkohallitukseen 
vanhempien tutkiessa uskonnonvapauslain säännöksiä ja vetäessä niistä aivan oikeat oikeudelliset 
johtopäätökset. Sen vuoksi nyt esillä olevan kirkkolain muutoksen hyväksymisellä on todella kiire. 
 

Kirkolliskokouksen päätös perustuu sen lakivaliokunnan mietintöön 4/2003 kirkkohallituksen 
esityksestä 6/2003. Kirkolliskokouksen perustevaliokunta oli antanut lakivaliokunnalle asiasta 
oman lausuntonsa 2/2003. Asiaa on käsitelty valiokunnissa perusteellisesti ja kirkolliskokouksen 
kanta on tietoisen harkinnan ja valinnan tulos. Lakivaliokunnan työskentelyyn on osallistunut 
opetusministeriön uskonnonvapauslakia valmistellut virkamies. Uskonnonvapauslain sisältö on 
ollut tarkoin valiokuntien tiedossa. Hallituksen esitys on laadittu kirkolliskokouksen 
valtioneuvostolle tekemän 26.5.2003 päivätyn esityksen mukaisesti. 
 
 

2. Uskonnonvapaudesta ja kirkkolain säätämisestä 
 

Kirkolliskokous on käsitellyt asian työjärjestyksensä mukaisesti laillisessa järjestyksessä ja 
hyväksynyt lainmuutosehdotuksen yksimielisesti. Kirkkolain säännösehdotus on oikeudelliselta 
kannalta täysin ongelmaton. Myöskään asiantuntijalausunnoissa, joita käsitellään tarkemmin 
jäljempänä, ei ole edes väitetty, että esitetty säännös olisi jossain suhteessa oikeudellisesti 
virheellinen. Kirkon oman jäsenyyskriteerin tarkoituksenmukaisuus, mikä on kirkon tai minkä 
tahansa muunkin uskonnollisen yhdyskunnan ydinasioita, puolestaan kuuluu perustuslain 76 §:n ja 
uskonnonvapauslain 3 §:n 4 momentin nojalla kirkolliskokoukselle itselleen. Kirkolliskokouksen 
päätöstä ei voida muuttaa, se voidaan vain hyväksyä tai hylätä. Siten Eduskunnan mahdollisuudet 
nyt esillä olevan kirkkolain muutosehdotuksen raukeamaan jättämiseen ovat olennaisesti 
pienemmät kuin hallinnollisluonteisissa kirkkolain alaan kuuluvissa asioissa, esimerkiksi 
seurakunta- tai hiippakuntahallintoa tai vaikkapa kirkollista lainkäyttöjärjestelmää koskevissa 
kysymyksissä. Muiden uskonnollisten yhdyskuntien kuin evankelis-luterilaisen kirkon ja 
ortodoksisen kirkkokunnan osalta vastaavanlainen keskustelu käytäisiin Patentti- ja 
rekisterihallituksessa, jolla uskonnonvapausperiaate huomioon ottaen tuskin on mahdollista 
kyseenalaistaa tarkoituksenmukaisuusperusteella uskontokuntien todennäköisesti hyvinkin erilaisia 
jäsenyyskriteereitä. 

 
 

Kirkkohallitus katsoo edellä esitetyillä perusteilla, että HE 35/2003 vp sisältyvä 
kirkolliskokouksen esittämä kirkkolain 1 luvun 3 §:n muutos olisi hyväksyttävä 
mahdollisimman pikaisesti 



 

 

3. Hallintovaliokunnalle annettujen lausuntojen arviointia 
 

Seuraavassa esitetään lausuntojen johdosta ensin eräitä yleisiä arvioita ja sen jälkeen tarvittaessa 
lausuntokohtaisia lisanäkökohtia: 
 

3.1. Yleistä 
 

Asiantuntijalausunnoissa on ensisijaisesti pohdittu 12-14 vuotiaitten lasten uskonnollista asemaa ja 
sen määräytymistä. Selvyyden vuoksi on todettava, että käsiteltävänä oleva kirkkolain muutosesitys ei 
koske kyseisen ikäisiä lapsia, vaan heidän asemansa määräytyy siten kuin uskonnonvapauslain 3 §:n 2 
ja 3 momentissa säädetään. Asiantuntijalausunnoissa esitetyt näkemykset ja pohdinnat liittyvät 
yleisemmin siihen, miten uutta uskonnonvapauslakia on 12-14 vuotiaitten osalta tulkittava. Nämä 
uskonnonvapauslain tulkinnat eivät kuitenkaan koske vain evankelis-luterilaista kirkkoa, vaan samalla 
tavalla myös kaikkia muitakin uskonnollisia yhdyskuntia, joita on tällä hetkellä noin 50. Johtoa 
näiden kysymysten ratkaisuun on saatavilla uskonnonvapauslakia koskevasta hallituksen esityksestä, 
erityisesti sen 3 §:n erityisperusteluista, jossa laajasti ja yksityiskohtaisesti selostetaan niitä 
periaatteita, joita vanhempien tulee ottaa huomioon tehdessään ratkaisuja lastensa uskonnollisesta 
asemasta. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana eikä perustuslakivaliokunnan 
mietinnössä ollut edes eriäviä mielipiteitä. Eräissä lausunnoissa ja puheenvuoroissa viitataan 
perustuslakivaliokunnan mietinnön kuvailulauseeseen virheellisesti siinä tarkoituksessa ikään kuin se 
kuvaisi valiokunnan HE:stä poikkeavaa kananottoa. Mikäli valiokunta todella olisi ollut toisella 
kannalla kuin HE, valiokunnan kanta olisi näin oleellisessa kysymyksessä perusteltu huolellisesti ja se 
olisi aiheuttanut samalla säännöksen uudelleen kirjoittamisen. 
 

Se, että uskonnonvapauslain 3 § on 12-14 vuotiaitten osalta koettu eräitten tahojen osalta 
julkisuudessa käydyssä keskustelussa ja edunvalvonnassa epäselväksi tai ongelmalliseksi tai että 
ollaan esittämässä tämän säännöksen muuttamista uskonnonvapauskomitean ehdotusten mukaiseksi, 
on irrallinen asia suhteessa nyt käsiteltävänä olevaan kirkkolain muutosesitykseen. Näiden yleisen 
lainsäädännön alaan kuuluvien kysymysten selvittämisen, mitä sinänsä voidaan puoltaa, on kuitenkin 
tapahduttava tästä kirkkolain muutoksesta erillisenä. 

3.2. Opetusministeriö 
 

Opetusministeriön lausunnossa kirkkolain muutosesitys perusteluineen ja suhteessa 
uskonnonvapauslakiin on esitetty ytimekkäästi ja selkeästi. 

3.3. Oikeusministeriö 
 

Oikeusministeriö pitää lapsen kirkkoon liittymistä koskevaa järjestelmää sisällöltään varsin 
monimutkaisena ja tulkinnallisesti vaikeaselkoisena. Kirkkolain muutosehdotus ei kuitenkaan ole 
oikeusministeriön näkökulmasta sinänsä oikeudellisesti ongelmallinen. 
 

Oikeusministeriön lausunto analysoi osittain uskonnonvapauslain yleisiä, kaikkia koskevia henkilön 
uskonnollisen aseman järjestämistä koskevia säännöksiä ja periaatteita. Tältä osin viitataan yleistä -
osiossa esitettyyn. Mitä tulee ministeriön lausumaan siltä osin, ettei lapsen kirkon jäseneksi 
liittymisen kannalta olisi merkitystä sillä, asuuko lapsi kirkkoon kuuluvan vanhemman luona vaiko ei, 
kirkolliskokous on valtioneuvostolle osoittamassa kirjeessä nimenomaan pitänyt pääsääntönä sitä, että 
lapsi kuuluu siihen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon kuuluvan huoltajan luona hän pääasiallisesti 
asuu. Lisäksi viitataan uskonnonvapauslain 3 §:n erityisperasteluihin. Normia ei kuitenkaan ole 
kirjoitettu tällä tarkkuudella, koska 



 

 

erityistilanteita voi syntyä siten, että kirkkoon liittyminen muutoin estyisi kokonaistilanne 
huomioon ottaen perusteetta. Lisäksi viitataan luterilaisten seurakuntien kummij ärj 
esteimään. 

3.4. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 
3.5. Suomen uskonnonopettajien liitto ry 
3.6. Piispa Eero Huovinen 
3.7. Professori Juha Seppo 
3.8. Agrologi Johannes Leppänen 
3.9. Dosentti, yliassistentti Jouni Luukkainen 
 

Näiden lausuntojen osalta viitataan yleistä -osiossa sekä 1 ja 2 luvuissa esitettyyn. 
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ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 
 
 
 

Voimassa olevan kirkkolain 1 luvun 3 §:ssä viitataan suoraan vanhaan uskonnon-
vapauslakiin ilman, että kirkkolaissa on omia materiaalisia säännöksiä lapsen kuu-
lumisesta uskontokuntaan. Kun uudessa uskonnonvapauslaissa ei ole automaattisia 
jäsenyyden määräytynussäarmölcsiä, kirkkolakiin on syntynyt aukko. Kirkollisko-
kous ehdottaa tämän vuoksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momenttia täydennettäväksi 
siten, että lapsen edellytyksistä olla kirkon jäsen alle kaksitoistavuotiaana säädet-
täisiin erikseen kirkkolaissa. Alle kaksitoistavuotias lapsi voitaisiin liittää kirkon 

SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO 

KIRKOLLISKOKOUS 

mailto:matti.halttunen@evl.fj


 

 

jäseneksi, jos hänen vanhempansa tai huoltajansa on kirkon jäsen ja jos lapsen jä-
senyydestä on sovittu tai päätetty uskonnonvapauslaissa säädetyllä tavalla. Pää-
sääntönä on luonnollisesti pidettävä sitä, että lapsi kuuluu siihen uskonnolliseen 
yhdyskuntaan, johon kuuluvan huoltajan luona häh pääasiallisesti asuu. 
 

Laki ehdotetaan tulevan voimaan mikäli mahdollista samanaikaisesti uuden us-
konnonvapauslain kanssa eli 1.8.2003 lukien. 
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PERUSTELUT 
 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 
 

Eduskunnan 11.2.2003 hyväksymän uskonnonvapauslain 3 §:ssä säädetään jäse-
nyydestä uskonnollisessa yhdyskunnassa. Pykälän ensimmäisen momentin mukaan 
jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä sellaiseen us-
konnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla siitä. 
Pykälän 2 momentin mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättäminen on sidottu 
huoltajuuteen. Pykälän 3 momentin mukaan huoltajiensa kirjallisella suostumuksella 
viisitoista vuotta täyttänyt lapsi voi itse päättää kuulumisestaan uskonnolliseen 
yhdyskuntaan. Kaksitoista vuotta täyttänyt voidaan liittää uskonnolliseen 
yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla kirjallisella suostumuksellaan. 
Kyseisessä pykälässä säädetään siitä, kuka päättää henkilön Uittymisestä us-
konnolliseen yhdyskuntaan tai siitä eroamisesta. Pykälän neljännen momentin mukaan 
muun muassa evankelis-luterilainen kirkko voi lainsäädännössään määritellä 
jäsenyyden edellytykset. 
 

Kirkolliskokous toteaa, ettei ole syytä muuttaa sen aikaisemmin ilmaisemaa kantaa, 
jonka mukaan 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa ei tule muuttaa ilman 
hänen kirjallista suostumustaan. Vielä kirkolliskokous toteaa, että lainsäädännössä 
pääsääntöisesti katsotaan, että kaksitoista vuotta täyttänyttä lasta on kuultava hänen 
henkilöäan koskevissa asioissa 
 

Ehdotettu kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momentti sitoo lisäksi lapsen kuulumisen 
kirkkoon nimenomaan lapsen huoltajan jäsenyyteen. Lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta annetun lain (361/1983) mukaan lapsen vanhemmat, jotka lapsen syntyessä 
ovat avioliitossa keskenään, ovat kumpikin lapsen huoltajia. Jos vanhemmat eivät 
lapsen syntyessä ole avioliitossa keskenään, on äiti lapsen huoltaja. Vanhemmat voivat 
sopia tai tuomioistuin voi päättää, että lapsi on yhteishuollossa tai että lapsen huolto 
uskotaan yksin toiselle vanhemmalle. Tuomioistuin voi lisäksi päättää, että lapsen 
huolto uskotaan vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle. 
Huoltajalla on kyseisen lain mukaan oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, 
asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Lisäksi huoltajien edellytetään 
toimivan yhdessä siten, että he vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä 
ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Kun 
lapsi otetaan huostaan, sosiaalilautakunnalla on lastensuojelulain (683/1983) 19 §:n 
mukaan huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi oikeus päättää muun muassa lapsen 
hoidosta ja kasvatuksesta. Sosi-aahlautakunnan tulee kuitenkin pyrkiä yhteistoimintaan 
lapsen vanhempien ja 
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muiden huoltajien kanssa. Huoltajuus ei huostaanotossa siirry, jollei tuontioistuin 
erikseen siitä päätä. Lapsen vanhemmuus ja huoltajuus eivät siten välttämättä ole 
sidoksissa toisiinsa. 
 

Kirkon jäseneksi otetaan kasteessa. Kasteella on keskeinen merkitys kirkolle ja sen 
jäsenille. Kirkolliskokouksen mielestä alle 12-vuotiaalla lapsella, joka on kastettu 
kirkon jäseneksi, tulee olla mahdollisuus jäädä kirkon jäseneksi, vaikka hänen 
huoltajansa eroaisivat kirkosta taikka hänen huoltonsa siirtyisi vanhemmilta henkilölle, 
joka ei kuulu kirkkoon. Kirkolliskokous korostaa sitä, että kirkkoon kuuluvan lapsen 
kristillinen kasvatus tulee turvata. Lapsi saa kasteessa ainakin kaksi kummia, joiden 
tulee kuulua evankelis-luterilaista uskoa tunnustavaan kirkkoon ja joille myös kuuluu 
vastuu kastetun lapsen kristillisestä kasvatuksesta. Edellä kuvatuissa tilanteissa 
painottuu tämä kummien kasvatusvastuu. On kuitenkin muistettava, että päätösvalta 
alle 12-vuotiaan lapsen kuulumisesta kirkkoon on uskonnonvapauslain nojalla lapsen 
huoltajilla. 
 

Kirkolliskokous ehdottaa siten, ettei kastetun ja seurakunnan jäseneksi liitetyn lapsen 
kirkkoon kuulumiselle aseteta kirkkolaissa rajoituksia. Sen sijaan kirkolliskokous 
katsoo, että alle 12-vuotiaan lapsen kirkkoon liittämisen edellytykseksi voidaan säätää, 
että ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai huoltajistaan on kirkon jäsen. Kirkkoon 
kuuluvan vanhemman tai huoltajan kautta varmistetaan lapsen mahdollisuus saada 
kristillistä kasvatusta. 

 
 
 
2. Asian valmistelu 

 

Ehdotus on valmisteltu kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksen lakivaliokunnassa. 
Perustevaliokunta on antanut siitä lausunnon. 

 
 
 

3. Voimaantulo 
 

Uusi uskonnonvapauslaki tulee voimaan 1.8.2003. Ehdotetun lakimuutoksen olisi 
tultava voimaan mikäli mahdollista samasta päivämäärästä lukien. 
 

Edellä esitetyn perusteella kirkolliskokous ehdottaa, että valtioneuvosto ryhtyisi 
toimenpiteisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla 

 
 

muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 1 
luvun 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 
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1 luku 
 

Kirkon tunnustus, tehtävä ja jäsenet 
 

3 §  
 

Jäsenet 
 
 
 

Kirkon jäseneksi liittymisestä ja kirkosta eroamisesta on voimassa, mitä us-
konnonvapauslaissa ( / ) säädetään. Alle kaksitoistavuotias lapsi voidaan liittää kirkon 
jäseneksi, jos hänen vanhempansa tai huoltajansa on kirkon jäsen ja jos lapsen jäsenyydestä 
on sovittu tai päätetty uskonnonvapauslain 3 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 
 
 
 
 
 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 200 . 

 
Arkkipiispa 

 
 

Kirkolliskokouksen 
sihteeri 
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RINNAKKAISTEKSTIT 
 
 

Kirkkolaki 
 
 

Edellä esitetyn perusteella kirkolliskokous ehdottaa, että valtioneuvosto ryhtyisi toimenpiteisiin 
sellaisen lain säätämiseksi, jolla 

muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 1 luvun 3 §:n 2 
momentti seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

1 luku 
 

Kirkon tunnustus, tehtävä ja jäsenet 

3 §  3 §  
 
Jäsenet Jäsenet 

 
Kirkon jäseneksi tulemisesta ja kirkosta 

eroamisesta on voimassa, mitä uskonnon-
vapauslaissa (267/22) on säädetty. 

Kirkon jäseneksi liittymisestä ja kirkosta 
eroamisesta on voimassa, mitä uskon-
nonvapauslaissa ( / ) säädetään. Alle 

kaksitoistavuotias lapsi voidaan liittää kirkon 
jäseneksi, jos hänen vanhempansa tai 
huoltajansa on kirkon jäsen ja jos lapsen 
jäsenyydestä on sovittu tai päätetty uskon-
nonvapauslain 3 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 
 
 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä      
kuuta 200 . 
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LAKIVALIOKUNNAN mietintö nro 4/2003 kirkkohal-
lituksen esityksestä nro 6/2003, joka koskee kirkkolain 1 
laviin 3 §:n ja kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 §:n tar-
kistamista uuden uskonnonvapauslain johdosta 

 
 
 

Kirkolliskokous on täysistunnossaan 5 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt laki-
valiokunnalle otsikossa mainitun asian. Lakivaliokunnalla on ollut käytettävänään 
kirkon laintarkastustoimikunnan lausunto nro 10/2003 ja perastevaliokunnan lausunto 
nro 2/2003. Lakivaliokunnan työskentelyyn on asiantuntijana ottanut osaa 
oikeusneuvos Mikael Krogerus. Lakivaliokunta on kuullut asiantuntijana kirkkoneuvos 
Matti Halttusta, hallintopäällikkö Mikko Tähkästä sekä perustevaliokunnan 
puheenjohtajaa piispa Ilkka Kantolaa ja sihteeriä pastori Olli Hallamaata. 

 

1. Kirkkohallituksen esitys 

Uusi uskonnonvapauslaki tulee voimaan 1.8.2003. Uskonnonvapauslain 3 §:n mukaan 
huoltajien on lähtökohtaisesti sovittava lapsen uskontokuntaan kuulumisesta entisen 
automaattisen järjestelmän sijasta, jolloin lapsi seurasi pääsäännön mukaan äitiään. 
Jollei sopimukseen päästä, lapsen huoltajana toimiva äiti voi vuoden kuluessa lapsen 
syntymästä yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan. Lapsen 
jäsenyyttä sääntelee myös uusi 12 vuoden ikärajasäännös. Kaksitoista vuotta täyttänyt 
voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla 
kirjallisella suostumuksellaan. Muut 15 ja 18 vuoden ikärajat ovat ennallaan. 
 

Kirkkolain 1 luvun 3 §:ssä viitataan suoraan vanhaan uskonnonvapauslakiin ilman, että 
kirkkolaissa on omia materiaalisia säännöksiä lapsen uskontokuntaan kuulumisesta. 
Kun uudessa uskonnonvapauslaissa ei ole automaattisia jäsenyyden mää-
räytymissäännöksiä, kirkkolakiin on syntynyt aukko. Kirkkohallitus esittää tämän 
vuoksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momenttia täydennettäväksi siten, että lapsen 
edellytyksistä olla kirkon jäsen alle 15-vuotiaana säädettäisiin erikseen kirkkolaissa. 
Kirkkohallitus esittää, että alle 15-vuotias lapsi voisi olla kirkon jäsen, jos ainakin 
toinen hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Pääsääntönä on luonnollisesti pidettävä sitä, 
että lapsi kuuluu siihen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon kuuluvan huoltajan luona 
hän pääasiallisesti asuu. 
 

Uskonnonvapauslain 3 §:n 4 momentin mukaan uskonnollisen yhdyskunnan jäse-
nyyden edellytykseksi voidaan säätää, ettei henkilö samanaikaisesti ole muun us-
konnollisen yhdyskunnan jäsen. Uskonnonvapauslain nojalla kaksoisjäsenyys on 
kuitenkin mahdollinen. Kirkkomme osalta tällainen tilanne olisi suhteessa Brittein 
saarten anglikaanisiin kirkkoihin. Varsinainen kaksoisjäsenyystilanne suomalaisten 
uskonnollisten yhdyskuntien kesken voisi syntyä vain Suomen anglikaanisen kirkon 
kanssa, joka on osa Englannin anglikaanista kirkkoarXirkkohallitus katsoo viitaten 
muun muassa Porvoon sopimuksen käsittelyn yhteydessä omaksuttuun ekumeenisten 
sopimusten hyväksymistä koskevaan lainsäädäntötekniseen ratkaisuun, että 
kaksoisjäsenyys olisi mahdollinen, jos kirkolliskokous on hyväksynyt sanotunlaisen 
sitä koskevan ekumeenisen sopimuksen. Tämä on jo otettu huomioon 
kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 §:n 2 momentissa, mutta vanha uskonnonvapauslaki ei 
sallinut kaksoisj äsenyyttä Suomessa. Säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että 
viittaus uskonnonvapauslakiin poistetaan tarpeettomana. 

 

Kirkkohallitus esittää näillä perusteilla, että kirkkolain 1 luvun 3 §:ään lisättäisiin uusi 
momentti, jonka mukaan muun kristillisen kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan jäsen voi olla 
samanaikaisesti kirkkomme jäsen, jos kirkolliskokous on hyväksynyt tuon kirkon tai 
uskonnollisen yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista 
edellytyksistä. Esitys täydentää kaksoisjäsenyyden osalta Porvoon sopimuksen toimeenpanoa 



 

 

ja tekee vastaavat järjestelyt mahdolliseksi myös muiden kirkkojen kanssa, jos kirkolliskokous 
niin erikseen harkitsee muita ekumeenisia sopimuksia käsitellessään 
 

Esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen. Esityksellä ei muuteta sitä kirkkojärjestyksen 1 
luvun 5 §:n 2 momentissa ilmaistua periaatetta, jonka mukaan kasteen ja opetuksen 
yhteenkuuluvuuden vuoksi ainakin toisen vanhemmista tulee olla kirkon jäsen, jotta lapsi voi 
kuulua kirkkoon tai tulla kastetuksi. Kirkkojärjestyksen 2 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan 
milloin toinen tai kumpikaan vanhemmista ei kuulu kirkkoon tai milloin lapsi ei ole 
vanhempiensa kasvatettavana, hänet voidaan kastaa ottaen huomioon, mitä lapsen 
kuulumisesta kirkkoon erikseen säädetään. Tähän säännökseen ei ole välttämätöntä tehdä tässä 
yhteydessä muutoksia. Myös kaksoisjäsenyyden osalta esitys on lainsäädäntötekninen, koska 
sitä ei ekumeenisten sopimusten (Porvoo) osalta ole aikaisemmin voitu toteuttaa vanhan 
uskonnonvapauslain kaksoisj äsenyyskiellon johdosta. 
 

Laki ehdotetaan 1 luvun 3 §:n 2 momentin osalta tulevaksi voimaan mikäli mahdollista 
1.8.2003 lukien. Uskonnonvapauslain 31 §:n 3 momentin nojalla 3 §:n 2 momentti ehdotetaan 
tulevaksi voimaan säädetyn kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. 

 

Perustevaliokunnan lausunto 
 

Perustevaliokunta katsoo lausunnossaan nro 2/2003, että lapsen kastamiseen ja kirkon 
jäseneksi ottamiseen liittyy kiinteästi lapsen kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen. Tällä 
perusteella on tärkeää, että ainakin yksi lapsen huoltajista on kirkon jäsen. 
 

Kirkolliskokous on aikaisemmissa lausunnoissaan kannattanut uskonnonvapaus-komitean 
esitystä, jonka mukaan 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa ei tule muuttaa ilman 
hänen kirjallista suostumustaan. Perustevaliokunta katsoo, ettei kirkolliskokouksen 
aikaisempaa kantaa ole syytä muuttaa. Kirkon omat kirkkoon liittymistä ja eroamista koskevat 
säännökset on laadittava siten, että lapsen suostumuksella kaksitoistavuotiaan huoltajat voivat 
liittää hänet kirkon jäseneksi ja heidän erotessaan kirkosta lapsi min halutessaan voisi pysyä 
kirkon jäsenenä. Toteutuessaan esitys poistaisi ongelmat, jotka syntyvät, kun kirkkoon 
kuulumaton rippikouluun osallistuva nuori haluaa liittyä kirkon jäseneksi. 

 

Perustevaliokunnan käsityksen mukaan kirkon jäsen ei samanaikaisesti voi olla muun 
uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Kaksoisjäsenyys on kuitenkin mahdollista, jos 
kirkolliskokous on hyväksynyt kyseisen kirkon tai yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen 
vastavuoroisesta jäsenyydestä. 
 

Perustevaliokunta viittaa lausunnossaan kirkon laintarkastustoimikunnan huomautukseen 
siitä, että kirkkolainsäädännöstä puuttuvat säädökset siitä, miten menetellään, jos kirkon 
jäsen liittyy toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, mutta pysyy samanaikaisesti kirkon 
jäsenenä. Perustevaliokunta muistuttaa, että kirkko ei erota jäsenyydestään vaan kirkosta 
eroaminen perustuu aina asianomaisen omaan päätökseen luopua kirkon jäsenyydestä. 
Tästä syystä toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan liittyminen on katsottava päätökseksi 
erota kirkon jäsenyydestä. 

 

3. Lakivaliokunnan kannanotot 
 

Eduskunnan 11.2.2003 hyväksymän uskonnonvapauslain 3 §:ssä säädetään jäsenyydestä 
uskonnollisessa yhdyskunnassa. Pykälän ensimmäisen momentin mukaan jokaisella on 
oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä sellaiseen uskonnolliseen 
yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla siitä. Pykälän 2 momentin 
mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta päättäminen on sidottu huoltajuuteen. Pykälän 3 
momentin mukaan huoltajiensa kirjallisella suostumuksella viisitoista vuotta täyttänyt lapsi 
voi itse päättää kuulumisestaan uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kaksitoista vuotta täyttänyt 
voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla 
kirjallisella suostumuksellaan. Kyseisessä pykälässä säädetään siitä, kuka päättää henkilön 
liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai siitä eroamisesta. Pykälän neljännen 



 

 

momentin mukaan muun muassa evankelis-luterilainen kirkko voi lainsäädännössään 
määritellä jäsenyyden edellytykset. 
 

Kirkkohallituksen ehdottaman kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan alle 15-
vuotiaan henkilön kirkkoon kuulumisen edellytyksenä on, että ainakin toinen hänen 
huoltajistaan on kirkon jäsen. Ikärajan asettaminen 15 vuoteen rajoittaisi edellä mainittua 
uskonnonvapauslaissa kaksitoistavuotiaalle lapselle säädettyä itsemääräämisoikeutta. 
Perustevaliokunta toteaa, ettei ole syytä muuttaa kirkolliskokouksen aikaisempaa kantaa, 
jonka mukaan 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa ei tule muuttaa ilman 
hänen kirjallista suostumustaan. Ottaen huomioon, että lainsäädännössä pääsääntöisesti 
katsotaan, että kaksitoista vuotta täyttänyttä lasta on kuultava hänen henkilöään koskevissa 
asioissa, lakivaliokunta yhtyy tähän perustevaliokunnan kantaan. 

Ehdotettu kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momentti rajaa lisäksi lapsen kuulumisen kirkkoon nimenomaan 
lapsen huoltajan jäsenyyteen. Myös perustevaliokunta pitää tärkeänä, että ainakin yksi lapsen 
huoltajista on kirkon jäsen. 
 

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) mukaan lapsen vanhemmat, jotka 
lapsen syntyessä ovat avioliitossa keskenään, ovat kumpikin lapsen huoltajia. Jos vanhemmat eivät 
lapsen syntyessä ole avioliitossa keskenään, on äiti lapsen huoltaja. Vanhemmat voivat sopia tai 
tuoniioistuin voi päättää, että lapsi on yhteishuollossa tai että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle 
vanhemmalle. Tuomioistuin voi lisäksi päättää, että lapsen huolto uskotaan vanhempien ohella tai 
sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle. Huoltajalla on kyseisen lain mukaan oikeus päättää lapsen 
hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Lisäksi huoltajien 
edellytetään toimivan yhdessä siten, että he vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä 
ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Kun lapsi otetaan 
huostaan, sosiaalilautakunnalla on lastensuojelulain (683/1983) 19 §:n mukaan huostaanoton 
tarkoituksen toteuttamiseksi oikeus päättää muun muassa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. 
Sosiaalilautakunnan tulee kuitenkin pyrkiä yhteistoimintaan lapsen vanhempien ja muiden huoltajien 
kanssa. Huoltajuus ei huostaanotossa siirry, jollei tuomioistuin erikseen siitä päätä. Lapsen 
vanhemmuus ja huoltajuus eivät siten välttämättä ole sidoksissa toisiinsa. 
 

Kirkon jäseneksi otetaan kasteessa. Kasteella on keskeinen merkitys kirkolle ja sen jäsenille. 
Lakivaliokunnan mielestä alle 12-vuotiaalla lapsella, joka on kastettu kirkon jäseneksi, tulee olla 
mahdollisuus jäädä kirkon jäseneksi, vaikka hänen huoltajansa eroaisivat kirkosta taikka hänen 
huoltonsa siirtyisi vanhemmilta henkilölle, joka ei kuulu kirkkoon. Lakivaliokunta on 
perustevaliokunnan kanssa yhtä mieltä siitä, että kirkkoon kuuluvan lapsen kristillinen kasvatus tulee 
turvata. Lapsi saa kasteessa ainakin kaksi kummia, joiden tulee kuulua evankelis-luterilaista uskoa 
tunnustavaan kirkkoon ja joille myös kuuluu vastuu kastetun lapsen kristillisestä kasvatuksesta. 
Edellä kuvatuissa tilanteissa painottuu tämä kummien kasvatusvastuu. On kuitenkin muistettava, että 
päätösvalta alle 12-vuotiaan lapsen kuulumisesta kirkkoon on uskonnonvapauslain nojalla lapsen 
huoltajilla. 
 

Lakivaliokunta esittää siten, ettei kastetun ja seurakunnan jäseneksi liitetyn lapsen kirkkoon 
kuulumiselle aseteta kirkkolaissa rajoituksia. Sen sijaan lakivaliokunta katsoo, että alle 12-vuotiaan 
lapsen kirkkoon liittämisen edellytykseksi voidaan säätää, että ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai 
huoltajistaan on kirkon jäsen. Kirkkoon kuuluvan vanhemman tai huoltajan kautta varmistetaan 
lapsen mahdollisuus saada kristillistä kasvatusta. 
 

Lakivaliokunta toteaa, että kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kirkon 
jäseneksi otettavan säädetyn iän täyttäneen henkilön, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, 
tulee saada tarpeellista opetusta ennen kastetta. Kasteopetuksen määrä ja laatu ovat kirkkoherran 
harkinnassa. Tässä harkinnassa tulee ottaa huomioon piispainkokouksen 15.2.1994 antama päätös 
kirkkoon liittyvälle eräissä tapauksissa annettavasta opetuksesta (Kirkon säädöskokoelma nro 63). 
Kun uudessa uskonnonvapauslaissa lapsen itsemääräämisikärajoja on muutettu, on 
piispainkokouksen kirkkojärjestyksen 3 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla tarpeen uudistaa antamaansa 
määräystä. 
 

Ehdotetun kirkkolain 1 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan kirkon jäsen ei saa kuulua muuhun 
uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kirkon laintarkastustoimikunta on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei 
kirkkolaissa ole lainkaan menettelytapasäännöksiä sen varalle, että kirkon jäsen liittyy toiseen 



 

 

uskonnolliseen yhdyskuntaan, mutta pysyy samanaikaisesti kirkon jäsenenä. Eräänä vaihtoehtona on 
esitetty sitä, että kirkon jäsen liittyessään toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan automaattisesti 
menettäisi kirkon jäsenyyden tuosta ajankohdasta lukien. Myös perustevaliokunta on tämän 
vaihtoehdon kannalla muistuttaessaan, että kirkko ei erota jäsenyydestään. Lisäksi 
väestörekisterikeskuksen kanssa olisi mahdollista luoda järjestelmä, jossa väestötietojärjestelmästä 
tulisi automaattisesti tieto siitä, että kirkon jäsen on liittynyt toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan. 
Mahdollista olisi myös rakentaa järjestelmä, jossa kirkon jäsenen liittyessä toiseen uskonnolliseen 
yhdyskuntaan väestötietojärjestelmään tallentuisi samalla tieto siitä, että hänen jäsenyytensä 
evankelisluterilaisessa kirkossa päättyy. 
 

Eduskunnan hyväksymän uuden uskonnonvapauslain 4 §:n 2 momentissa säädetään siitä, että 
henkilön, joka tahtoo erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, tulee ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti 
mainitulle yhdyskunnalle tai maistraatille. Siten kirkosta eroamisen katsotaan edellyttävän 
nimenomaista tahdonilmaisua. Lakivaliokunta pitää tärkeänä, että jäsen joka liittyy toiseen 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, on tietoinen siitä, että hän voi toimenpiteellään menettää kirkon 
jäsenyyden. Lisäksi on otettava huomioon, että kirkon jäsenyyteen hittyy kkkollisverovelvollisuus. 
Tästä syystä lakivaliokunta katsoo, että kirkkolakiin on otettava selvä menettelysäännös sen varalle, 
että kirkon jäsen liittyy sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka kanssa kirkolliskokous ei ole 
hyväksynyt sopimusta jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. 
 

Koska uudella uskonnonvapauslailla kumotun uskonnonvapauslain (267/1922) 5 §:n 5 momentissa 
säädettyä kieltoa kuulua useampaan kuin yhteen uskontokuntaan sovelletaan vielä kolme vuotta 
uuden lain voimaan tulemisesta, lakivaliokunta katsoo, että asia voidaan ehdotetun kirkkolain 3 §:n 3 
momentin osalta lähettää kirkkohallitukseen uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee ottaa 
huomioon pe-rustevaliokunnan ja lakivaliokunnan kannanotot. 
 

Lakivaliokunta katsoo, että ehdotettu kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 § 2 momentti on sidoksissa 
nimenomaan ehdotettuun kirkkolain 1 luvun 3 §:n 3 momenttiin. Tämän johdosta sitä ei tässä 
vaiheessa esitetä muutettavaksi. Vaikka kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 §:n 2 momentin sanamuoto 
viittaa vanhaan uskonnonvapauslakiin, ei sillä ole merkitystä uuden uskonnonvapauslain kannalta, 
koska säännösviit-taus kohdistuu nimenomaan edellä mainittuun nykyisen uskonnonvapauslain 5 §m 
5 momenttiin. 
4. Lakivaliokunnan ponsiesitys 

 

Edellä mainituilla perusteilla lakivaliokunta esittää, että kirkolliskokous 
 

1) päättäisi esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain 
säätämiseksi, jolla 

 

muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 1 
luvun 3 §:n 2 momentti (pöist.) seuraavasti: 

 

KIRKKOLAKI 
 

1 luku 
 

Kirkon tunnustus, tehtävä ja jäsenet 
 

3 §  
Jäse
net 

 

Kirkon jäseneksi liittymisestä ja kirkosta eroamisesta on voimassa, mitä us-
konnonvapauslaissa ( /) säädetään. Alle kaksitoistavuotias lapsi voidaan liittää kirkon 
jäseneksi, jos (poist.) hänen vanhempansa tai huoltajansa on kirkon jäsen ja jos 
lapsen jäsenyydestä on sovittu tai päätetty uskonnonvapauslain 3 §:ssä säädetyllä 
tavalla. 

(poist.) 
 



 

 

 

Tämä laki tulee (poist.) voimaan  päivänä   kuuta 200 . 
(poist.) 

 
 

2) päättäisi lähettää kirkkohallitukselle uudelleen valmisteltavaksi kirkkolain ja 
kirkkojärjestyksen muuttaminen siten, että niissä otetaan huomioon uuden uskon-
nonvapauslain suoma mahdollisuus kuulua samanaikaisesti useampaan uskonnolli-
seen yhdyskuntaan. Samalla tulisi säätää siitä, miten menetellään, jos kirkon jäsen 
liittyy sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka kanssa kirkolliskokous ei ole 
hyväksynyt sopimusta jäsenyyden vastavuoroisuuden edellytyksistä, mutta ei ole 
ilmoittanut eroavansa kirkosta. 

 
Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Fröman sekä jäsenet Jantunen, Korkka, 
Koukkari, Lehtola, Leppänen, Lindström, Lybeck, Naskali, Päiviö, Rinne, Ruska, Rönkä, Sahi 
(osittain), Salrni, Santavuori ja Tiensuu. 



 

 

Liite 
 
 

RINNAKKAISTEKSTIT 
 
 
 

Kirkkolaki 
 

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti esitetään valtioneuvostolle, että se ryhtyisi tohnenpi-
teisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla 
 
 

muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 1 luvun 3 §m 2 momentti 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

1 luku 
 

Kirkon tunnustus, tehtävä ja jäsenet 

3 §  3 §  
 
Jäsenet Jäsenet 

 
Kirkon jäseneksi tulemisesta ja kirkosta 

eroamisesta on voimassa, mitä uskonnon-
vapauslaissa (267/22) on säädetty. 

Kirkon jäseneksi liittymisestä ja kir-
kosta eroamisesta on voimassa, mitä uskon-
nonvapauslaissa / ) säädetään. Alle kaksi-

toistavuotias lapsi voidaan liittää kirkon 
jäseneksi, jos (poist.) hänen vanhempansa tai 
huoltajansa on kirkonjäsen ja jos lapsen 
jäsenyydestä on sovittu tai päätetty uskon-
nonvapauslain 3 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 
 
 
 

Tämä laki tulee (poist.) voimaan päivänä        
kuuta 200 . 
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Perustevaliokunnan lausunto nro 2/2003 laldvaliofcunnalle 
 
 
 

Kirkkolain 1 luvun 3§:n ja kirkkojärjestyksen 1 luvun 
3§:n tarkistaminen uuden uskonnonvapauslain johdosta 
Kirkkohallituksen esitys nro 6/2003 

 
 
 
 
 
 

Lakivaliokunnalle 
 

Kirkolliskokous on täysistunnossaan 5 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt lakivaliokunnalle 
kirkkohallituksen esityksen nro 6/2003, joka koskee kirkkolain 1 luvun 3§:n ja kukkojärjestyksen 
1 luvun 3§:n tarkistamista uuden uskonnonvapauslain johdosta. Perustevaliokunnan tulee antaa 
asiasta lausunto. Perustevaliokunnalla on ollut käytettävissään kirkon laintarkastustoimikunnan 
lausunto nro 10/2003. 
 
 

1. Kirkkohallituksen esitys 
 

Kirkkohallituksen esityksen taustalla on eduskunnassa 11.2.2003 hyväksyttyjä 1.8.2003 voimaan 
astuva uskonnonvapauslaki. Uusi uskonnonvapauslaki muuttaa olennaisesti säädöksiä 
uskontokuntaan kuulumisesta; muutokset koskevat lapsen uskontokuntaan kuulumista sekä 
oikeutta kuulua samanaikaisesti useampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kirkkohallituksen 
esityksessä pyritään vastaamaan seuraavaan kolmeen lainsäädännön muutoksesta syntyvään 
ongelmaan: 
 
 

Lapsen kuuluminen mkmmkuntaan 
 

Voimassa olevassa uskonnonvapauslaissa säädetään, että lapsi seuraa uskontokuntaan nähden 
pääsääntöisesti äitiään. Uuden uskonnonvapauslain mukaan lapsen huoltajien on yhdessä sovittava 
lapsen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta eikä vanhempien kuuluminen uskonnolliseen 
yhdyskuntaan enää ole lapsen jäsenyyden edellytys. 
 

Kirkkohallituksen esityksessä todetaan, että nykyisen kirkkolain 1 luvun 3 §:ssä viitataan suoraan 
uskonnonvapauslakiin. Kirkkolaissa ei ole omia materiaalisia säädöksiä lapsen uskontokuntaan 
kuulumisesta. Koska uuden uskonnonvapauslain mukaan lapsen uskontokunta ei enää määräydy 
vanhempien uskontokunnan perusteella, on mahdollista että vanhemmat päättävät liittää lapsen 
kirkon jäseneksi, vaikka kumpikaan heistä ei kuuluisi kirkkoon. Samoin on mahdollista, että 
vanhempien erotessa kirkosta lapsi jäisi kirkon jäseneksi. Kirkkohallituksen mielestä kirkon on 
omassa lainsäädännössään huolehdittava siitä, että lapsi seuraa uskontokuntaan nähden 
vanhempiaan. Siksi kirkkohallitus esittää säädöstä, jonka mukaan lapsi voi olla kirkon jäsen, jos 
ainakin toinen hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. 
 

Uskontokuntaan liittymisen ikärajat 
 

Uuden uskonnonvapauslain mukaan 18 vuotta täyttänyt voi itsenäisesti päättää uskonnolliseen 
yhdyskuntaan liittymisestä tai eroamisesta ja 15 vuotta täyttänyt voi tehdä tämän vanhempien 
suostumuksella. Edelleen laki säätää, ettei 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa saa 
muuttaa ilman tämän kirjallista suostumusta. Kirkkohallitus esittää, että ikäraja, jota nuorempi 
lapsi ei voi olla kirkon jäsen ellei joku huoltajista kuulu kirkkoon, olisi 15 vuotta. 
 
 

Kaksoisjcisenyys 
 

Voimassa oleva uskonnonvapauslaki kieltää kuulumisen samanaikaisesti useampaan uskonnolli-
seen yhdyskuntaan. Uskonnonvapauskomitean mukaan valtion tehtävänä ei ole rajoittaa ihmisen 
uskonnollisia ratkaisuja. Kun joissakin tapauksissa kaksoisjäsenyyden kiellon on katsottu 
rajoittavan uskonnonvapauden toteuttamista, uuteen uskonnonvapauslakiin eisisällytetty kieltoa 
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kuulua samanaikaisesti useampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan. Laki sallii kuitenkin uskonnol-
lisille yhdyskunnille oikeuden itse päättää jäsenyyden ehdoista, jolloin yhdyskunta voi määrätä, 
ettei henkilö voi samanaikaisesti olla jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. 
 

Kirkkohallituksen esityksen mukaan kaksoisjäsenyys ei ole kirkon kannalta suotavaa, vaikka 
voikin tulla eräissä tapauksissa kysymykseen. Poikkeuksen muodostavat kirkolliskokouksen 
hyväksymät ekumeeniset sopimukset, joissa voidaan sopia kirkkojen vastavuoroisesta 
jäsenyydestä. Porvoon sopimuksessa on tällaisesta vastavuoroisesta jäsenyydestä sovittu. 
Ekumeenisten sopimusten nojalla syntyvä kaksoisjäsenyys on otettu huomioon kirkkojärjestyksen 
1 luvun 3 §:n 2 momentissa. 
 

Koska voimassa oleva uskonnonvapauslaki kieltää kaksoisjäsenyyden, kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 
momenttiin on kirjattu viittaus lakiin. Uuden lain myötä viittaus käy tarpeettomaksi. Kirkko-
hallituksen esityksen mukaan kirkkolaissa olisi säädettävä, ettei kirkon jäsen saa kuulua muuhun 
uskonnolliseen yhdyskuntaan. Muun kristillisen kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan jäsen voisi 
kuitenkin olla myös kirkon jäsen kirkolliskokouksen hyväksymän tuon kirkon tai uskonnollisen 
yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla. 
 
 

2. Kirkolliskokouksen aikaisemmat kannanotot 
 

Kirkolliskokous on antanut lausunnot uskonnonvapauskomitean välimietinnöstä (PV 7/1999) ja 
mietinnöstä (PV 1/2001). Lausunnoissa on pidetty hyvinä voimassa olevan uskonnonvapauslain 
säädöksiä lapsen uskonnollisen aseman määräytymisestä. Perheen uskonnollisen yhtenäisyyden 
kannalta on tärkeää, että lapsi voidaan liittää sellaisen uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, johon 
vähintään yksi hänen huoltajistaan kuluu. Edelleen kirkolliskokous on todennut kasteen olevan 
kirkon pyhä toimitus, jonka kautta tullaan kirkon jäseneksi. Lapsen kristillisen kasvatuksen vuoksi 
kirkko on edellyttänyt, että ainakin toinen alaikäisen kastettavan vanhemmista tai hänen muu 
huoltajansa on kirkon jäsen. 
 

Alaikäisen päätösvallasta kirkolliskokous on lausunnoissaan todennut, että komitean ehdotus 12? 
15 ja 18 vuoden ikärajoista turvaa nuoren ikäkauden mukaisen uskonnollisen päätösvallan. 
Kirkolliskokous on myös ilmoittanut tukevansa komitean esitystä, jonka mukaan 12 vuotta 
täyttänyt lapsi seuraisi huoltajaansa vain omalla suostumuksellaan, jos huoltajan uskonnollinen 
asema muuttuu. Kirkolliskokouksen lausunnoissa on erityisesti korostettu lapsen uskonnollisen 
aseman pysyvyyden tärkeyttä sekä lapsen oikeutta myötävaikuttaa häntä koskeviin päätöksiin. 
 

Kirkolliskokous on lausunnoissaan suhtautunut kielteisesti mahdollisuuteen kuulua useampaan 
kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan. Samalla on kuitenkin pidetty mahdollisena komitean 
esittämää ratkaisua, jossa lainsäädännöllä ei rajoiteta oikeutta kuulua useampaan kuin yhteen 
uskonnolliseen yhdyskuntaan ja jossa jäsenyyden ehtoja koskevat säädökset ovat uskontokunnan 
sisäinen asia. 

3. Kirkon laintarkastustoimikunnan lausunto 
 

Kirkon laintarkastustoimikunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että uskonnonva-
pauslain 3 §:ssä säädetään uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä ja siitä eroamisesta. 
Laintarkastustoimikunnan lausunnon mukaan kirkkohallituksen esityksessä on kaksi ongelmaa, 
jotka liittyvät kirkosta eroamiseen. Toteutuessaan kirkkohallituksen esitys merkitsisi sitä, että 
vanhempien erotessa kirkosta kaksitoista vuotta täyttänyt mutta -alle viisitoistavuotias lapsi 
joutuisi eroamaan kirkosta myös silloin kun hän ei sitä haluaisi. Tämä on ristiriidassa sen kanssa 
mitä uskonnonvapauslain 3 §:n 2 momentissa on säädetty kaksitoista vuotta täyttäneen lapsen 
uskonnollisen aseman muuttamisesta. Toiseksi on epäselvää, kuinka tulee menetellä, jos kirkon 
jäsen liittyy toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, mutta pysyy samanaikaisesti kirkon jäsenenä. 

4. Perustevaliokunnan kannanotot 
 

Perustevaliokunta katsoo, että lapsen kastamiseen ja kirkon jäseneksi ottamiseen liittyy kiinteästi 
lapsen kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen. Tällä perusteella on tärkeää, että ainakin yksi 
lapsen huoltajista on kirkon jäsen. 
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Kirkolliskokous on aikaisemmissa lausunnoissaan kannattanut uskonnonvapauskomitean esitystä, 
jonka mukaan 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa ei tule muuttaa ilman hänen 
kirjallista suostumustaan. Perustevaliokunta katsoo, ettei kirkolliskokouksen aikaisempaa kantaa 
ole syytä muuttaa. Kirkon omat kirkkoon liittymistä ja eroamista koskevat säädökset on laadittava 
siten, että lapsen suostumuksella kaksitoistavuotiaan huoltajat voivat liittää hänet kirkon jäseneksi 
ja heidän erotessaan kirkosta lapsi niin halutessaan voisi pysyä kirkon jäsenenä. Toteutuessaan 
esitys poistaisi ongelmat, jotka syntyvät, kun kirkkoon kuulumaton rippikouluun osallistuva nuori 
haluaa liittyä kirkon jäseneksi. 
Perustevaliokunnan käsityksen mukaan kirkon jäsen ei samanaikaisesti voi olla muun uskonnol-
lisen yhdyskunnan jäsen. Kaksoisjäsenyys on kuitenkin mahdollista, jos kirkolliskokous on 
hyväksynyt kyseisen kirkon tai yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen vastavuoroisesta 
jäsenyydestä. 
 

Laintarkastustoimikunta on todennut, että kukkolainsäädännöstä puuttuvat säädökset siitä, miten 
menetellään, jos kirkon jäsen liittyy toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, mutta pysyy 
samanaikaisesti kirkon jäsenenä. Mikäli lakivaliokunta katsoo tarpeelliseksi täydentää tältä osin 
kirkkohallituksen esitystä, säädöstä kirjoitettaessa on muistettava, että kirkko ei erota jäsenyy-
destään vaan kirkosta eroaminen perustuu aina asianomaisen omaan päätökseen luopua kirkon 
jäsenyydestä. Tästä syystä toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan liittyminen on katsottava 
päätökseksi erota kirkon jäsenyydestä. 
 
 

Turussa 7 päivänä toukokuuta 2003 
 
 

Perustevaliokunnan puolesta 

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet puheenjohtaja Kantola sekä jäsenet Havunen, Huovinen 
(osittain), Hurskainen, Junkkaala, Kalliala, Marjanen, Marjokorpi, Nieminen, Peltola, Poutiainen, 
Pruuki, Rasimus, Repo, Stenlund, Varpasuo, Viljamaa. 

Olli Hallamaa 
sihteeri puheenjohtaja 
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Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle nro 6/2003 
 
A s n r o  2 0 0 3 - 0 0 3 3 7  

 
 
 
 
 

KIRKKOLAIN 1 LUVUN 3 §:N JA KIRKKOJÄRJESTYKSEN 1 
LUVUN 3 §:N TARKISTAMINEN UUDEN USKONNON-
VAPAUSLAIN JOHDOSTA 

 
 

Uusi uskonnonvapauslaki, joka korvaa vuodelta 1923 olleen vanhan samannimisen 
lain, on hyväksytty eduskunnassa 11.2.2003 Laki tulee voimaan 1.8.2003. Uskon-
nonvapauslain 3 §:n säännökset lapsen uskontokuntaan kuulumisesta ovat muuttuneet 
olennaisesti. Huoltajien on lähtökohtaisesti sovittava siitä entisen automaattisen 
järjestelmän sijasta, jolloin lapsi seurasi pääsäännön mukaan äitiään. Jollei so-
pimukseen päästä, lapsen huoltajana toimiva äiti voi vuoden kuluessa lapsen syn-
tymästä yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan. Lapsen jä-
senyyttä sääntelee myös uusi 12 vuoden ikärajasäännös. Kaksitoista vuotta täyttänyt 
voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla 
kirjallisella suostumuksellaan. Muut 15 ja 18 vuoden ikärajat ovat ennallaan, joten 15 
vuotta täyttänyt voi huoltajan kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen 
yhdyskuntaan ja erota siitä. 
 

Kirkkolain 1 luvun 3 §:ssä viitataan suoraan vanhaan uskonnonvapauslakiin ilman, että 
kirkkolaissa on omia materiaalisia säännöksiä lapsen uskontokuntaan kuulumisesta. 
Uuden uskonnonvapauslain myötä voimassa olevan kirkkolain säadösyh-teys on 
katkennut. Kun uudessa uskonnonvapauslaissa ei ole automaattisia jäsenyyden 
määräytymissäännöksiä, kirkkolakiin on syntynyt aukko. Ilman kirkon omaa alle 15 
vuotiaan lapsen jäsenyysedellytyksiä määrittelevää säännöstä, johon on valtuutus 
uskonnonvapauslain 3 §:n 4 momentissa, olisi mahdollista, että vanhemmat tai 
riitatapauksessa äiti yksinkin voisivat päättää, että lapsi liitetään seurakunnan 
jäseneksi, vaikka kumpikaan vanhemmista ei kuulu kirkkoon. Vastaavasti kummankin 
tai ainoan huoltajan erotessa kirkosta he voisivat päättää, että lapsi jää yksin 
seurakuntaan. 
 

Kirkkohallitus esittää tämän vuoksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momenttia täyden-
nettäväksi siten, että lapsen edellytyksistä olla kirkon jäsen alle 15-vuotiaana sää-
dettäisiin erikseen kirkkolaissa. Yksilön oikeutta koskevana säännöksen on perus-
tuslain 80 §:n 1 momentin nojalla oltava laintasoinen. Kirkkohallitus esittää, että alle 
15-vuotias lapsi voisi olla kirkon jäsen, jos ainakin toinen hänen huoltajistaan on 
kirkon jäsen. Käytännön perhetilanteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Tavallisesti 
avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen molemmat vanhemmat ovat huoltajia. Samoin 
on useimmiten laita avioeron jälkeenkin, mutta huoltajuus voidaan uskoa vain toiselle 
tai jopa muullekin henkilölle. Johtavia periaatteita lapsen edun tur2 

 

vaamisessa ja kaikinpuolisessa hyvinvoinnissa on, että hänen kasvatuksensa olisi kokonaisvaltainen 
ja eheä. Siihen kuuluu myös uskontokasvatus olennaisena osana. Jaetun huoltajuuden tapauksessa 
vanhempien on tarvittaessa sovittava lapsen jäsenyydestä uskonnollisessa yhdyskunnassa. 
Pääsääntönä on luonnollisesti pidettävä sitä, että lapsi kuuluu siihen uskonnolliseen yhdyskuntaan, 
johon kuuluvan huoltajan luona hän pääasiallisesti asuu. 
 

Uskonnonvapauslain 3 §:n 4 momentin mukaan uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden 
edellytykseksi voidaan säätää, ettei henkilö samanaikaisesti ole muun uskonnollisen yhdyskunnan 
jäsen. Tämän säännöksen nojalla kaksoisjäsenyys on siten mahdollinen. Pääsääntöisesti tämä ei ole 
suotavaa, mutta voi eräissä tapauksissa tulla kysymykseen. Kirkkomme osalta tällainen tilanne olisi 



 

 

suhteessa Brittein saarten anglikaanisiin kirkkoihin. Näiden jäsenet voivat ilmoittautua kirkkomme 
jäseniksi kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla (1558/2001). Varsinainen 
kaksoisjäsenyystilanne suomalaisten uskonnollisten yhdyskuntien kesken voisi tuon sopimuksen 
nojalla syntyä vain Suomen anglikaanisen kirkon kanssa, joka on osa Englannin anglikaanista 
kirkkoa kuuluen Gibraltarin piispan alaisuuteen. Suomen anglikaaniseen kirkkoon kuuluu vain noin 
100 jäsentä. 
 

Kirkkohallitus katsoo viitaten muun muassa Porvoon sopimuksen käsittelyn yhteydessä 
omaksuttuun ekumeenisten sopimusten hyväksymistä koskevaan lainsäädäntötekniseen ratkaisuun, 
että kaksoisjäsenyys olisi mahdollinen, jos kirkolliskokous on hyväksynyt sanotunlaisen sitä 
koskevan ekumeenisen sopimuksen. Porvoon sopimukseen sisältyy tätä koskeva jäsenyyskohta. 
Sopimukseen sisältyvän julistuksen 3 kohdan mukaan kirkot sitoutuivat "pitämään kaikkien 
kirkkojemme kastettuja jäseniä myös oman kirkkomme jäseninä". Tämä on jo otettu huomioon 
kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 §:n 2 momentissa, mutta vanha uskonnonvapauslaki ei sallinut 
kaksoisjäsenyyttä Suomessa. Säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että viittaus 
uskonnonvapauslakin poistetaan tarpeettomana. 
 

Kirkkohallitus esittää näillä perusteilla, että kirkkolain 1 luvun 3 §:ään lisättäisiin uusi momentti, 
jonka mukaan muun kristillisen kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan jäsen voi olla samanaikaisesti 
kirkkomme jäsen, jos kirkolliskokous on hyväksynyt tuon kirkon tai uskonnollisen kirkon kanssa 
tehdyn sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. Esitys täydentää kaksoisjäsenyyden 
osalta Porvoon sopimuksen toimeenpanoa ja tekee vastaavat järjestelyt mahdolliseksi myös muiden 
kirkkojen kanssa, jos kirkolliskokous niin erikseen harkitsee muita ekumeenisia sopimuksia 
käsitellessään.. Tämä täydennysesitys on tullut mahdolliseksi uskonnonvapauslain 3 §:n 4 momentin 
perusteella. Sen mukaan jäsenyyden edellytykseksi voidaan säätää, ettei henkilö ole samanaikaisesti 
muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. 

Esitys  on  pääasiassa lainsäädäntötekninen. Esityksellä ei siten muuteta sitä periaatetta, jonka 
mukaan kasteen ja opetuksen yhteenkuuluvuuden vuoksi ainakin toisen vanhemmista tulee olla 
kirkon jäsen, jotta lapsi voi kuulua kirkkoon tai tulla kastetuksi. Kyseessä on kirkkojärjestyksen 1 
luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesta vanhempien velvollisuudesta huolehtia lapsen kristillisestä 
kasvatuksesta ja samalla luonnollisesti lapsen oikeudesta kasteopetukseen. 
 

Kirkkojärjestyksen 2 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan milloin toinen tai kumpikaan vanhemmista 
ei kuulu kirkkoon tai milloin lapsi ei ole vanhempiensa kasvatettavana, hänet voidaan kastaa ottaen 
huomioon, mitä lapsen kuulumisesta kirkkoon erikseen säädetään. Tähän säännökseen ei ole 
välttämätöntä tehdä tässä yhteydessä muutoksia. Myös kaksoisjäsenyyden osalta esitys on 
lainsäädäntötekninen, koska sitä ei ekumeenisten sopimusten (Porvoo) osalta ole aikaisemmin voitu 
toteuttaa vanhan uskonnonvapauslain kaksoisjäsenyyskiellon johdosta. 
 

Laki ehdotetaan 1 luvun 3 §:n 2 momentin osalta tulevaksi voimaan mikäli mahdollista 1.8.2003 
lukien. 
 

Uskonnonvapauslain 31 §:n 3 momentin nojalla 3 §:n 2 momentti ehdotetaan tulevaksi voimaan 
säädetyn kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen 1.8.2006. 
 

Kirkkohallitus esittää edellä olevilla perusteilla, että kirkolliskokous 
 

1) ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 
annetun kirkkolain (1054/1993) 1 luvun 3 §:n 2 momentti, ja 

lisätään sanottuun pykälään uusi 3 momentti seuraavasti: 

1 luku 

Kirkon tunnustus, tehtävä ja jäsenet 

3 §  
Jäsenet 
 

Kirkon jäseneksi tulemisesta ja kirkosta eroamisesta on voimassa, mitä uskonnonvapauslaissa 
( /2003) säädetään. Alle viisitoista vuotta oleva lapsi voi olla kirkon jäsen, jos ainakin toinen hänen 



 

 

huoltajansa on kirkon jäsen ja jos lapsen jäsenyydestä on sovittu tai päätetty uskonnonvapauslain 3 
§:ssä säädetyllä tavalla. 

Kirkon jäsen ei saa kuulua muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Muun kristillisen kirkon tai 
uskonnollisen yhdyskunnan jäsen voi kuitenkin olla samanaikaisesti kirkon jäsen, jos 
kirkolliskokous on hyväksynyt tuon kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa tehdyn 
sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. 

Tämä laki tulee 3 §:n 2 momentin osalta voimaan päivänä kuuta 200 ja 3 momentin osalta   
päivänä       kuuta 200 . 

 
 

2) päättäisi muuttaa 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 1 
luvun 3 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on kirkolliskokouksen päätöksessä 1558/2001, 
seuraavasti: 

1 luku 

Kirkon tunnustus ja jäsenet 

3 §  
 
 

Kirkon jäseneksi tulee oikein kastettu lapsi sekä asianomaisen ilmoituksen perusteella toiseen 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja myös muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen 
yhdyskuntaan kuuluva säädetyn iän täyttänyt henkilö, jos kirkolliskokous on hyväksynyt tuon 
kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen kirkon jäseneksi tulemisesta. 

 
 
 
 
 
 
 

Tämä päätös tulee voimaan samana päivänä kuin kirkolliskokouksen päivänä        kuuta 2003 
hyväksymä kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momentin muutos. 
 
 
 

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2003 
 
 
 
 
 
 
Arkkipiispa Jukka Paarma 

Kirkkoneuvos Matti Halttunen 

 

Liite 

RINNAKKAISTEKSTIT 

Kirkkolaki 
 

Kirkkohallitus esittää edellä olevilla perusteilla, että kirkolliskokous 1) 
ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla 
muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 1 luvun 3 §:n 2 

momentti, ja 



 

 

lisätään sanottuun pykälään uusi 3 momentti seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

1 luku 

Kirkon tunnustus, tehtävä ja jäsenet 3 §  3 §  Jäsenet Jäsenet 

Kirkon jäseneksi tulemisesta ja kirkosta 
eroamisesta on voimassa, mitä uskonnon-
vapauslaissa (267/22) on säädetty. 

Kirkon jäseneksi tulemisesta ja kirkos-
ta eroamisesta on voimassa, mitä uskonnon-
vapauslaissa ( /2003) säädetään. Alle 
viisitoista vuotta oleva lapsi voi olla kirkon 
jäsen, jos ainakin toinen hänen huoltajansa 
on kirkon jäsen ja jos lapsen jäsenyydestä on 

sovittu tai päätetty uskonnonvapauslain 3 
§:ssä säädetyllä tavalla. 

Kirkon jäsen ei saa kuulua muuhun us-
konnolliseen yhdyskuntaan. Muun kristillisen 
kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan jäsen 
voi kuitenkin olla samanaikaisesti kirkon 
jäsen, jos kirkolliskokous on hyväksynyt tuon 
kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa 
tehdyn sopimuksen jäsenyyden 
vastavuoroisista edellytyksistä. 

 
 
 
 
 

Tämä laki tulee 3 §:n 2 momentin osalta 
voimaan  päivänä        kuuta 200 ja 3 
momentin osalta   päivänä      kuuta 200. 

Kirkkojärjestys 
 

2) päättäisi muuttaa 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 1 
luvun 3 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on kirkolliskokouksen päätöksessä 1558/2001, 
seuraavasti: 

 

1 luku 
 

Kirkon tunnustus ja jäsenet 

3 §  3 §  

 
Jollei uskonnonvapauslaista (267/1922) 

muuta johdu, kirkon jäseneksi tulee oikein 
kastettu lapsi sekä asianomaisen ilmoituksen 
perusteella toiseen evankelisluterilaiseen 
kirkkoon ja muuhun kristilliseen kirkkoon tai 
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva 
säädetyn iän täyttänyt oikein kastettu henkilö, 
jos kirkolliskokous on hyväksynyt tuon kirkon 
tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa tehdyn 
sopimuksen kirkon jäseneksi tulemisesta. 

Kirkon jäseneksi tulee oikein kastettu 
lapsi sekä asianomaisen ilmoituksen perus-
teella toiseen evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
ja muuhun kristilliseen kirkkoon tai 
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva sää-
detyn iän täyttänyt oikein kastettu henkilö, jos 
kirkolliskokous on hyväksynyt tuon kirkon tai 
uskonnollisen yhdyskunnan kanssa tehdyn 
sopimuksen kirkon jäseneksi tulemisesta. 

 
 
 

Tämä päätös tulee voimaan samana 
päivänä kuin kirkolliskokouksen ^päivänä   
kuuta 2003 hyväksymä kirkkolain 1 luvun 3 
§:n 2 momentin muutos. 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
uskonnonvapauslaki, joka korvaisi voimassa 
olevan vuonna 1922 annetun uskonnonva-
pauslain. Lisäksi esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi perusopetuslakia, lukiolakia ja 
kirjanpitolakia. 

Uudella uskonnonvapauslailla turvattaisiin 
perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden 
käyttämistä. Laissa säädettäisiin uskonnon 
harjoittamisen järjestämistä varten tarkoitetusta 
erityisestä yhteisömuodosta, rekisteröidystä 
uskonnollisesta yhdyskunnasta. Rekisteröityjen 
uskonnollisten yhdyskuntien autonomiaa 
ehdotetaan lisättäväksi nykyisestä. Lakiin 
sisältyy myös säännöksiä, joita sovellettaisiin 
rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien 
lisäksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 
ortodoksiseen kirkkokuntaan. Tällaisia kaikkiin 
uskonnollisiin yhdyskuntiin sovellettavia 
säännöksiä olisivat säännökset, jotka koskevat 
jäsenyyttä uskonnollisessa yhdyskunnassa, 
menettelyä liityttäessä uskonnolliseen 
yhdyskuntaan ja erottaessa yhdyskunnasta, 
valaa ja vakuutusta sekä ko-koontumislain 
soveltamista uskonnon julkiseen 
harjoittamiseen. 

Uskonnonvapauslaissa ei enää kiellettäisi 
henkilön kuulumista samanaikaisesti useampaan 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, vaan tämä asia 
siirrettäisiin ratkaistavaksi kunkin yhdyskunnan 
oman järjestyksen mukaan. Uskonnollisesta 
yhdyskunnasta eroamiseen liittyvästä 
kuukauden harkinta-ajasta sekä 
henkilökohtaisesti tehtävän eroamisilmoituksen 
vaatimuksesta ehdotetaan luovuttavaksi. Lapsen 
uskonnollinen asema ei enää lain nojalla 

automaattisesti määräytyisi huoltajien 
uskonnollisen aseman mukaan, vaan lapsen 
liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan tai 
eroaminen siitä perustuisi aina erilliseen 
huoltajien tahdonilmaisuun. Huoltajat päät-
täisivät lapsen uskonnollisesta asemasta pää-
sääntöisesti yhdessä. Lapsen itsemääräämis-
oikeutta ehdotetaan laajennettavaksi siten, että 
12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista 
asemaa voidaan muuttaa vain lapsen suostu-
muksella. 

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan 
tarkoitus ja toimintamuodot määriteltäisiin 
uudessa laissa nykyistä täsmällisemmin. Yh-
dyskuntien järjestysmuotoon ja hallintoon 
sovellettaisiin yhdistyslakia siltä osin kuin 
uskonnollisen yhdyskunnan erityisluonne ei 
edellytä yhdistyksistä poikkeavaa sääntelyä. 
Merkittävimmät erot yhdistyksiin olisivat, että 
rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa 
päätösvaltaa ei edellytetä käytettävän 
yhdyskunnan jäsenten kokouksessa ja että 
yhdyskunnan hallitus voisi olla myös yksijä-
seninen. Yhdyskunnan perustamiseen vaadit-
taisiin nykyiseen tapaan vähintään 20 henkilöä. 
Yhdyskuntien toimivaltaa päättää seura-
kuntiensa ja muiden paikallisyhteisöjensä or-
ganisoinnista ehdotetaan olennaisesti lisättä-
väksi. Nykyiseen uskonnonvapauslakiin si-
sältyvistä kiinteistön omistamiseen liittyvistä 
rajoituksista ja opetusministeriön oikeudesta 
tarkastuttaa yhdyskuntia luovuttaisiin. Kir-
janpitolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja sen 
paikallisyhteisö ovat aina kirjanpitovelvollisia. 
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Perusopetuksen ja lukion uskonnonopetusta 
koskeviin säännöksiin ehdotetaan eräitä 
muutoksia. Perusopetuslaissa ja lukiolaissa 
korvattaisiin tunnustuksellisen uskonnonope-
tuksen käsite oman uskonnon opetuksen kä-
sitteellä. Esitys ei edellytä muutoksia uskonnon 
opetuksen nykyisiin sisältöihin. Myös oppilaan 
oikeus ja velvollisuus osallistua oman uskontonsa 
tai elämänkatsomustiedon opetukseen säilyisi 
pääosin nykyisellään. Oppilaiden enemmistön 
mukaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan 
kuulumaton oppilas osallistuisi mainittuun 
opetukseen vain, jos hän siihen erikseen 
ilmoittautuu. Evankelisluterilaista ja 
ortodoksista uskonnonopetusta antavalta 
opettajalta ei enää edellytettäisi asianomaisen 
kirkon jäsenyyttä. Lisäksi lakiin ehdotetaan 
otettavaksi menettelytapasäännökset, jotka 
liittyvät oikeuteen olla osallistumatta uskonnon 
harjoittamiseen koulussa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä elokuuta 2003. Kirjanpitolain muutos 
tulisi kuitenkin voimaan kolmen vuoden 
kuluttua uskonnonvapauslain voimaantulosta eli 
1 päivänä elokuuta 2006. 
röidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle voidaan 
avioliittolain perusteella nojalla myös myöntää 
oikeus vihkiä avioliittoon. 

Uutta uskonnonvapauslakia sovelletaan 
kaikilta osin rekisteröityihin uskonnollisiin 
yhdyskuntiin. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
ja ortodoksiseen kirkkokuntaan lakia sen sijaan 
sovelletaan vain osittain. Pykälän 2 momentiksi 
on otettu selkeyttävä säännös siitä, mitä lain 
säännöksiä sovelletaan viimeksi mainittuihin 
kirkkoihin. 

2 §. Uskonnollinen yhdyskunta. Pykälässä 
määritellään uskonnollinen yhdyskunta. Us-
konnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan 
evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista 
kirkkokuntaa ja lain 2 luvussa säädetyllä tavalla 
rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa. Tältä 
osin määrittely vastaa voimassa olevaan 
uskonnonvapauslakiin sisältyvää uskonnollisen 
yhdyskunnan määritelmää. 

Uudessa uskonnonvapauslaissa ei käytettäisi 
uskonnollisen yhdyskunnan rinnalla voimassa 
olevaan uskonnonvapauslakiin sekä 
perusopetuslakiin, lukiolakiin ja eräisiin muihin 
lakeihin sisältyvää uskontokunnan käsitettä. 
Uskontokunnan käsite on ollut tul-
kinnanvarainen. Se on käsitteenä laajempi kuin 
uskonnollinen yhdyskunta, mutta lain-
säädännössä ei nykyään mitenkään määritellä, 
mitkä muut yhteisöt kuin evankelisluterilainen 
kirkko, ortodoksinen kirkkokunta ja 
rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat voisivat 
olla uskontokuntia. Uskonnonvapauslain ja 
koulutuslainsäädännön tulkintakäytännössä 
uskonnollisen yhdyskunnan ja uskontokunnan 
käsitteitä onkin pidetty rinnasteisina. 
Uskontokunnan käsitteestä luopuminen 
selkeyttää lainsäädäntöä muuttamatta 
kuitenkaan lainsäädännön vakiintunutta tul-
kintakäytäntöä. 

3 §. Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa. 
Pykälässä säädetään siitä, millä perusteilla ja 
miten jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa 
määräytyy. Pykälää sovellettaisiin kaikkiin lain 
määrittelemiin uskonnollisiin yhdyskuntiin eli 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ortodoksiseen 
kirkkokuntaan ja rekisteröityihin uskonnollisiin 
yhdyskuntiin. 

Pykälän 1 momentissa todetaan uskonnon-
vapauteen kuuluva periaate, että jokaisella on 
oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan 
liittymällä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai 
eroamalla siitä. Säännös ilmaisee yksilön oi-
keuden päättää uskonnollisesta järjestäytymi-
sestään. Jokainen voi halutessaan liittyä us-
konnollisen katsomuksensa mukaisesti sellaiseen 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy 
hänet jäsenekseen. Toisaalta ketään ei voi 
vastoin tahtoaan velvoittaa liittymään us-
konnolliseen yhdyskuntaan eikä estää eroa-
masta uskonnollisesta yhdyskunnasta. 

Lisäksi pykälän 1 momentista ilmenee se 
periaate, että uskonnollisella yhdyskunnalla on 
oikeus päättää henkilön hyväksymisestä 
jäsenekseen. Evankelis-luterilaisen kirkon osalta 
jäsenyyden edellytyksistä säädetään kirkkolain 1 
luvun 3 §:ssä ja kirkkojärjestyksen 1 luvun 3 
§:ssä. Ortodoksiseen kirkkokuntaan 
liittymisestä säädetään ortodoksisesta 
kirkkokunnasta annetun lain 2 §:n 1 mo-
mentissa sekä ortodoksisesta kirkkokunnasta 
annetun asetuksen 1 ja 2 §:ssä. Rekisteröityjen 
uskonnollisten yhdyskuntien osalta jäsenyyden 
edellytyksistä voidaan määrätä yh-
dyskuntajärjestyksessä. Tämä ei kuitenkaan ole 
välttämätöntä, vaan rekisteröity uskonnollinen 
yhdyskunta voi päättää jäseneksi 
hyväksymisestä myös tapauskohtaisesti. Lain 10 
§:n 1 momentin 3 kohdassa edellytetään 
ainoastaan, että yhdyskuntajärjestyksessä 
määrätään, missä järjestyksessä jäseneksi ot-
taminen tapahtuu. Jäsenyys rekisteröidyssä 
uskonnollisessa yhdyskunnassa ei ole kanne-
kelpoinen oikeus niillekään, jotka täyttävät 
yhdyskuntajärjestyksessä määrätyt jäsenyyden 
edellytykset, vaan jäseneksi hyväksyminen 
kuuluu yhdyskunnan autonomian piiriin. 

Pykälän 2 momentissa säädetään alaikäisen 
lapsen uskonnollisen aseman määräytymisestä. 
Säännöksen lähtökohtana on, että lapsen 
uskonnollisesta asemasta päättäminen olisi 
lapsen huollon piiriin kuuluva asia samalla 
tavoin kuin lapsen hoidosta, kasvatuksesta, 
asuinpaikasta ja muista henkilökohtaisista 
asioista päättäminen yleensäkin. Siltä osin kuin 
tässä laissa ei toisin säädetä, noudatettaisiin 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettua 
lakia (361/1983). 

Ehdotettu säännös poikkeaisi lähtökohdiltaan 
voimassa olevasta uskonnonvapauslaista siten, 
että lapsen uskonnollinen asema ei enää 
automaattisesti määräytyisi hänen van-
hempiensa uskonnollisen aseman mukaisesti, 
vaan lapsen uskonnollisen aseman muutta- 
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minen perustuisi aina huoltajien nimenomaiseen 
tahdonilmaisuun. Jos huoltajat eivät lapsen 
syntymän jälkeen nimenomaisesti liitä lasta 
jonkin uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, 
lapsi merkittäisiin väestötietojärjestelmään 

ilman tietoa uskonnollisen yhdyskunnan 
jäsenyydestä. 

Käytännössä evankelis-luterilaista kirkkoa ja 
ortodoksista kirkkokuntaa koskeva lainsäädäntö 
ja monien rekisteröityjen uskonnollisten 
yhdyskuntien yhdyskuntajärjestykset 



 

 

edellyttävät kuitenkin jo nykyisin, että yh-
dyskuntaan liitytään uskonnollisen toimituksen 
kautta tai muuten määrättyjä menettelytapoja 
noudattaen. Esimerkiksi evankelisluterilaiseen 
kirkkoon lapsi otetaan jäseneksi kasteessa. 

Voimassa olevassa uskonnonvapauslaissa ei 
myöskään oteta huomioon sitä, että joidenkin 
uskonnollisten yhdyskuntien opinkä-sityksistä 
voi aiheutua rajoituksia lasten jäsenyydelle 
yhdyskunnassa, esimerkiksi niin, että henkilö 
voidaan ottaa yhdyskunnan jäseneksi vasta siinä 
iässä, kun tämän katsotaan olevan riittävän 
kypsä tekemään henkilökohtaisen 
uskonratkaisun. Voimassa olevan us-
konnonvapauslain sanamuodon mukainen 
soveltaminen rajoittaisikin yhdyskuntien oi-
keutta päättää jäsenyytensä edellytyksistä 
alaikäisten lasten osalta. 

Käytännössä maistraatit merkitsevätkin 
lapsen nykyisin uskonnollisen yhdyskunnan 
jäseneksi vasta saatuaan asiaa koskevan il-
moituksen. Kyseinen ilmoitus tehdään maist-
raatille lapsen tietojen ilmoittamista varten 
tarkoitetulla lomakkeella, jolla ilmoitetaan 
tiedot lapsen nimistä, äidinkielestä ja mah-
dollisesta uskonnolliseen yhdyskuntaan liit-
tymisestä. Niissä tapauksissa, joissa johonkin 
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat van-
hemmat palauttavat lomakkeen ilman mer-
kintöjä lapsen ottamisesta yhdyskunnan jäse-
neksi, käytäntö vaihtelee eri maistraateissa. Osa 
maistraateista merkitsee tällöin heti lapsen 
väestötietojärjestelmään ilman tietoa us-
konnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä, osa 
puolestaan menettelee näin vasta vanhemmille 
tai uskonnolliselle yhdyskunnalle tehdyn 
erillisen tiedustelun jälkeen. Käytännössä lasta 
ei siis nykyisinkään automaattisesti liitetä siihen 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon hänen 
vanhempansa kuuluvat. 

Pääsääntönä olisi, että lapsen huoltajat tekevät 
lapsen uskonnollista asemaa koskevat päätökset 
yhdessä. Tämä vastaisi lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetun lain lähtökohtia 
huoltajien yhteistoiminnasta. Jotta huoltajien 
erimielisyys lapsen uskonnollisesta asemasta ei 
automaattisesti johtaisi lapsen uskonnollisen 
aseman jäämiseen avoimeksi, on säännökseen 
kuitenkin otettu myös toissijainen vaihtoehto 
niitä tilanteita varten, joissa huoltajat eivät 
lapsen syntymän jälkeen pääse sopimukseen 
lapsen uskonnollisesta asemasta. Tällöin lapsen 
huoltajana toimiva äiti voisi halutessaan yksin 
päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen 
yhdyskuntaan. Samansuuntaiset, lapsen äitiä 
suosivat olettamat sisältyvät myös voimassa ole-
vaan uskonnonvapauslakiin sekä nimilakiin 
(694/1985), jonka mukaan lapsen sukunimeksi 
tulee äidin sukunimi, jolleivät vanhemmat ole 
määräajassa ilmoittaneet, kumman vanhemman 
sukunimen lapsi saa. 

Lapsen äidin tulisi tällöin tehdä lapsen liit-
tymistä koskeva ilmoitus asianomaiselle yh-
dyskunnalle vuoden kuluessa lapsen syntymästä. 
Poikkeussääntö koskisi vain lapsen syntymän 
jälkeistä tilannetta, jolloin lapsen uskonnollisesta 
asemasta ei vielä ole tehty ratkaisua. Kaikista 
myöhemmistä muutoksista lapsen uskonnolliseen 
asemaan sen sijaan päättäisivät huoltajat 
yhdessä. 

Pykälän 2 momentin viimeisenä virkkeenä on 
selventävä maininta, joka koskee lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 9 
§:n 3 momentin mukaista niin sanottua 
ryönjakoyhteishuoltoa. Mainitun säännöksen 
nojalla tuomioistuin voi päättää tehtävien jaosta 

huoltajien kesken esimerkiksi niin, että oikeus 
päättää lapsen uskonnollisesta asemasta 
uskotaan jollekin tai joillekin huoltajista. Silloin, 
kun tuomioistuin on päättänyt tehtävien jaosta 
huoltajien kesken tällä tavoin, määräytyisi 
oikeus päättää lapsen uskonnollisesta asemasta 
tuomioistuimen päätöksen mukaan. 

Uskonnonvapauskomitean ehdotuksen mu-
kaan lapsen uskonnollisesta asemasta olisi silloin, 
kun huoltajat eivät sovi asiasta, voinut päättää 
yksin se huoltajista, jonka luona lapsi asuu, jos 
huoltajat asuvat erillään. Päätösvallan sitominen 
lapsen asuinpaikkaan olisi kuitenkin 
ongelmallista sen vuoksi, että lapsen asuminen 
tietyn huoltajansa luona voi perustua myös 
puhtaasti tosiasialliseen tilanteeseen, esimerkiksi 
kyseisen huoltajan omavaltaiseen toimintaan. 
Lapsen asuinpaikka voi myös vaihdella 
esimerkiksi niin, että hän asuu vuorotellen 
molempien huoltajiensa luona. Joissakin 
tapauksissa voidaan myös katsoa lapsen edun 
mukaiseksi uskoa lapsen uskonnollista asemaa 
koskeva päätösvalta huoltajalle, jonka luona 
lapsi ei asu, mikä ei olisi komitean ehdotuksen 
mukaan ollut mahdollista. 

Ehdotuksessa ei uskonnonvapauskomitean 
mietinnöstä poiketen ehdoteta rajoitettavaksi 
sitä, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan 
huoltajat voivat lapsen liittää. Komitean eh-
dotuksen mukaan lapsi olisi voitu liittää läh-
tökohtaisesti vain sellaisen yhdyskunnan jä-
seneksi, johon huoltajat tai joku huoltajista 
kuuluu. Tästä lähtökohdasta olisi komitean 
ehdotuksen mukaan voinut poiketa, jos tällä olisi 
turvattu lapsen mahdollisuus saada hänen 
aikaisemmin saamaansa uskonnollista kasvatusta 
vastaavaa kasvatusta tai jos lapsi asuu pysyvästi 
muualla kuin huoltajansa luona. Sen 
arvioiminen, täyttyvätkö näiden 
poikkeussäännösten edellytykset, olisi jäänyt 
viime kädessä maistraatille. Käytännössä 
maistraattien mahdollisuudet selvittää esi-
merkiksi lapsen aikaisemmin saaman uskon-
nollisen kasvatuksen sisältöä olisivat kuitenkin 
olleet varsin rajoitetut. Voidaankin arvioida, että 
lapsen huoltajilla on tällaisissa tilanteissa 
maistraatteja paremmat edellytykset arvioida, 
vastaako lapsen Uittaminen yhdyskuntaan 
huoltajien asemasta poiketen kyseisessä 
yksittäistapauksessa lapsen etua. 

Päättäessään lapsen uskonnollisesta asemasta 
tai harkitessaan suostumuksen antamista 15 
vuotta täyttäneen lapsen uskonnollisen aseman 
muuttamiseen huoltajien harkintaa ohjaisivat 
myös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun lain 1 §:ssä säädetyt lapsen huollon 
tavoitteet. Lähtökohtana tulisi siten olla lapsen 
tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin 
turvaaminen lapsen yksilöllisten tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti. Lapsen liittämistä sellaisen 
yhdyskunnan jäseneksi, johon hänellä ei ole 
luontevia yhteyksiä, ei yleensä voida pitää 
näiden tavoitteiden mukaisena. 
Itsenäisesti henkilö voisi päättää uskonnollisesta 

asemastaan huoltonsa päätyttyä eli täytettyään 
18 vuotta tai mentyään sitä ennen avioliittoon. 

Pääsääntöisesti uskonnollisen it-
semääräämisoikeuden ikäraja olisi siten sama 

kuin voimassa olevassa uskonnonvapauslaissa eli 
18 vuotta. Kyseinen ikäraja on katsottu 

perustelluksi siksi, että valitessaan uskonnollisen 
yhdyskuntansa tai jäämisen uskonnollisten 

yhdyskuntien ulkopuolelle yksilö päättää 
kokonaisvaltaisesti maailmankatsomuksestaan, 

mikä edellyttää yksilöltä tavanomaista 
suurempaa harkintaa ja kypsyyttä. Myös 
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perheen katsomuksellisen yhtenäisyyden 
turvaaminen puoltaa ehdotettua ikärajaa. 

Perustuslaissa säädetty uskonnonvapaus 
koskee, kuten muutkin perusoikeudet, myös 
alaikäisiä. Vuoden 1995 perusoikeusuudistusta 
koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että 
perusoikeussuoja ei lähtökohtaisesti ole 
riippuvainen henkilön iästä. Perusoikeus-
uudistuksella ei kuitenkaan tarkoitettu muuttaa 
oikeusjärjestykseen sisältyviä sääntöjä 
oikeustoimikelpoisuudesta. Vajaavaltaisen osalta 
kysymys liittyy siihen, kuka käyttää 
perusoikeutta koskevaa puhevaltaa. Tämän 
mukaisesti eduskunnan» perustuslakivaliokunta 
on esimerkiksi hallitusmuodon aikaisempaa 
uskonnonvapaussäännöstä tulkitessaan 
todennut, että uskonnonvapaus on kansalaisen 
iästä riippumaton, mutta käytännössä nuorten 
alaikäisten kohdalla tätä vapautta ei käytä yksilö 
itse vaan hänen vanhempansa tai holhoojansa 

(PeVL 12/1982 vp). Edelleen on todettu, että 
perusoikeuksien käyttämisestä voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä lailla. Tällaisiin lakeihin 
voi sisältyä myös järjes-tysluontoisia säännöksiä, 
joilla on merkitystä alaikäisen kannalta. 
Ikärajoihin liittyvät rajoitukset on kuitenkin 
voitava perustella perusoikeuksien kannalta 
hyväksyttävällä tavalla, eikä alaikäisten 
sulkeminen kokonaan perusoikeussäännösten 
soveltamisalan ulkopuolelle ole sallittua. Myös 
Suomea sitovissa lapsen asemaa koskevissa 
kansainvälisissä sopimuksissa, kuten lapsen 
oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa, 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevassa kansainvälisessä 
yleissopimuksessa ja Euroopan neuvoston 
ihmisoikeussopimuksen ensimmäisessä 
lisäpöytäkirjassa tunnustetaan vanhempien ja 
laillisten huoltajien oikeus turvata lapsillensa 
vanhempien vakaumuksen 
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mukainen uskonnollinen kasvatus. 

Pykälän 3 momentin mukaan alle 18-
vuotiaallakin olisi kuitenkin rajoitettu oikeus 
osallistua uskonnollista asemaansa koskevaan 
päätöksentekoon siten kuin pykälän 2 
momentissa säädetään. Viisitoista vuotta 
täyttänyt lapsi voisi huoltajien suostumuksella 
itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota 
siitä. Ikäraja vastaisi tältä osin voimassa olevaa 
uskonnonvapauslakia. Suostumus tarvittaisiin 
kaikilta huoltajilta, jollei huoltajien 
yhteistoimintaa koskevasta lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetun lain 5 §:stä muuta 
johdu, ja se tulisi antaa kirjallisena. 

Kaksitoista vuotta täyttäneen lapsen us-
konnollista asemaa voitaisiin muuttaa vain 
lapsen omalla kirjallisella suostumuksella. 
Säännöksellä halutaan turvata lapsen oikeutta 
osallistua ikäänsä ja kehitystasoansa vastaavalla 
tavalla uskonnollista asemaansa koskevaan 
päätöksentekoon ja lapsen uskonnollisen tai 
muun katsomuksellisen kasvatuksen 
jatkuvuutta. Kaksitoista vuotta täyttäneen 
lapsen voidaan yleensä katsoa saavuttaneen 
sellaisen kypsyyden ja kehitystason, ettei hänen 
uskonnollista asemaansa ole perusteltua voida 
muuttaa ilman lapsen omaa suostumusta. 
Ehdotettu ikäraja on sama kuin esimerkiksi 
päätettäessä lapsen huoitoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. 
Tällaista päätöstä ei saa panna täytäntöön 
vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa. 

Pykälän 4 momentissa todettaisiin selvyyden 
vuoksi, että uskonnollisen yhdyskunnan 
jäsenyyden edellytyksistä voidaan säätää 
evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista 
kirkkokuntaa koskevassa lainsäädännössä tai 
määrätä rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan yhdyskuntajärjestyksessä. Säännöksessä 
mainittaisiin erikseen mahdollisuus säätää tai 
määrätä, ettei henkilö ole samanaikaisesti muun 
uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Tämä on 
katsottu tarpeelliseksi sen vuoksi, ettei uuteen 
uskonnonvapauslakiin ehdoteta otettavaksi 
voimassa olevan uskonnonvapauslain 5 §:n 5 
momentin mukaista kieltoa kuulua 
samanaikaisesti useampaan uskonnolliseen 

yhdyskuntaan. Jos rekisteröidyn uskonnollisen 
yhdyskunnan yhdys-kuntajärjestys kieltää 
jäsenensä kuulumisen samanaikaisesti muuhun 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, muodostaa 
jäsenen liittyminen muuhun yhdyskuntaan 28 
§:n 1 momentin 3 kohdan nojalla perusteen 
erottaa jäsen yhdyskunnasta, koska hän ei enää 
täytä yhdyskuntajärjestyksessä määrättyjä 
jäsenyyden ehtoja. 

Voimassa olevaan uskonnonvapauslakiin 
sisältyvää kieltoa kuulua samanaikaisesti 
useampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan ei ole 
otettu uuteen uskonnonvapauslakiin, koska 
tällainen kielto perustuu kategoriseen kä-
sitykseen uskonnollisen vakaumuksen luon-
teesta. Kielto voi joissakin tapauksissa rajoittaa 
uskonnonvapauden käyttämistä. Uskon-
nonvapauden ja uskonnollisten yhdyskuntien 
autonomian periaatteen mukaista on, että us-
konnolliset yhdyskunnat itse määrittelevät 
suhtautumisensa jäsentensä mahdollisuuteen 
kuulua muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. 

Kun uskonnollinen yhdyskunta päättää 
edellytyksistä, joiden täyttyessä jäsenten 
kuuluminen muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin 
on mahdollista, yhdyskunta voi rajoittaa 
jäsentensä mahdollisuuden kuulua samanai-
kaisesti vain tiettyihin tai tietynlaisiin muihin 
uskonnollisiin yhdyskuntiin. 

Käytännössä useimmat uskonnolliset yh-
dyskunnat tulevat todennäköisesti jatkossakin 
kieltämään jäsentensä mahdollisuuden kuulua 
samanaikaisesti muihin uskonnollisiin 
yhdyskuntiin. Koska kielto perustuu nykyään 
suoraan uskonnonvapauslakiin, ei evankelis-
luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkko-
kuntaa koskevassa lainsäädännössä ja rekis-
teröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yh-
dyskuntajärjestyksissä nykyään ole mainittua 
kieltoa koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 
Tämän vuoksi 29 §:n 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että voimassa olevan us-
konnonvapauslain 5 §:n 5 momentin säännöstä 
kiellosta kuulua samanaikaisesti useampaan 
uskonnolliseen yhdyskuntaan sovelletaan viiden 
vuoden ajan uuden uskonnonvapauslain 
voimaantulosta. Uskonnolliset yhdyskunnat 



 

 

voisivat mainitussa ajassa ottaa kantaa 
jäsentensä mahdollisuuteen kuulua 
samanaikaisesti muihin uskonnollisiin yh-
dyskuntiin. Tämän ajan kuluessa lainsäädäntöön 
ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien 
yhdyskuntajärjestykseen voitaisiin tehdä 
tarpeelliset muutokset. 

Mahdollisuus  yhtäaikaiseen jäsenyyteen 
useammassa uskonnollisessa yhdyskunnassa 

edellyttää muutoksia joihinkin väestötietojär-
jestelmän sovelluksiin ja uskonnollista järjes-

täytymistä koskevaan tilastointiin. 
4 §. Liittymis- ja eroamismenettely. Pykälässä 

säädetään menettelystä liityttäessä us-
konnolliseen yhdyskuntaan ja erottaessa yh-
dyskunnasta. Pykälää sovelletaan kaikkiin 2 
§:ssä tarkoitettuihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. 
Pykälän 1 momentin mukaan uskonnolliseen 
yhdyskuntaan liitytään ilmoittamalla siitä 
uskonnolliselle yhdyskunnalle. Säännös vastaa 
tältä osin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
Henkilön ottamisesta uskonnollisen 
yhdyskunnan jäseneksi päättää yhdyskunta sitä 
koskevan lainsäädännön tai rekisteröidyn 
uskonnollisen yhdyskunnan yhdys-
kuntajärjestyksen mukaisesti. Asianomaista 
yhdyskuntaa koskevan lainsäädännön tai re-
kisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan yh-
dyskuntajärjestyksen mukaan määräytyisi muun 
muassa se, mikä yhdyskunnan tai pai-
kallisyhteisön toimielin päättää jäseneksi ot-
tamisesta, miten jäseneksi ottaminen tapahtuu 
sekä se, mille yhdyskunnan tai paikallisyhteisön 
toimielimelle pykälän 1 momentissa tarkoitettu 
ilmoitus tehdään. 

Pykälän 2 momentissa säädetään menettelystä 
erottaessa uskonnollisesta yhdyskunnasta. 
Oikeudesta erota uskonnollisesta yhdyskunnasta 
säädetään uskonnon ja omantunnon vapautta 
koskevassa perustuslain 11 §:ssä, jonka mukaan 
uskonnon ja omantunnon vapauteen kuuluu 
muun ohella oikeus kuulua tai olla kuulumatta 
uskonnolliseen yhdyskuntaan. Oikeus erota 
uskonnollisesta yhdyskunnasta on siten 
olennainen osa perustuslaissa säädettyä 
uskonnonvapautta. Tavallisella lailla ei voida 
säätää eivätkä uskonnolliset yhdyskunnat voi 
omilla sisäisillä säännöillään asettaa ehtoja 
eroamiselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan uskonnollisesta 
yhdyskunnasta erotaan ilmoittamalla 
eroamisesta kirjallisesti mainitulle yhdys-
kunnalle tai maistraatille. Koska oikeus erota 
uskonnollisesta yhdyskunnasta kuuluu olen-
naisesti perustuslaissa turvattuun uskonnon-
vapauteen, ei laissa säädettävä eroamismenettely 

saa perusteettomasti vaikeuttaa uskonnollisesta 
yhdyskunnasta eroamista. Tämän vuoksi 
pykälään ei ehdoteta otettavaksi voimassa 
olevaan uskonnonvapauslakiin sisältyvää 
säännöstä velvollisuudesta ilmoittaa eroamisesta 
henkilökohtaisesti eikä säännöstä eroamisen 
voimaantuloa edeltävästä kuukauden 
mittaisesta harkinta-ajasta, jonka kuluessa 
eroamisilmoitus voidaan peruuttaa. 
Eroamisilmoituksen henkilökohtaisuuden 
vaatimusta ei enää voi perustella tarpeella 
varmistaa, että eroamisilmoitus perustuu hen-
kilön vakaaseen omakohtaiseen harkintaan, 
henkilöllisyyden sekaantum is vaaran välttä-
misellä eikä muilla eroamisilmoituksen luo-
tettavuuteen liittyvillä vaatimuksilla. Lähes 
kaikki hallintotoimet voidaan nykyisin hoitaa 
kirjallisesti tai asiamiehen välityksellä. Ehdo-
tettu säännös ei luonnollisesti vastaisuudes-
sakaan estäisi jättämästä eroamisilmoitusta 
henkilökohtaisesti. Pykälä mahdollistaa eroa-
misen uskonnollisesta yhdyskunnasta myös 
sähköisesti tietoliikenneyhteyksien välityksellä. 

Henkilö katsottaisiin eronneeksi siitä päivästä 
lukien, kun yhdyskunta tai maistraatti on saanut 
eroamisilmoituksen. Postitse tai lähetin 
välityksellä lähetetyn eroamisilmoituksen osalta 
noudatettaisiin asiakirjain lähettämisestä 
annetun lain (74/1954) mukaista pääsääntöä, 
jonka mukaan lähettäminen tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. Uskonnonvapa-uskomitean 
ehdottamasta menettelystä, jonka mukaan 
eroaminen olisi tullut voimaan kuitenkin 
viimeistään seitsemäntenä päivänä 
eroamisilmoituksen postituspäivästä, on jat-
kovalmistelussa luovuttu siihen liittyvien to-
disteluongelmien vuoksi. Eroamismenettely on 
myös haluttu tehdä mahdollisimman yk-
sinkertaiseksi ja selkeäksi. Koska eroamisen 
voimaantulon tarkka ajankohta voi kuitenkin 
esimerkiksi kirkollisverotukseen ja jäsen-
maksuvelvollisuuteen liittyvien syiden vuoksi 
olla yksilölle erityisen tärkeä, säädettäisiin 
pykälän 4 momentissa, että maistraatin olisi 
toimitettava uskonnollisesta yhdyskunnasta 
eronneelle vahvistus eroamisesta. 

Eroamisilmoitus voitaisiin nykyistä vastaa-
vasti tehdä mihin tahansa maistraattiin. 
Eroamisilmoituksen vastaanottanut maistraatti 
toimittaisi eroamisilmoituksen pykälän 5 
momentin nojalla tallettamista varten sille 
maistraatille, jonka toimialueella henkilöDä on 
kotikunta tai väestökirjanpitokunta. 

Pykälän 3 momentissa säädetään menette-
lystä, jolla turvataan, että uskonnolliseen yh- 

 

HE 35/2003 vp (Kirkkolain muutosesitys) 11.11.2003 PM/OL 

JÄSENYYS USKONNOLLISESSA YHDYSKUNNASSA 

1. Relevantti tulkinta-aineisto 

Uusi uskonnonvapauslaki (3 §} 

- HE 170/2002 vp 
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- Pe VM 10/2002 vp 

- Eduskunnan vastaus 

Kirkkolain muutosehdotus (HE 35/2003 vp ) 

- Kirkolliskokouksen esitys 

- Kirkolliskokouksen lakivaliokunnan mietintö numero 4/2003. (Mietinnöstä ilmenee, miten perusteva-
liokunnan lausunto nro 2/2003 on otettu huomioon.) 

2. Uskonnonvapauslain 3 § 
 
3 §. Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa 
"Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, 
joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla siitä." 

 

"Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Jos huoltajat eivät kuitenkaan 
lapsen syntymän jälkeen sovi lapsen uskonnollisesta asemasta, voi lapsen huoltajana toimiva äiti vuoden 
kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jos tuomioistuin 
on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 9 §:n 3 momentin nojalla päättänyt 
tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken toisin, noudatetaan kuitenkin tuomioistuimen päätöstä." 
 

"Viisitoista vuotta täyttänyt lapsi voi kuitenkin huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskon-
nolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. Kaksitoista vuotta täyttänyt voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan 
tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla kirjallisella suostumuksellaan." 
 

"Evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa koskevassa lainsäädännössä voidaan säätää ja 
rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä määrätä yhdyskunnan jäsenyyden 
edellytyksistä. Jäsenyyden edellytykseksi voidaan tällöin säätää tai määrätä, ettei henkilö ole samanaikaisesti 
muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen." 
 

Pykälässä säädetään, siitä, millä perusteella ja miten jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa määräytyy. 
Pykälää sovelletaan kaikkiin tämän lain määrittelemiin uskonnollisiin yhdyskuntiin (mm. evankelis-
luterilaiseen kirkkoon). 
 
1 momentti 
Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai eroamalla 
siitä. Tämä on uskonnonvapauteen kuuluva keskeinen periaate. 

Lisäksi momentista ilmenee se periaate, että uskonnollisella yhdyskunnalla on oikeus päättää henkilön 
hyväksymisestä jäsenekseen. 

2 momentti 
Momentissa säädetään alaikäisen lapsen uskonnollisen aseman määräytymisestä. Lapsen uskonnollisesta 
asemasta päättävät huoltajat lähtökohtaisesti yhdessä (ks. tarvittaessa tarkemmin ao. momentti). Säännös 
poikkeaa vanhasta uskonnonvapauslaista siten, ettei lapsen uskonnollinen asema automaattisesti määräydy 
hänen vanhempiensa uskonnollisen aseman perusteella, vaan lapsen uskonnollinen asema perustuu aina 
vanhemman/huoltajan nimenomaiseen tahdonilmaisuun. 

3 momentti 
Itsenäisesti henkilö voi päättää uskonnollisesta asemastaan huoltonsa päätyttyä eli täytettyään 18 vuotta tai 
mentyään sitä ennen avioliittoon. Pykälän 3 momentin mukaan alle 18-vuotiaalla on rajoitettu oikeus 
osallistua uskonnollista asemaansa koskevaan päätöksentekoon. 

 

Momentin ensimmäisen virkkeen mukaan 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suos-
tumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. (Ikäraja vastaa tältä osin vanhaa us-
konnonvapauslakia.) 
 

Momentin toisen virkkeen mukaan 12 vuotta täyttäneen uskonnollista asemaa voidaan muuttaa vain lapsen 
omalla kirjallisella suostumuksella. Huoltajat eivät voi vastoin lapsen tahtoa liittää lasta uskonnollisen 
yhdyskunnan jäseneksi tai päättää, että lapsi eroaa uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä. Lapsella on 
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myötämääräysoikeus. Lapsen (12 vuotta täyttäneen) asemaa ei ole kytketty vanhempien uskonnolliseen 
asemaan, vaan se voi kiistatta poiketa siitä (vanhempien/huoltajien päätöksellä tai vanhempien/huoltajien 15-
vuotiaalle antamalla suostumuksella päättää yksin asemastaan). 
 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan säännöksellä halutaan turvata lapsen oikeutta osallistua ikäänsä ja 
kehitystasoaan vastaavalla tavalla uskonnollista asemaansa koskevaan päätöksentekoon ja lapsen 
uskonnollisen tai muun kasvatuksen jatkuvuutta. Kaksitoista vuotta täyttäneen lapsen katsotaan yleensä 
saavuttaneen sellaisen kypsyyden ja kehitystason, ettei hänen uskonnollista asemaansa ole perustelua voida 
muuttaa ilman lapsen omaa suostumustaan. Ikäraja on sama kuin esimerkiksi päätettäessä lapsen huollon ja 
tapaamisoikeuden täytäntöönpanosta. Tällaista päätöstä ei saa panna täytäntöön vastoin 12 vuotta täyttäneen 
lapsen tahtoa. 

4 momentti 
Momentissa todetaan selvyyden vuoksi, että uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden edellytyksistä voidaan 
säätää evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa koskevassa lainsäädännössä tai määrätä 
rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä. 
 

Uskonnonvapauslaki korostaa uskonnollisten yhdyskuntien autonomiaa päättää itsenäisesti jäsenyyden 
edellytyksistä. 
 

Perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVL 10/2002 vp ) 
 

Eduskunnassa uskonnonvapauslain 3 § on hyväksytty perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen 
esityksen mukaisessa muodossa. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa (tai eduskunnan vastauksessa) ei 
myöskään perustelujen osalta ole omaksuttu HE:stä poikkeavaa kantaa. 
 

3. Hallituksen esitys kirkkolain muuttamiseksi 
 
3 §. Jäsenet 
"Kirkon jäseneksi liittymisestä ja kirkosta eroamisesta on voimassa, mitä uskonnonvapauslaissa (453/2003) 
säädetään. Alle kaksitoistavuotias lapsi voidaan liittää kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa tai 
huoltajansa on kirkon jäsen ja jos lapsen jäsenyydestä on sovittu tai päätetty uskonnonvapauslain 3 §:ssä 
säädetyllä tavalla." 
 
Momentin 1 virke 
Tarkoittaa mm. sitä, että uskonnonvapauslain 3 §:n 1—3 momentin säännöksiä jäsenyydestä uskonnollisessa 
yhdyskunnassa noudatetaan evankelis-luterilaisessa kirkossa sellaisenaan. 

Momentin 2 virke 
Virke koskee ainoastaan alle 12-vuotiasta lasta. Tällaisen lapsen kirkkoon liittämisen edellytys on. että 
vanhempi tai huoltaja on kirkon jäsen. Riittävää on, että toinen vanhemmista tai yksi huoltajista kuulun 
kirkkoon. 

 

Virkkeen merkitys on myös siinä, että alle 12-vuotiaalla lapsella, joka on kasteessa otettu kirkon jä-
seneksi, on mahdollisuus vanhempiensa/huoltajiensa tahdosta jäädä kirkon jäseneksi, vaikka hänen van-
hempansa/huoltajansa eroaisivat kirkosta. Vanhemmat/huoltajat voivat luonnollisesti päättää, että myös lapsi 
eroaa kirkosta. 
 

Säätely poikkeaa uudesta uskonnonvapauslaista siinä, että uskonnonvapauslain nojalla alle 12-vuotiaskin 
voidaan liittää kirkon jäseneksi, vaikkei kukaan vanhemmista tai huoltajista ole kirkon jäsen. 
 

4. Kirkkolakiehdotuksen valmistelusta 
Voimassa olevassa kirkkolaissa viitataan suoraan vanhaan uskonnonvapauslakiin ilman, että kirkkolaissa on 
omia materiaalisia säännöksiä kirkon jäsenyyden edellytyksistä. 

 

Kirkolliskokous, jolle kuuluu kirkkolain säätämistä koskeva yksinomainen aloiteoikeus, ehdottaa alle 
12-vuotiaan lapsen jäsenyysedellytyksistä säädettäväksi uskonnonvapauslaista poikkeavalla tavalla. Muilta 
osin tarkoitus on soveltaa uutta uskonnonvapauslakia. Hallituksen esitys (HE 35/2003 vp) on Kir-
kolliskokouksen esityksen 26.5.2003 mukainen. 
 

Kirkolliskokous on katsonut, ettei ole syytä muuttaa sen aikaisemmin ilmaisemaa kantaa, jonka mukaan 12-
vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa ei tule muuttaa ilman hänen kirjallista suostumustaan. 
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Kirkolliskokous toteaa lisäksi, että lainsäädännössä pääsääntöisesti katsotaan, että kaksitoista vuotta täyt-
tänyttä lasta on kuultava hänen henkilöään koskevassa asiassa. 
 

Kirkolliskokouksen lakivaliokunnan mietinnöstä 7/2003 ilmenee, että kirkkohallitus on esittänyt lapsen 
myötämääräämisoikeuden sallimista vasta 15-vuotiaalle lapselle. Uudessa uskonnonvapauslaissa on jo 
valmistelussa lähdetty siitä, etteivät huoltajat voi toimia vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa. 
 
 

Kirkolliskokouksen lakivaliokunnan mietintö 
Kirkkohallituksen ehdottaman kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan alle 15-vuotiaan henkilön 
kirkkoon kuulumisen edellytyksenä on, että ainakin toinen hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Lakiva-
liokunnan mietinnön mukaan ikärajan asettaminen 15-vuoteen rajoittaisi uskonnonvapauslaissa 12-vuotiaalle 
lapselle säädettyä itsemääräämisoikeutta. Mietinnöstä ilmenee, että myös perustevaliokunta katsoo, ettei ole 
syytä muuttaa kirkolliskokouksen aikaisempaan kantaa, jonka mukaan 12 vuotta täyttäneen lapsen 
uskonnollista asemaa ei tule muuttaa ilman hänen kirjallista suostumustaan. Ottaen huomioon, että 
lainsäädännössä pääsääntöisesti katsotaan, että 12-vuotta täyttänyttä lasta on kuultava hänen henkilöään 
koskevissa asioissa, lakivaliokunta yhtyy tähän perustevaliokunnan kantaan. Ehdotettu kirkkolain 1 luvun 3 
§:n 2 momentti rajaa lisäksi lapsen kuulumisen kirkkoon nimenomaan lapsen huoltajan jäsenyyteen (koskee 
alle 12-vuotiasta). Myös perustevaliokunta pitää tärkeänä, että ainakin yksi lapsen huoltajista on kirkon jäsen. 

 

Kirkon jäseneksi otetaan kasteessa. Kasteella on keskeinen merkitys kirkolle ja sen jäsenille. Laki-
valiokunnan mielestä alle 12-vuotiaalla lapsella, joka on kastettu kirkon jäseneksi, tulee olla mahdollisuus 



 

 

jäädä kirkon jäseneksi, vaikka hänen huoltajansa eroaisivat kirkosta, taikka hänen huoltonsa siirtyisi 
vanhemmilta henkilölle, joka ei kuulu kirkkoon. Lakivaliokunta on perustevaliokunnan kanssa yhtä mieltä 
siitä, että kirkkoon kuuluvan lapsen kristillinen kasvatus tulee turvata. Lapsi saa kasteessa ainakin kaksi 
kummia, joiden tulee kuulua evankelis-luterilaista uskoa tunnustavaan kirkkoon ja joille myös kuuluu vastuu 
kastetun lapsen kristillisestä kasvatuksesta. Edellä kuvatuissa tilanteissapamottuu tämä kummien 
kasvatusvastuu. On kuitenkin muistettava, että päätösvalta alle 12-vuotiaan lapsen kuulumisesta kirkkoon on 
uskonnonvapauslain nojalla lapsen huoltajilla. 
 

Lakivaliokunta esittää siten, ettei kastetun ja seurakunnan jäseneksi liitetyn lapsen kirkkoon kuulumiselle 
aseteta kirkkolaissa rajoituksia. Sen sijaan lakivaliokunta katsoo, että alle 12-vuotiaan lapsen kirkkoon 
liittämisen edellytykseksi voidaan säätää, että ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai huoltajistaan on 
kirkon jäsen. Kirkkoon kuuluvan vanhemman tai huoltajan kautta varmistetaan lapsen mahdollisuus saada 
kristillistä kasvatusta. 
 

Yhteenveto 
 

Uskonnonvapauslain 3 §:n 1-3 momentin ja ehdotetun kirkkolain muutoksen perusteella jäsenyyden edel-
lytykset pelkistettynä: 

alle 18-vuotiaan liittymisestä ja eroamisesta päättävät vanhemmat/huoltajat 15 vuotta täyttänyt voi 
päättää itse liittymisestä ja eroamisesta vanhempien/huoltajien suostumuksella 
12 vuotta täyttäneen liittymisestä ja eroamisesta päättävät vanhemmat/huoltajat lapsen suos-
tumuksella. 12 vuotta täyttänyt voidaan liittää tai ilmoittaa eronneeksi riippumatta ovatko van-
hemmat/huoltajat kirkon jäseniä vai ei. 
alle 12-vuotias tapsi voidaan liittää kirkon jäseneksi, jos yksikin vanhempi/huoltaja on kirkon jäsen. 
Vanhempi/huoltaja voi päättää, että lapsi jää kirkon jäseneksi, vaikka huoltaja eroaa. 

 

Hallituksen esitys kirkkolain muuttamiseksi on Kirkolliskokouksen esityksen mukainen. Kirkolliskokouksessa 
mietinnön asiasta on laatinut Kirkolliskokouksen lakivaliokunta. Mietinnössä perustevaliokunnan lausunto on 
otettu huomioon mietinnöstä ilmenevällä tavalla. 



 

 

Mikael Krogerus 
oikeusneuvos 
kirkolliskokouksen 
lainoppinut asiantuntija 
Eduskunnan hallinto-
valiokunnassa 3.12.2003 

 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamiseksi 
 

Kirkolliskokouksella on yksinomainen aloiteoikeus kirkkolain säätämiseksi ja muuttamiseksi. 

Hallituksessa ja eduskunnassa voidaan kirkolliskokouksen ehdotukseen tehdä vain sisältöön 

vaikuttamattomia lainsäädäntöteknillisiä muutoksia. Eduskunta voi siis joko hyväksyä lain 

sisällöltään muuttumattomana tai hylätä esityksen. 
 

Laissa ei ole määritelty, millaisilla perusteilla Eduskunta voi hylätä kirkkolakia koskevan 

esityksen. Tuntuu selvältä, että esitys tulisi hylättäväksi, mikäli se olisi ristiriidassa perus-

tuslain tai jonkin kirkkoakin sitovan yleisen lain kanssa, samoin mikäli esitys olisi ristiriidassa 

jonkin keskeisen yleisen oikeusperiaatteen tai kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa. 

Saattaisi olla mahdollista hylätä esitys myös silloin, kun se olisi jollain yleiseltä kannalta 

merkittävällä tavalla epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan olisi ongelmallista kirkon 

itsehallinnollisen aseman kannalta, jos lakiesitys hylättäisiin esimerkiksi teologisella tai 

muulla kirkon intresseistä lähtevällä perusteella. 
 

Edellä oleva pohdinta johtaa siihen, että kirkolliskokous voi tehdä kirkon kannalta mahdol-

lisesti epäedullisiksi osoittautuvia kirkkolain muutosehdotuksia, jotka Eduskunnan pitäisi vain 

hyväksyä, vaikka sille esimerkiksi asiantuntijoiden puolelta esitettäisiin arvioita esityksen 

ongelmallisuudesta kirkolle. Kirkkolain muutosesitysten arviointi kirkon kannalta kuuluu 

mielestäni itsestään selvästi kirkolle itselleen, viime kädessä kirkolliskokoukselle. Tällaiset 

arviot kirkolliskokouksen on tehtävä silloin, kun se valmistelee ehdotusta kirkkolain 

muutokseksi. 
 

Näiden yleisten pohdintojen jälkeen on tarkasteltava, mitä nämä periaatteet merkitsevät 

käsiteltävänä olevassa asiassa. Todettakoon ensiksi, että kysymyksessä on kirkolliskokouksen 

yksimielisesti tekemään ehdotukseen perustuva hallituksen esitys. 
 

Olen ymmärtänyt, että eräät asiantuntijat ovat pitäneet esitystä epäonnistuneena siltä osin kuin 

on kysymys 12-14-vuotiaiden mahdollisuudesta vaihtaa uskontokuntaa eri tilanteissa. 



 

 

Kritiikki lienee kohdistunut juuri sellaisiin seikkoihin, joissa on kysymys kirkon omista 

intresseistä. Tutustuttuani eräisiin lausuntoihin ja keskusteltuani piispa Huovisen kanssa olen 

saanut sen käsityksen, että kritiikki on aivan erityisesti kohdistunut uskonnonvapauslain 

asianomaiseen säännökseen, erityisesti siihen, että se on saanut toisenlaisen sanamuodon kuin 

komiteavaiheessa oli ajateltuja kirkolliskokouksen aikaisemmissa lausunnoissa oli sanottu. 

Tämä tuntuu varsin erikoiselta, kun nyt ei ole lainkaan kysymys uskonnonvapauslain 

muuttamisesta, vaan uuden uskonnonvapauslain aiheuttamasta tarpeesta täydentää kirkkolain 

asianomaisia säännöksiä. 
 

Nyt käsiteltävänä olevan kirkkolain muutosehdotuksen hylkääminen ei siis ollenkaan 

muuttaisi asiaa kritiikkiä esittäneiden toivomaan suuntaan. Päin vastoin ongelmat vain 

kasautuisivat, kun uskonnonvapauslain astuttua jo voimaan kirkkolainsäädännössä on aukko. 

Se taas aiheuttaa epävarmuutta seurakunnissa ja kuulemani mukaan runsaasti asiaa koskevia 

tiedusteluja. 
 

Sen lisäksi, että käsillä olevan esityksen hylkääminen olisi mielestäni koko kirkkolain sää-

tämisjärjestyksen periaatteiden kannalta ongelmallista, se siis aiheuttaisi myös käytännön 

ongelmia. Näin ollen esitys tulisi mielestäni normaalissa järjestyksessä hyväksyä. 
 

Mikäli esityksen arvostelijoiden epäilyissä ja peloissa on perää, tilanne voidaan varsin pian 

korjata. Samassa yhteydessä kun kirkolliskokous ehdotti nyt käsiteltävänä olevan muutoksen 

tekemistä kirkkolakiin, se näet palautti kirkkohallitukselle uudelleen valmisteltavaksi 

säännökset periaatteista ja menettelytavoista kahteen uskonnolliseen yhdyskuntaakuulumista 

koskevissa tilanteissa. Tämä asia kuuluu elimellisesti saamaan asiakokonaisuuteen nyt esillä 

olevan asian kanssa. Tarpeellisiksi ehkä osoittautuvat muutokset nyt puheena olevaan 

säännökseen voidaan hyvin valmistella mainitun kirkkohallitukselle palautetun asian 

valmistelun yhteydessä. 
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Mikael Hiden 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNTA 3.12.2003 KELLO 12.15 HE 
35/03 vp laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta 

 
 
 
 
 

En ole oikein varma, mistä kaikesta minua on haluttu tämän asian yhteydessä kuulla. Olen 

kuitenkin ymmärtänyt niin, että asiassa ovat tämän lakiehdotuksen konkreettisen sisällön 

lisäksi olleet esillä myös uuden Uskonnonvapauslain (453/2003) 3 §:n sisältöä koskevat 

erilaiset näkemykset ja niihin liittyen myös mahdollisuus Kirkkolakiin tehtävän muutoksen 

jättämisestä vielä kehiteltäväksi (eli tällä erää toteuttamatta). Esitän^ tästä "kentästä" 

seuraavassa joitakin yleisiä kommentteja. Sen sijaan säännösten yksityiskohtien 

tarkoituksenmukaisuuden arviointi ei ymmärtääkseni kuulu tehtävääni. 
 
 
 
 
 

Ehdotettu säännös on laadittu niukkasanaiseksi. Sitä voisi kai luonnehtia niinkin, että se on 

"juristien juristeille kirjoittama" - hyvässä ja pahassa. Säännöstekstin ulottuvuudet eivät 

luultavasti avaudu aivan helposti ja säännös on kunnolla ymmärrettävissä vain yhteydessä 

uskonnonvapauslain (UVL) 3 §:ään. Toisaalta säännöksen oikeudellinen sisältö (yhdessä UVL 

3 §:n kanssa) vaikuttaa asianmukaisen selvältä. Alle 12 vuotiaan lapsen liittäminen kirkon 

jäseneksi edellyttää vanhemman tai huoltajan jäsenyyttä kirkossa, sen sijaan kirkkoon kuluvan 

tämän ikäisen lapsen pysyminen kirkon jäsenenä ei tätä edellytä. Kun lapsi on täyttänyt 12 

vuotta, tulevat noudatettavaksi uskonnonvapauslain 3 §:n 3 momentin säännökset, joiden 

mukaan lapsen uskonnollisen järjestäytymisen muuttaminen edellyttää lapsen kirjallista 

suostumusta ja lapsi itse voi 15 vuottaa täytettyään muuttaa uskonnollista järjestäytymistään 

huoltajien kirjallisella 



 

 

suostumuksella. Nyt ehdotetun järjestelyn voidaan sanoa olevan hengeltään hyvin 

sopusoinnussa  UVL 3 §:n linjan kanssa. 
 
 
 
 
 

Vaikka ehdotettua säännöstä itseään ei olekaan pidetty ongelmallisena, on asian yhteydessä 

tiettävästi kiinnitetty huomiota hallituksen esityksen perustelulausumaan,joka asiallisesti 

koskee UVL 3, 3 §:n sisältöä ja tulkintaa. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan kaksi 

kertaa(s. 2, II, ylhäällä ja s. 3,11, ylhäällä): "Kaksitoista vuotta täyttänyt lapsi voitaisiin liittää 

kirkon jäseneksi riippumatta vanhempiensa tai huoltajiensa uskonnollisesta asemasta." 

Lausuman on katsottu tukevan UVL 3,3 §:n sellaista ymmärtämistä, että 12 vuotta täyttäneen 

lapsen uskonnollisen järjestäytymisen muuttaminen (uskonnollisesta yhdyskunnasta 

eroamisesta ilmoittaminen tai sellaiseen liittäminen) on täysin vapaa sidoksesta huoltajien 

uskonnolliseen järjestäytymiseen, siis myös sen ennallaan säilymiseen tai muuttumiseen. 

Uskonnonvapauslain 3,3 §:n ko. kohtaa on kuitenkin myös esitetty tulkittavaksi niin, että se 

tarkoittaa mahdollisuutta luopua huoltajien ja lapsen uskonnollisen järjestäytymisen sidoksesta 

toisiinsa vain tilanteissa, joissa huoltajien uskonnollinen järjestäytyminen muuttuu. Säännös ts. 

tarkoittaisi vain sitä, että 12 vuotta täyttäneen lapsen ei tarvitsisi seurata huoltajiensa eroamista 

tai liittymistä, jos hän ei siihen suostu. Säännös seuraisi siis tämän mukaan vanhan 

uskonnonvapauslain 7, 1 §:ssä säädettyä linjaa (tuolloin tosin ikärajana oli 15 vuotta). 
 

Hallituksen esityksen perustelujen lausumat jonkin muun lain kuin käsiteltävänä olevan 

lakiehdotuksen tulkinnasta eivät sinällään ole nyt eduskunnassa hyväksyttävinä tai 

hylättävinä. Se, minkälaisia UVL 3, 3 §:n säännöksen tulkintaan liittyviä lausumia hallitus nyt 

- siis uskonnonvapauslain säätämisen jälkeen ja toisen lain yhteydessä -esittää, ei myöskään 

voi mitenkään ratkaista sitä, mitä on perusteltua pitää ko. säännöksen oikeana tulkintana. Sitä 

ei  myöskään  tietysti  voi  ratkaista  se,  mitä  kirkolliskokous  tai  sen  elimet  ovat  esittäneet  nyt  

käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen valmistelun yhteydessä. Myöskään kirkkolain muutoksen 

valmistelevaa käsittelyä nyt suorittavalla valiokunnalla ei ole tässä sellaista tulkinta-

auktoriteetin asemaa, jolla voitaisiin merkittävästi sitoa tai ohjata vastikään voimaantulleen 

UVL:n mlkintaa. 
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En pidä tässä aiheellisena konkreettisesti tarkastella UVL 3, 3 §:n tulkintaa. Esitän kuitenkin 

joitakin yleisiä havaintoja. Keskeisessä asemassa (mm.) uuden uskonnonvapauslain 

tarkoittamien normien sisällön selvittämisessä ovat itse lakiteksti, lain säätämiseen johtaneessa 

esityksessä sille esitetyt perustelut sekä lain valmistavan käsittelyn eduskunnassa suorittaneen 

valiokunnan esittämät ( ko. hallituksen esityksen perusteluja täydentävät tai niistä 

irrottautuvat) perustelut. Tällaista asemaa ei sen sijaan ole esim. kirkolliskokouksen ko. lakia 

tarkoittavasta ehdotuksesta esittämillä lausunnoilla taikka ko. lakia valmistelleen komitean 

kannanotoilla. Jollei säännöksin ole muuta osoitettu, on tulkinnan lähtökohtana sen yleinen 

sovellettavuus ja neutraalius eri uskonnollisten yhdyskuntien kohtelussa. Tulkinnassa on 

otettava huomioon myös perusoikeussäännöstön merkitys. Uskonnonvapauslain 3,3 §:n 

säännös koskee perustuslaissa turvatun oikeuden käyttämistä. Perusoikeuksia koskevien 

säätelyjen yhteydessä on vakiintuneesti korostettu (merkittävän) säätelyn toteuttamista lain 

tasolla ja itse laissa. Perusoikeuksien suojan säilyttäminen edellyttää myös sitä, että 

perusoikeuksien käyttöä koskevien säännösten tulkinnassa ei oikeuksia rajoittavia 

säännöskohtia tulkita laajentavasti vaan pikemminkin supistavasti. 
 

Se, että hallintovaliokunta ei tässä asiassa voi esiintyä uskonnonvapauslain 

auktoritatiivisena tulkitsijana, ei tietysti merkitse rajoitusta valiokunnan tavanomaiseen 

mahdollisuuteen esittää asiayhteyttä koskevia lausumia, esim. uskonnollisten 

yhdyskuntien   jäsenyyttä   koskevien   säännösten toimivuudesta, syntyneistä 

tulkintaepäselvyyksistä, käytännön vaikutuksista tai säännösten kehittämistarpeiden 

selvittämisestä. 
 
 
 
 
 

Asian käsittelyn yhteydessä on tiettävästi ollut esillä myös ajatus, että lakiehdotusta ei nyt 

hyväksyttäisi, vaan kirkon jäseneksi tuloa koskevaa säännöstä vielä uudeleen valmisteltaisiin 

ja asia otettaisiin kirkolliskokouksen uuden ehdotuksen pohjalta uudestaan esille. Syynä olisi 

lähinnä se, että nyt ehdotettu muotoilu ja UVL 3,3 §:n tulkinta tämän hallituksen esityksen 

perusteluista luettavissa olevalla tavalla johtavat tai voivat johtaa kirkon ja myös 

kouluopetuksen kannalta epäsuotuisiin tuloksiin. 

On sinänsä oikeudellisesti selvää, että eduskunta voi hylätä kirkolliskokouksen ehdotuksen. 

Selvää on myös, että oikeudellinen valta hylkäämiseen ei rajoitu vain esim. tapauksiin, joissa 

kirkolliskokouksen ehdotuksessa on perustuslakiin tai valtiollliseen järjestelmään huonosti 

soveltuvia säännöksiä tai joissa ehdotuksessa on havaittu merkittävä (ei helposti korjattavissa 

oleva) virhe. Eduskunnan valta tässä kohden on samaa ylimmän valtioelimen 

(poliittisluonteista) vailla selittämisvelvollisuutta käytettävissä olevaa valta^ kuin eduskunnan 

valta yleensä hylätä sille toimitettuja lakiehdotuksia. Tämän vallan selvä ja tiedostettu 

olemassaolo myös kirkkolakia koskevien ehdotusten kohdalla on tärkeää sekä periaatteellisesti 

että pitkän päälle myös käytännön kannalta. Eri syistä on sen käyttämiseen tämänkaltaisessa 

tilanteessa mielestäni kuitenkin syytä suhtautua hyvin varauksellisesti. 
 

Osa syistä on käytännöllisiä. Viime elokuun 1 päivästä alkaen on kirkon jäsenyyttä koskeva 

normisto ollut sikäli aukollinen, että Kirkkolain 1 luvun 3, 2 §:ssä viitataan vuoden 1922 



 

 

uskonnonvapauslakiin, joka on uudella uskonnonvapauslailla kumottu. Kirkon jäseneksi tulon 

edellytyksistä ei siten nyt ole riittäviä säännöksiä. Jos tätä ehdotusta ei hyväksytä ja jäädään 

odottamaan kirkolliskokouksen uutta lakiehdotusta, tämä "aukko"tilanne jatkuu vielä pitkään 

(esim. ensi syksyyn?). Tilanne on selvästi epätyydyttävä, ei vain kirkon institutionaaliselta 

kannalta, vaan myös yksilön oikeuksia koskevan säätelyn selvyysvaatimuksen kannalta. 
 

Sävyltään osin käytännöllisenä seikkana voidaan pitää myös sitä, että tässä kohden ehkä 

merkittävimmäksi katsottu periaatteellinen kysymys - miten UVL 3,3 §:n säännöstä on 

tulkittava tai mitä uskonnonvapauslaissa olisi säädettävä - ei kuulu kirkolliskokouksella olevan 

lainsäädännnöllisen aloitemonopolin piiriin. Kirkolliskokouksella oleva (UVL 3,4 §:n 

säännöksessäkin todettu) valta ehdottaa kirkkolakiin säännöksiä kirkon jäsenyyden 

edellytyksistä merkitsee sinänsä mahdollisuutta myös toisenlaisiin ikärajalinjauksiin kuin 

UVL 3,3 §:ssä on omaksuttu. Voi kuitenkin olla ongelmallista, kuinka pitkälle kirkolliskokous 

haluaisi/katsoisi asialliseksi tässä suhteessa irrottautua UVL 3,3 §:ssä omaksutuista 

linjauksista. 
 

Laadultaan ensi sijassa periaatteellinen varaus liittyy kirkon ja kirkkolainsäädännön yleiseen 

asemaan, Kyseessä ei nyt ole mikään virheellinen tai "systeemiin sopimaton" kirkkolain 

muutosehdotus, eikä ehdotuksen    hylkäämiselle siten oikein tarjoutuisi 
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neutraalia selitystä. Kyseessä ei myöskään ole tilanne, jossa kirkon taholta olisi tullut 

virallinen viesti siitä, että ehdotetusta kirkkolain muuttamisesta halutaankin tässä vaiheessa 

jostain syystä luopua. Kirkolliskokouksen ehdotuksen hylkääminen tällaisessa tilanteessa 

merkitsisi ennakkotapausta siitä, että kirkkolain muutosehdotus voidaan käytännössä 

eduskunnassa hylätä ilman selvää, sellaisenaan ilmeistä syytä. 



 

 

Rakel Hiltunen 9.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyväksytään lakiehdotus ja lisätään ponsi. 
 
 
 
 
 

Samalla valiokunta lausuu käsityksenään, että lakiehdotuksen perustelut ovat 
uskonnonvapauslain 3 §:n tulkinnanvaraisuudesta johtuen osittain ongelmalliset. Niillä 
saattaa olla perheen yhtenäisyyden ja alaikäisen uskonnonvapauden sekä siihen 
liittyvän uskonnonopetuksen ja muun katsomusopetuksen jatkuvuuden kannalta 
haitallisia vaikutuksia. 
 
 

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin uskonnonvapauslain 3 §:n 
täsmentämiseksi. Tavoitteena on turvata nykyistä selkeämmin alle 12-vuotiaiden 
uskonnollisen aseman pysyvyys ja 12-14 vuotiaiden oikeus antaa suostumuksensa 
uskonnollisen asemansa muuttamiselle vain silloin, kun huoltajat vaihtavat 
uskonnollista yhdyskuntaa. 
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 
/2003 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n 
muuttamisesta 

 
 
 

JOHDANTO 
 
 

Vireilletulo 
 

Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 

35/2003 vp). 
 
 
Asiantuntijat 
 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck, opetusministeriö 

3L - erityisasiantuntija Marietta Keravuori, oikeusministeriö 
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- lakivaliokunnan puheenjohtaja, hovioikeudenneuvos Kim Fröman, Kirkolliskokous 

- lainoppinut asiantuntija, oikeusneuvos Mikael Krogerus, Kirkolliskokous 

- kansliapäällikkö Risto Junttila ja kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus 

- puheenjohtaja Hannu Koskinen, Suomen Uskonnonopettajain Liitto SUOL ry 

- agrologi Johannes Leppänen 

- professori Mikael Hiden 

- professori Juha Seppo. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

piispa Eero Huovinen, Helsingin hiippakunta 

 
HE 35/2003 vp Versio 

0.1 

— Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 

— dosentti Jouni Luukkainen. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-

luterilaisen kirkon jäsen säädettäisiin kirkkolaissa. Lapsen uskonnollinen asema ei enää 

uuden, elokuun alussa voimaan tulleen uskonnonvapauslain nojalla automaattisesti mää-

räydy huoltajien uskonnollisen aseman mukaan, vaan lapsen liittyminen uskonnolliseen 

yhdyskuntaan tai siitä eroaminen perustuu aina erilliseen huoltajien tahdonilmaisuun. 

Kirkko voi lainsäädännössään määritellä jäsenyyden edellytykset. 

Alle kaksitoistavuotias lapsi voitaisiin liittää kirkon jäseneksi, jos hänen vanhem-

pansa tai huoltajansa on kirkon jäsen ja jos lapsen jäsenyydestä on sovittu tai päätetty 

uskonnonvapauslaissa säädetyllä tavalla. Sen sijaan kastetun ja kirkon jäseneksi jo liitetyn 

lapsen kirkkoon kuuluminen ei edellyttäisi vanhemman tai huoltajan jäsenyyttä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 

hyväksytty ja vahvistiittu. 
 
 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 1. 

Johdanto 

Uusi uskonnonvapauslaki (453/2003) on tullut voimaan vuoden 2003 elokuun alussa. Lain 

perustelujen mukaan sen säätämisen yleisenä tavoitteena on turvata perustuslaissa säädetyn 

uskonnonvapauden käyttämistä ja luoda edellytykset sen käytännön toteutumiselle. 

Uskonnonvapauden käyttämistä koskeva lainsäädäntö on pyritty uudistamaan sekä 

sisällöltään nykyisiä käsityksiä vastaavaksi että lainsäädäntöteknisesti jä kirjoitustavaltaan 

ajanmukaiseksi (HE 170/2002 vp). Uudella lailla on kumottu vanha uskonnonvapauslaki 

(267/1922). 

Uudessa uskonnonvapauslaissa lähtökohtana on pyrkimys uskonnollisten yhdys-

kuntien tasapuoliseen kohteluun valtion taholta. Uskonnonvapauslaki korostaa uskon-

nollisten yhdyskuntien autonomiaa päättää itsenäisesti jäsenyyden edellytyksistä. 
 

2. Jäsenyys evankelis-luterilaisessa kirkossa 

Lakiehdotus. Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 

kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momenttia siten, että kirkon jäseneksi liittymisestä ja kirkosta 

eroamisesta on voimassa, mitä uskonnonvapauslaissa (453/2003) säädetään. Lisäksi eh-

dotetaan, että alle 12-vuotias lapsi voidaan liittää kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa 
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tai huoltajansa on kirkon jäsen ja jos jäsenyydestä on sovittu tai päätetty uskon-

nonvapauslain 3 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Hallituksen esitys merkitsee sitä, että alle 12-vuotiaan lapsen osalta lakiehdotukseen 

sisältyy omia sisällöllisiä säännöksiä. Muilta osin evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyden 

edellytykset määräytyvät sellaisenaan uskonnonvapauslain 3 §:n perusteella. 

Uusi uskonnonvapauslaki. Uskonnonvapauteen kuuluva keskeinen periaate, jonka mukaan 

jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä uskonnolliseen 

yhdyskuntaan tai eroamalla siitä, ilmenee uskonnonvapauslain 3 §:n 1 momentista. Lisäksi 

momenttiin sisältyy se periaate, että uskonnollisella yhdyskunnalla on oikeus päättää 

henkilön hyväksymisestä jäsenekseen. 

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät uskonnonvapauslain 3 § :n 2 momentin 

mukaan huoltajat. Lähtökohtaisesti huoltajat tekevät päätöksensä yhdessä. Momentissa 

säädetään myös päätöksenteosta tilanteessa, jossa huoltajat eivät sovi lapsen uskonnol-

lisesta asemasta ja tilanteessa, jossa tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

annetun lain (361/1983) 9 §:n 3 momentin nojalla päättänyt huoltajien tehtävien jaosta. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että lapsen huoltajuus ja vanhemmuus eivät kaikissa 

tapauksissa ole sidoksissa toisiinsa. 

Uuden lain sääntely poikkeaa lähtökohdiltaan vanhasta vuoden 1922 uskonnonva-

pauslaista siten, että lapsen uskonnollinen asema ei enää automaattisesti määräydy hänen 

vanhempiensa uskonnollisen aseman mukaisesti, vaan se perustuu aina huoltajien 

nimenomaiseen tahdonilmaisuun. 

Itsenäisesti henkilö voi päättää kuulumisestaan uskonnolliseen yhdyskuntaan täy-

tettyään 18-vuotta tai mentyään sitä ennen avioliittoon. Uskonnonvapauslain 3 §:n 3 mo-

mentin ensimmäisen virkkeen nojalla kuitenkin 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajansa 

kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. 

Uskonnonvapauslain 3 §:n 3 momentin toisen virkkeen mukaan 12 vuotta täyttänyt 

lapsi voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla 

kirjallisella suostumuksellaan. Hallituksen esityksen (HE 170/2002 vp) perustelujen 

mukaan säännöksellä halutaan turvata lapsen oikeutta osallistua ikäänsä ja kehitystasoaan 

vastaavalla tavalla uskonnollista asemaansa koskevaan päätöksentekoon ja lapsen 

uskonnollisen tai muun kasvatuksen jatkuvuutta. Mainituissa perusteluissa 12 vuotta 

täyttäneen lapsen katsotaan yleensä saavuttaneen sellaisen kypsyyden ja kehitystason, ettei 

hänen uskonnollista asemaansa ole perusteltua voida muuttaa ilman lapsen omaa 
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suostumusta. Ikäraja on sama kuin esimerkiksi päätettäessä lapsen huollon ja ta-

paamisoikeuden täytäntöönpanosta. Tällaista päätöstä ei saa panna täytäntöön vastoin 12 

vuotta täyttäneen lapsen tahtoa. 

Lain 3 §:n 4 momentissa todetaan, että uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden 

edellytyksistä voidaan säätää evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa 

koskevassa lainsäädännössä tai määrätä rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan 

yhdyskuntajärjestykse^ä. 

Alle 12-vuotias. Hallituksen esitys kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momentin muuttamiseksi 

sitoo alle 12-vuotiaan lapsen kuulumisen kirkkoon lapsen vanhemman tai huoltajan jä-

senyyteen. Tällaisen lapsen kirkkoon liittämisen edellytyksenä on lakiehdotuksen mukaan, 

että toinen vanhemmista tai yksi huoltajista on kirkon jäsen. Näin ollen pykälässä on otettu 

huomioon myös se tilanne, että lapsen huoltajana eivät aina ole hänen vanhempansa. 

Vaikka huoltaja tai huoltajat eivät olisikaan kirkon jäseniä, lapsi voidaan liittää kirkon 

jäseneksi, jos toinen lapsen vanhemmista on kirkon jäsen. Sääntelyn tarkoituksena on 

varmistaa lapsen mahdollisuus saada kristillistä kasvatusta. 

Kasteella on keskeinen merkitys kirkolle ja sen jäsenille. Alle 12-vuotiaalla, joka 

kasteessa on otettu kirkon jäseneksi, on lakiehdotuksen perusteella mahdollisuus jäädä 

kirkon jäseneksi, vaikka hänen vanhempansa ja huoltajansa eroaisivat kirkosta taikka lapsen 

huolto siirtyisi vanhemmilta henkilölle, joka ei kuulu kirkkoon. 
 

3. Voimassa olevat evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä koskevat säännökset 

Kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momentin nykyisen sanamuodon mukaan kirkon jäseneksi tu-

lemisesta ja kirkosta eroamisesta on voimassa, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) on 

säädetty. 

Vanhan uskonnonvapauslain mukaan alle 18-vuotias kuului samaan uskontokuntaan 

kuin hänen vanhempansa. Jos vanhemmat eivät kuuluneet mihinkään uskontokuntaan, ei 

myöskään lapsi kuulunut mihinkään uskontokuntaan. 15 vuotta täyttänyt saattoi kuitenkin 

huoltajan suostumuksella erota uskontokunnasta tai liittyä siihen, eikä hän ilman 

suostumustaan seurannut huoltajia näiden erotessa uskontokunnasta tai liittyessä 

uskontokuntaan. 

Uudella uskonnonvapauslailla on kumottu vanha vuoden 1922 uskonnonvapauslaki. 

Tämän vuoksi kirkon jäsenyyden edellytysten osalta ovat kuluvan vuoden elokuun alusta 

lukien tulleet sovellettaviksi uskonnonvapauslain 3 § ja kirkkolain 1 luvun 3 §:n 1 

momentti, jonka mukaan kirkon jäseneksi otetaan kasteessa. Lisäksi kyseisen momentin 
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mukaan kirkkojärjestyksessä määrätään, miten jo kastettu henkilö otetaan kirkon jäseneksi. 

Nykytilanteessa kirkkolaissa ei ole kasteen lisäksi mitään voimassa olevia kirkon omia 

jäsenyysedellytyksiä. 
 

4. Kirkolliskokouksen esitys 

Käsiteltävänä oleva hallituksen esitys perustuu kirkolliskokouksen yksimieliseen pää-

tökseen. Kirkollikokoukselle asia on valmisteltu Kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksen 

lakivaliokunnassa. Kirkolliskokouksen perustevaliokunta on antanut kirkolliskokouksen 

lakivaliokunnalle lausuntonsa. 

Kirkkohallitus on esittänyt kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momenttia täydennettäväksi 

siten, että alle 15-vuotiaan lapsen edellytyksistä säädettäisiin erikseen kirkkolaissa. Esi-

tyksen mukaan alle 15-vuotias lapsi voisi olla kirkon jäsen, jos ainakin toinen hänen 

huoltajistaan on kirkon jäsen (esitys nro 6/2003). 

Kirkkohallituksen esityksestä on kirkolliskokouksen lakivaliokunta antanut mie-

tintönsä (nro 4/2003). Kyseisessä mietinnössä todetaan myös perustevaliokunnan katsovan, 

ettei ole syytä muuttaa kirkolliskokouksen aiempaa kantaa, jonka mukaan 12 vuotta 

täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa ei tule muuttaa ilman hänen kirjallista suos-

tumustaan. Ottaen huomioon, että lainsäädännössä pääsääntöisesti katsotaan, että 12 vuotta 

täyttänyttä lasta on kuultava hänen henkilöään koskevissa asioissa, lakivaliokunta on 

yhtynyt tähän perustevaliokunnan kantaan. 

Esityksessään valtioneuvostolle myös itse kirkolliskokous toteaa, ettei ole syytä 

muuttaa sen aiemmin ilmaisemaa kantaa, jonka mukaan 12 vuotta täyttäneen lapsen us-

konnollista asemaa ei tule muuttaa ilman hänen kirjallista suostumustaan. Lisäksi kir-

kolliskokous — lakivaliokunnan tapaan — toteaa, että lainsäädännössä pääsääntöisesti 

katsotaan, että 12 vuotta täyttänyttä lasta on kuultava hänen henkilöään koskevissa asi-

oissa. 
5. Arviointia 

Perostuslain 76 §:n 2 momentin mukaan kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia 

koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä mainitussa laissa säädetään. 

Kirkkolain säätämiselle ja sen muuttamiselle säädetty erityinen käsittelyjärjestys ilmenee 

kirkkolain 2 luvun 2 §:stä. Kirkolliskokouksella on yksinomainen oikeus ehdottaa 

kirkkolain muuttamista. Eduskunta voi joko hyväksyä tai hylätä tällaisen ehdotuksen, mutta 

asiasisältöön vaikuttavia muutoksia ei voida tehdä. 
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Valiokunta painottaa kirkkolain erityinen säätämismenettely huomioon ottaen asi-

oiden perusteellista valmistelua ja käsittelyä kirkolliskokouksessa niin, että eri näkökohdat 

tulevat mahdollisimman hyvin arvioiduiksi. 

Valiokunnalle toimitetuissa asiantuntijalausunnoissa on pohdittu keskeisesti 12— 14 

vuotiaan lapsen uskonnollista asemaa ja sen merkitystä. Esiin on noussut muun muassa 

näkemys siitä, ettei 12—14 vuotiaiden asemaa ole kirkolliskokouksessa riittävän 

perusteellisesti ja monipuolisesti käsitelty ja että lopputulos ei ole tämän vuoksi kaikilta 

osin kirkon intressien, eikä kenties laajemminkaan yhteiskunnan edun, mukainen. 

Lapsen uskonnollista asemaa koskevassa sääntelyssä keskeisiin lähtökohtiin kuu-

luvat valiokunnan mielestä perheen uskonnollisen yhtenäisyyden ja lapsen uskonnollisen 

aseman pysyvyyden tukeminen. Nämä lähtökohdat sisältyvät myös uskonnonvapauslakiin 

ja esillä olevaan hallituksen esitykseenkin. Saadun selvityksen perusteella on syytä 

kuitenkin esittää kysymys, ovatko mainitut periaatteet tulleet riittävästi uudessa 

uskonnonvapauslaissa ja käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa huomioon otetuiksi. Joka 

tapauksessa perheen uskonnollisen yhtenäisyyden ja lapsen uskonnollisen aseman 

näkökulma on ollut vahvempana vanhassa uskonnonvapauslaissa. 

Valiokunta suhtautuu vakavasti hallituksen esitykseen kohdistuvaan kritiikkiin. 

Samalla on kuitenkin otettava huomioon, että käsiteltävänä oleva lakiehdotus perustuu 

kirkolliskokouksen yksimielisesti tekemään ehdotukseen ja että uskonnonvapauden nä 
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kökulmasta kysymys uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä kuuluu erityisesti yhdys-

kunnan autonomian piiriin sekä että uuden uskonnonvapauslain tultua voimaan kirkkolakiin 

on syntynyt aukko. 

Valiokunta tähdentää, että kirkolliskokouksen asiana on mahdollisimman pian tehdä 

uusi esitys kirkkolain muuttamisesta, mikäli se katsoo, että kirkon jäsenyyden edellytyksiä 

on kirkon näkökulmasta tarpeen tarkistaa. Luonnollisesti tällöin on otettava huomioon 

uskonnonvapauteen liittyvät perustuslailliset näkökohdat. 

Asiantuntijakuulemisessa esitetty kritiikki on kohdistunut suoraan myös uuden us-

konnonvapauslain 3 §:än sisältöön. Osa asiantuntijoista on myös pitänyt uskonnonvapa-

uslain 3 §:ää epäselvänä. Laki on hyväksytty vuoden 2002 valtiopäivillä perustuslakiva-

liokunnan mietinnön pohjalta (PeVM 10/2002 vp). Hallintovaliokunta pitää välttämät-

tömänä, että hallitus seuraa tarkkaan uuden uskonnonvapauslain yhteiskunnallisia vai-

kutuksia muun muassa perheen uskonnollisen aseman yhtenäisyyden tukemisen ja lapsen 

uskonnollisen aseman pysyvyyden näkökulmasta ja että tarvittaessa hallitus ryhtyy 

toimenpiteisiin uskonnonvapauslain muuttamiseksi. 

Asiassa ilmenneet en näkökohdat huomioon ottaen valiokunta on päätynyt ehdot-

tamaan^ pfiä latrigfr<to*n<L_ / 
 
 
Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 
 

että lakiehdotus.... 



 

 

 

 
HE 35/2003 
vp 

Versio 
0.1 

— Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 

— dosentti Jouni Luukkainen. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 
l^XLCl,^^ /20°3 VP 

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n 
muuttamisesta 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 

35/2003 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeek, opetusministeriö 

- erityisasiantuntija Marietta Keravuori, oikeusministeriö 

- lakivaliokunnan puheenjohtaja, hovioikeudenneuvos Kim Fröman, Kirkolliskokous 

- lainoppinut asiantuntija, oikeusneuvos Mikael Krogerus, Kirkolliskokous 

- kansliapäällikkö Risto Junttila ja kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus 

- puheenjohtaja Hannu Koskinen, Suomen Uskonnonopettajain Liitto SUOL ry 

- agrologi Johannes Leppänen 

- professori Mikael Hiden 

- professori Juha Seppo. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

piispa Eero Huovinen, Helsingin hiippakunta 
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Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-

luterilaisen kirkon jäsen säädettäisiin kirkkolaissa. Lapsen uskonnollinen asema ei enää uuden, 

elokuun alussa voimaan tulleen uskonnonvapauslain nojalla automaattisesti määräydy 

huoltajien uskonnollisen aseman mukaan, vaan lapsen liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan 

tai siitä eroaminen perustuu aina erilliseen huoltajien tahdonilmaisuun. Kirkko voi 

lainsäädännössään määritellä jäsenyyden edellytykset. 

Alle kaksitoistavuotias lapsi voitaisiin liittää kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa tai 

huoltajansa on kirkon jäsen ja jos lapsen jäsenyydestä on sovittu tai päätetty 

uskonnonvapauslaissa säädetyllä tavalla. Sen sijaan kastetun ja kirkon jäseneksi jo liitetyn 

lapsen kirkkoon kuuluminen ei edellyttäisi vanhemman tai huoltajan jäsenyyttä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on 

hyväksytty ja vahvistuttu. 
 
 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 

Perustelut 
 
 

1. Johdanto 

Uusi uskonnonvapauslaki (453/2003) on tullut voimaan vuoden 2003 elokuun alussa. Lain 

perustelujen mukaan sen säätämisen yleisenä tavoitteena on turvata perustuslaissa säädetyn 

uskonnonvapauden käyttämistä ja luoda edellytykset sen käytännön toteutumiselle. 

Uskonnonvapauden käyttämistä koskeva lainsäädäntö on pyritty uudistamaan sekä sisällöltään 

nykyisiä käsityksiä vastaavaksi että lainsäädäntöteknisesti ja kirjoitustavaltaan ajanmukaiseksi 

(HE 170/2002 vp). Uudella lailla on kumottu vanha uskonnonvapauslaki (267/1922). 

Uudessa uskonnonvapauslaissa lähtökohtana on pyrkimys uskonnollisten yhdyskuntien 

tasapuoliseen kohteluun valtion taholta. Uskonnonvapauslaki korostaa uskonnollisten 

yhdyskuntien autonomiaa päättää itsenäisesti jäsenyyden edellytyksistä. 
 

2. Jäsenyys evankelis-luterilaisessa kirkossa 

Lakiehdotus. Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 

kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momenttia siten, että kirkon jäseneksi liittymisestä ja kirkosta 

eroamisesta on voimassa, mitä uskonnonvapauslaissa (453/2003) säädetään. Lisäksi ehdotetaan, 
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että alle 12-vuotias lapsi voidaan liittää kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa tai huoltajansa 

on kirkon jäsen ja jos jäsenyydestä on sovittu tai päätetty uskonnonvapauslain 3 §:ssä säädetyllä 

tavalla. 

Hallituksen esitys merkitsee sitä, että alle 12-vuotiaan lapsen osalta lakiehdotukseen 

sisältyy omia sisällöllisiä säännöksiä. Muilta osin evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyden 

edellytykset määräytyvät sellaisenaan uskonnonvapauslain 3 §:n perusteella. 

Uusi uskonnonvapauslaki. Uskonnonvapauteen kuuluva keskeinen periaate, jonka mukaan 

jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä uskonnolliseen 

yhdyskuntaan tai eroamalla siitä, ilmenee uskonnonvapauslain 3 §:n 1 momentista. Lisäksi 

momenttiin sisältyy se periaate, että uskonnollisella yhdyskunnalla on oikeus päättää henkilön 

hyväksymisestä jäsenekseen. 

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät uskonnonvapauslain 3 §:n 2 momentin 

mukaan huoltajat. Lähtökohtaisesti huoltajat tekevät päätöksensä yhdessä. Momentissa 

säädetään myös päätöksenteosta tilanteessa, jossa huoltajat eivät sovi lapsen uskonnollisesta 

asemasta ja tilanteessa, jossa tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeu 
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desta annetun lain (361/1983) 9 §:n 3 momentin nojalla päättänyt huoltajien tehtävien jaosta. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että lapsen huoltajuus ja vanhemmuus eivät kaikissa tapauksissa 

ole sidoksissa toisiinsa. 

Uuden lain sääntely poikkeaa lähtökohdiltaan vanhasta vuoden 1922 uskonnonva-

pauslaista siten, että lapsen uskonnollinen asema ei enää automaattisesti määräydy hänen 

vanhempiensa uskonnollisen aseman mukaisesti, vaan se perustuu aina huoltajien 

nimenomaiseen tahdonilmaisuun. 

Itsenäisesti henkilö voi päättää kuulumisestaan uskonnolliseen yhdyskuntaan täytettyään 

18-vuotta tai mentyään sitä ennen avioliittoon. Uskonnonvapauslain 3 §:n 3 momentin 

ensimmäisen virkkeen nojalla kuitenkin 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajansa kirjallisella 

suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. 

Uskonnonvapauslain 3 §:n 3 momentin toisen virkkeen mukaan 12 vuotta täyttänyt lapsi 

voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla 

kirjallisella suostumuksellaan. Hallituksen esityksen (HE 170/2002 vp) peruste- 

tystasoaan vastaavalla tavalla uskonnollista asemaansa koskevaan päätöksentekoon / 
s 

lapsen uskonnollisen tai muun katsomuksellisen kasvatuksen jatkuvuutta. Mainituissa ^ perusteluissa 

12 vuotta täyttäneen lapsen katsotaan yleensä saavuttaneen sellaisen kypsyyden ja kehitystason, ettei 

hänen uskonnollista asemaansa ole perusteltua voida muuttaa ilman lapsen omaa suostumusta. Ikäraja 

on sama kuin esimerkiksi päätettäessä lapsen huollon ja tapaamisoikeuden täytäntöönpanosta. 

Tällaista päätöstä ei saa panna täytäntöön vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa. 

Lain 3 §:n 4 momentissa todetaan, että uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden edellytyksistä 

voidaan säätää evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa koskevassa lainsäädännössä 

tai määrätä rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan 
9 

yhdyskuntajärjestyksesjeä. 

Alle 12-vuotias. Hallituksen esitys kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momentin muuttamiseksi sitoo alle 12-

vuotiaan lapsen kuulumisen kirkkoon lapsen vanhemman tai huoltajan jäsenyyteen. Tällaisen lapsen 

kirkkoon liittämisen edellytyksenä on lakiehdotuksen mukaan, että toinen vanhemmista tai yksi 

huoltajista on kirkon jäsen. Näin ollen pykälässä on otettu huomioon myös se tilanne, että lapsen 

huoltajana eivät aina ole hänen vanhempansa. Vaikka huoltaja tai huoltajat eivät olisikaan kirkon 

jäseniä, lapsi voidaan liittää kirkon jäseneksi, jos toinen lapsen vanhemmista on kirkon jäsen. 

Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa lapsen mahdollisuus saada kristillistä kasvatusta. 

 

 lujen mukaan säännöksellä halutaan turvata Ääpsen oikeutta osallistua ikäänsä ja kehi- 
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Kasteella on keskeinen merkitys kirkolle ja sen jäsenille. Alle 12-vuotiaalla, joka kasteessa on 

otettu kirkon jäseneksi, on lakiehdotuksen perusteella mahdollisuus jäädä kirkon jäseneksi, vaikka 

hänen vanhempansa ja huoltajansa eroaisivat kirkosta taikka lapsen huolto siirtyisi vanhemmilta 

henkilölle, joka ei kuulu kirkkoon. 
 

3. Voimassa olevat evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä koskevat säännökset 

Kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momentin nykyisen sanamuodon mukaan kirkon jäseneksi tulemisesta ja 

kirkosta eroamisesta on voimassa, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) on säädetty. 

Vanhan uskonnonvapauslain mukaan alle 18-vuotias kuului samaan uskontokuntaan kuin 

hänen vanhempansa. Jos vanhemmat eivät kuuluneet mihinkään uskontokuntaan, ei myöskään lapsi 

kuulunut mihinkään uskontokuntaan. 15 vuotta täyttänyt saattoi kuitenkin huoltajan suostumuksella 

erota uskontokunnasta tai liittyä siihen, eikä hän ilman suostumustaan seurannut huoltajia näiden 

erotessa uskontokunnasta tai liittyessä uskontokuntaan. 

Uudella uskonnonvapauslailla on kumottu vanha vuoden 1922 uskonnonvapauslaki. Tämän 

vuoksi kirkon jäsenyyden edellytysten osalta ovat kuluvan vuoden elokuun alusta lukien tulleet 

sovellettaviksi uskonnonvapauslain 3 § ja kirkkolain 1 luvun 3 §:n 1 momentti, jonka mukaan kirkon 

jäseneksi otetaan kasteessa. Lisäksi kyseisen momentin mukaan kirkkojärjestyksessä määrätään, 

miten jo kastettu henkilö otetaan kirkon jäseneksi. Nykytilanteessa kirkkolaissa ei ole kasteen lisäksi 

mitään voimassa olevia kirkon omia jäsenyysedellytyksiä. 
 

4. Kirkolliskokouksen esitys 

Käsiteltävänä oleva hallituksen esitys perustuu kirkolliskokouksen yksimieliseen päätökseen. 

Kirkonkokoukselle asia on valmisteltu Kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksen lakivaliokunnassa. 

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta on antanut kirkollisko- 

 
kouksen lakivaliokunnalle lausuntonsa. 

Kirkkohallitus on esittänyt kirkkolain 1 luvun 3 §:n 2 momenttia täydennettäväksi siten, että 

alle 15-vuotiaan lapsen^dellytyksistä säädettäisiin erikseen kirkkolaissa. Esityksen mukaan alle 15-

vuotias lapsi voisi olla kirkon jäsen, jos ainakin toinen hänen huoltajistaan on kirkon jäsen (esitys nro 

6/2003). 

Kirkkohallituksen esityksestä on kirkolliskokouksen lakivaliokunta antanut mietintönsä (nro 

4/2003). Kyseisessä mietinnössä todetaan myös perustevaliokunnan katsovan, ettei ole syytä muuttaa 

kirkolliskokouksen aiempaa kantaa, jonka mukaan 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa 

ei tule muuttaa ilman hänen kirjallista suostumustaan. Ottaen huomioon, että lainsäädännössä 
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pääsääntöisesti katsotaan, että 12 vuotta täyttänyttä lasta on kuultava hänen henkilöään koskevissa 

asioissa, lakivaliokunta on yhtynyt tähän perustevaliokunnan kantaan. 

Esityksessään valtioneuvostolle myös itse kirkolliskokous toteaa, ettei ole syytä muuttaa sen 

aiemmin ilmaisemaa kantaa, jonka mukaan 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa ei tule 

muuttaa ilman hänen kirjallista suostumustaan. Lisäksi kirkolliskokous — lakivaliokunnan tapaan — 

toteaa, että lainsäädännössä pääsääntöisesti katsotaan, että 12 vuotta täyttänyttä lasta on kuultava 

hänen henkilöään koskevissa asioissa. 
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5. Arviointia 

Perustuslain 76 §:n 2 momentin mukaan kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia 

koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä mainitussa laissa säädetään. Kirkkolain 

säätämiselle ja sen muuttamiselle säädetty erityinen käsittelyjärjestys ilmenee kirkkolain 2 

luvun 2 §:stä. Kirkolliskokouksella on yksinomainen oikeus ehdottaa kirkkolain muuttamista. 

Eduskunta voi joko hyväksyä tai hylätä tällaisen ehdotuksen, mutta asiasisältöön vaikuttavia 

muutoksia ei voida tehdä. 

Valiokunta painottaa kirkkolain erityinen säätämismenettely huomioon ottaen asioiden 

perusteellista valmistelua ja käsittelyä kirkolliskokouksessa niin, että eri näkökohdat tulevat 

mahdollisimman hyvin arvioiduiksi. 

Valiokunnalle toimitetuissa asiantuntijalausunnoissa on pohdittu keskeisesti 12— 14 

vuotiaan lapsen uskonnollista asemaa ja sen merkitystä. Asiantuntijakuulemisessa esiin on 

noussut muun muassa näkemys siitä, ettei 12—14 vuotiaiden asemaa ole kirkolliskokouksessa 

riittävän perusteellisesti ja monipuolisesti käsitelty ja että lopputulos ei 
Us 

ole tämän vuoksi kaikilta osin kirkon intressien^eikälaajemminkaan yhteiskunnan edun^ 

mukainen. 

Lapsen uskonnollista asemaa koskevassa sääntelyssä keskeisiin lähtökohtiin kuuluvat 

valiokunnan mielestä perheen uskonnollisen yhtenäisyyden ja lapsen uskonnollisen aseman 

pysyvyyden tukeminen. Nämä lähtökohdat sisältyvät myös uskonnonvapauslakiin ja esillä 

olevaan hallituksen esitykseenkin. Saadun selvityksen perusteella voidaan kuitenkin esittää 

epäilys, ovatko mainitut periaatteet tulleet riittävästi uudessa uskonnonvapauslaissa ja 

käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa huomioon otetuiksi. Joka tapauksessa perheen 

uskonnollisen yhtenäisyyden ja lapsen uskonnollisen aseman näkökulma on ollut vahvempana 

vanhassa uskonnonvapauslaissa. 

Valiokunta suhtautuu vakavasti hallituksen esitykseen kohdistuvaan kritiikkiin. Samalla 

on kuitenkin otettava huomioon, että käsiteltävänä oleva lakiehdotus perustuu 
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kirkolliskokouksen yksimielisesti tekemään ehdotukseen ja ettälcysymys uskonnollisen 

yhdyskunnan jäsenyydestä kuuluu yhdyskunnan autonomian piiriin sekä että uuden us-

konnonvapauslain tultua voimaan kirkkolakiin on syntynyt aukko. 

Valiokunta tähdentää, että kirkolliskokouksen asiana on mahdollisimman pian 

tehdä uusi esitys kirkkolain muuttamisesta, mikäli se katsoo, että kirkon jäsenyyden 

edellytyksiä on kirkon näkökulmasta tarpeen tarkistaa. Luonnollisesti tällöin on otettava 

huomioon uskonnonvapauteen liittyvät perustuslailliset näkökohdat. 

Asiantuntijakuulemisessa esitetty kritiikki on kohdistunut suoraan myös uuden us-

konnonvapauslain 3 §:n sisältöön ja osa asiantuntijoista on|>itänyt pykälää tulkinnanva-, 

raisena. Saaraansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta lausuu käsityksenään, että \ 

uskonnonvapauslain 3 §:n säännöksillä saattaa olla perheen yhtenäisyyden ja alaikäisen 

i uskonnollisen aseman pysyvyyden sekä siihen liittyen uskonnonopetuksen ja muun kat- 
! i 
| somusopetuksen jatkuvuuden kannalta haitallisia vaikutuksia. Valiokunta edellyttääkin ' 

hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin uskonnonvapauslain 3 §:n täsmentämiseksi tavoit-

teena turvata nykyistä selkeämmin alle 12-vuotiaan lapsen uskonnollisen aseman pysy-j 

vyys ja 12 — 14 vuotiaan oikeus antaa suostumuksensa uskonnollisen asemansa muut-j 

tamiselle vain silloin, kun huoltaja vaihtaa uskonnollista yhdyskuntaa tai jättäytyy us-

konnollisen yhdyskunnan ulkopuolelle. 

Asiassa ilmenneet eri näkökohdat huomioon ottaen valiokunta on päätynyt ehdot-

tamaan lakiehdotuksen hyväksymistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[VUnb- 

 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattoma- 
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Valiokunnan lausumaehdotus 
 
 
 
 

<L-Ö![& LctxMMi<t^cUll\dk  

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan 

lausumaehdotus). 
 
 
 
 

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toi-

menpiteisiin uskonnonvapauslain 3 §:n täsmen-

tämiseksi tavoitteena turvata nykyistä selkeämmin 

alle 12-vuotiaan lapsen uskonnollisen aseman 

pysyvyys ja 12 — 14 vuotiaan oikeus antaa 

suostumuksensa uskonnollisen asemansa 

muuttamiselle vain silloin, kun huoltaja vaihtaa 

uskonnollista yhdyskuntaa tai jättäytyy us-

konnollisen yhdyskunnan ulkopuolelle. 
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VASTALAUSE 

Perustelut 

Uskonnonvapauslain keskeisin periaate on, että jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta 

asemastaan liittymällä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai eroamalla siitä. Lapsen osalta tätä 

määräämisoikeutta käyttävät hänen huoltajansa. Kuitenkin yleisesti lainsäädännössä katsotaan, 

että lapsen tulee voida kehitystasoaan vastaavasti osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja 

hänellä tulee olla mahdollisuus valita. Toinen yleisesti suomalaista lainsäädäntöä kuvaava 

periaate on lapsen edun ensisijaisuus. Lapsen edun pääsääntöisesti määrittää hänen huoltajansa. 

Siksi uskonnonvapauslaissa ja siitä johtuen käsiteltävänä olevassa kirkkolaissa aivan oikein 

todetaan, että 12-vuotiaalla on myötämääräämisoikeus uskonnollisen asemansa muuttamiseen eli 

12-vuotias lapsi voi liittyä kirkon jäseneksi tai erota kirkon jäsenyydestä, mikäli hänen 

vanhempansa arvioivat, että se on lapsen edun mukaista. Jos lapsen vakaumus on vahva, ei 

välttämättä ole aina lapsen edun mukaista rajoittaa vanhempien mahdollisuutta anoa lapsen 

myötävaikutuksella uskonnollisen aseman muuttamista ilman, että vanhempien täytyy muuttaa 

uskonnollista asemaansa samalla. 
 
 

Ehdotus 
 

Edellä olevan perusteella ehdotan, 
 

että eduskunta ei hyväksy valiokunnan mietintöön 

sisältyvää lausumaehdotusta ja 

että eduskunta ei yhdy valiokunnan mietinnön 

perustelujen toiseksi viimeisen kappaleen viimeiseen 

virkkeeseen: "Valiokunta edellyttää 
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kin hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin uskon-

nonvapauslain 3 §:n täsmentämiseksi tavoitteena 

turvata nykyistä selkeämmin alle 12-vuoti-aan lapsen 

uskonnollisen aseman pysyvyys ja 12 —14 vuotiaan 

oikeus antaa suostumuksensa uskonnollisen asemansa 

muuttamiselle vain silloin, kun huoltaja vaihtaa 

uskonnollista yhdyskuntaa tai jättäytyy uskonnollisen 

yhdys- 

kunnan ulkopuolelle. 

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2003 

Rosa Meriläinen /vihr 


