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Opetusministeriölle (kirjeenne 20.8.2003, Dnro 47/010/2003) 
 
 
 

LUONNOS   HALLITUKSEN   ESITYKSEKSI   LAIKSI   RUKOUSPÄIVÄJULISTUKSEN 
ANTAMISESTA 

 
 

I. Lausuntopyynnön kohde 
 

Opetusministeriö on 20 päivänä elokuuta 2003 päivätyllä kirjeellään pyytänyt 
oikeusministeriön lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 
rukouspäiväjulistuksen antamisesta. Tarkoituksena on säätää erillinen laki, jonka 
nojalla tasavallan presidentti antaisi vuosittain niin sanotun rukouspäiväjulistuksen. 
Tasavallan presidentti tekisi ehdotuksen mukaan päätöksensä ilman valtioneuvoston 
ratkaisuehdotusta. Valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 20 §:stä puolestaan 
johtuu, että rukouspäiväjulistuksen antamista ei myöskään muutoin käsiteltäisi 
valmistelevasti valtioneuvoston yleisistunnossa. Rukouspäiväjulistusta ei 
esitysluonnoksen mukaan enää julkaistaisi Suomen säädöskokoelmassa. 
 

Tarkasteltuaan esitysluonnosta valtiosääntöoikeudelliselta kannalta oikeusministeriö 
esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan. 
 
 

2. Astan taosta 
 

Esitysluonnoksen taustalla on uuden perustuslain voimaantulo 1 päivänä maaliskuuta 
2000. Perustuslain 57 §:n mukaan presidentti hoitaa hänelle perustuslaissa tai muussa 
laissa erikseen säädetyt tehtävät. 
 



 

 

Rukouspäiväjulistuksen antamista ei ole laissa säädetty tasavallan presidentin 
tehtäväksi. Valtioneuvoston oikeuskansleri kuitenkin katsoi tasavallan presidentin 
kanslialle vuonna 2000 antamassaan lausunnossa, että julistuksen antamiseen liittynyt 
vuosisatainen käytäntö muodostaa tapaoikeutena perustuslain 57 §:ssä tarkoitettuun 
lakiin rinnastuvan oikeusperusteen ja että päätöksen tekeminen julistuksesta kuuluu 
näin ollen edelleen tasavallan presidentin tehtäviin (oikeuskanslerin lausunto 
tasavallan presidentin kanslialle 23.11.2000, dnro 41/20/00). 
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Sittemmin eduskunnan perustuslakivaliokunta on uskonnonvapauslaista antamassaan 
mietinnössä (PeVM 10/2002 vp) katsonut, ettei perustuslain 57 §:n yksiselitteisestä 
sanamuodosta huolimatta voi olla vuosisatoja vanhaan käytäntöön pohjautuvaa lain 
veroista tapaoikeutta. 
 
 

3. Arvio esitysluonnoksesta 
 

Esitysluonnoksesta käy ilmi, että niin sanotun rukouspäiväjulistuksen itsenäisyyden 
aikana antoi vuonna 1918 senaatti ja sen jälkeen valtioneuvosto aina vuoteen 1931, 
jolloin tasavallan presidentti alkoi tehdä päätökset julistuksen antamisesta. 
Sisällöllisesti julistus ei ole oikeusnormi, vaan sitä voitaneen luonnehtia lähinnä 
uskonnollis-eettiseksi kannanotoksi. Kuten oikeuskansleri on edellä viitatussa 
kannanotossaan todennut, tällaisen kannanoton merkityksen arviointi jää jo 
perusoikeutena voimassa olevan uskonnon ja omantunnon vapauden vuoksi tekstin 
jokaisen lukijan tai kuulijan oman henkilökohtaisen harkinnan varaan. 
 

Oikeudellisen arvioinnin kannalta keskeinen valtiosääntönormi on jo edellä mainittu 
perustuslain 57 §, jossa edellytetään tasavallan presidentin tehtävistä säädettäväksi 
perustuslaissa tai tavallisessa laissa. Pykälässä käytetyn ilmauksen "laissa erikseen 
säädetyt tehtävät" voidaan ymmärtää viittaavan paitsi vaatimukseen näitä tehtäviä 
määrittävien lakien tavanomaista suuremmasta tarkkuudesta ja täsmällisyydestä (ks. 
PeVM 10/1998 vp, s. 12/1) myös siihen, että presidentille osoitettavien tehtävien 
joukko ei ole lainsäätäjän täysin vapaasti valittavissa vaan näiden tehtävien tulee 
asiallisesti liittyä tasavallan presidentin valtiosäantöisiin tehtäviin tai muutoin hänen 
asemaansa vakion päämiehenä. 
 

Selvää on, että rukouspäiväjulistuksen antaminen ei liity tasavallan presidentin 
valtiosäantöisiin tehtäviin. Tällaisen julistuksen antamisen ei myöskään muutoin 
voida katsoa olevan asiallisessa yhteydessä tasavallan presidentin asemaan valtion 
päämiehenä. Rukouspäiväjulistuksen tavanomainen sisältö huomioon ottaen ei 
perustuslain 11 §:ssä turvatun uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta ole 
ongelmatonta, että valtion päämies tässä ominaisuudessaan nimenomaisesti antaa 
vahvistuksen tiettyä uskonnol-lis-eettistä näkemystä koskeville kannanotoille tai 
muille teksteille. Myöskään yleiseltä valtiosääntöpoliittiselta kannalta ei voida pitää 
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asianmukaisena, että valtion ylintä päätöksentekokoneistoa käytetään tiettyjen uskon-
nollis-eetiisten näkemysten painoarvon vahvistamiseksi ja ikään kuin valtiollisen 
värityksen antamiseksi niille. 
 

Jo uuden perustuslain voimaantulosta aiheutuneita lainsäädännön muutostarpeita 
tarkastellut oikeusministeriön työryhmä arvioi muistiossaan, että 
rukouspäiväjulistuksen antamisen luonne ja omantunnon vapautta koskevat 
perustuslain säännökset huomioon ottaen tällaisen julistuksen antamisesta ei ole syytä 
vastaisuudessakaan säätää. Työryhmä huomautti myös tarpeesta erikseen harkita, 
onko rukouspäiväjulistuksen antaminen lainkaan valtiolle kuuluva asia vai voisiko se 
jäädä kirkon omaksi asiaksi (ks. Uusi pe- 
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rustuslaki ja lainsäädännön muutostarpeet. Työryhmän muistio. Oikeusministeriön 
lainvalmisteluosaston julkaisu 1/1999, s. 82). 
 

Edellä esitettyihin näkökohtiin viitaten oikeusministeriö ei puolla esitysluonnoksen 
sisältämän lakiehdotuksen antamista eduskunnalle. Oikeusministeriön näkemyksen 
mukaan perusoikeusjärjestelmän ja valtion ylimpiä toimielimiä koskevien yleisten 
valtiosääntöisten lähtökohtien kanssa parhaiten olisi sopusoinnussa ratkaisu, jossa 
rukouspäiväjulistuksen antaminen jäisi sen valmisteluun osallistuvien kirkkokuntien 
ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien sisäiseksi asiaksi. 
 
 
 
 
 
 
Kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 

Ylijohtaja Pekka Nurmi 
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OPETUSMINISTERIÖ 
Vanhempi hallitussihteeri rukouspäiväjulistuksesta 
Tuula Lybeck (HE 147/2003 vp) 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 27.11.2003 klo 9.00 
 
 

Asia: HE 147/2003 laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta 
 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta. Vuosittain annettava julistus 
valmisteltaisiin ekumeenisesti. Ehdotus rukouspäiväjulistukseksi luovutettaisiin opetusministeriölle, ja julistus 
esiteltäisiin tasavallan presidentin annettavaksi ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. Tarkoituksena on jatkaa vanhaa 
perinnettä, jonka mukaan valtion päämies on vuosittain antanut julistuksen kiitos-, katumus- ja rukouspäivistä. 
 

Rukouspäiväjulistuksesta tai sen antamisesta ei ole olemassa säännöksiä. Menettely, jonka mukaan julistuksen on antanut 
valtiovalta, on perustunut vuosisatoja vanhaan käytäntöön. Rukouspäiväjulis-tus on ollut 1980-luvun loppupuolelta 
lähtien luonteeltaan ekumeeninen eli yleiskirkollinen ja kaikkia kristittyjä kirkkoja koskeva. Julistus on valmisteltu 
opetusministeriön asettamassa työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina opetusministeriön lisäksi Suomen evankelis-
luterilainen kirkko, Suomen ortodoksinen kirkkokunta, Suomen vapaan kristillisyyden neuvostoja Suomen ekumeeninen 
neuvosto. Rukouspäiväjulistus on aiemmin julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. Lisäksi opetusministeriö on 
toimittanut rukouspäiväjulistuksen tiedoksi osalle uskonnollisista yhdyskunnista. Uskonnolliset yhdyskunnat ovat oman 
tahtonsa mukaan voineet käyttää julistuksen tekstejä ja aiheita omassa toiminnassaan. 
 

Ekumeenista rukouspäiväjulistusta ei enää julkaistaisi Suomen säädöskokoelmassa. Julistuksesta tiedottamisesta 
huolehtisi opetusministeriö. Koska ekumeeninen rukouspäiväjulistus ei sisältönsä vuoksi edellytä valtioneuvoston 
yleisistunnon käsittelyä, opetusministeriö esittelisi julistuksen valtioneuvostossa tasavallan presidentin annettavaksi 
nykyiseen tapaan ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. 
 

Esitys on valmisteltu opetusministeriössä. Esityksestä on oltu yhteydessä tasavallan presidentin kansliaan. Esityksestä on 
pyydetty oikeusministeriön lausunto. Lausunnossaan esittämillä perusteilla oikeusministeriö ei ole puoltanut 
lakiehdotuksen antamista eduskunnalle. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan perusoikeusjärjestelmän ja valtion 
ylimpiä toimielimiä koskevien yleisten valtio-sääntöisten lähtökohtien kanssa parhaiten sopusoinnussa olisi ratkaisu, 
jossa rukouspäiväjulistuksen antaminen jäisi sen valmisteluun osallistuvien kirkkokuntien ja muiden uskonnollisten 
yhdyskuntien sisäiseksi asiaksi. 
 

Lakt ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 
 

Säätämisjärjestyksestä 
 

Perustuslain 57 §:n mukaan tasavallan presidentti hoitaa hänelle perustuslaissa tai muussa laissa erikseen säädetyt 
tehtävät. Perustuslakivaliokunta katsoi uskonnonvapauslakia koskevassa mietinnössään (PeVM 10/2002 vp), että vuonna 
2000 voimaan tulleen perustuslain 57 §:n yksiselitteisen 
sanamuodon vuoksi ei voi olla vuosisatoja vanhaan käytäntöön pohjautuvaa lain veroista tapaoikeutta. Ilmaisulla 
"erikseen lailla" viitataan perustuslakivaliokunnan (PeVM 10/1998 vp) mukaan säädettävän lain tavanomaista 
suurempaan tarkkuuteen ja täsmällisyyteen. Niinpä edellytetään, että esimerkiksi asiatyypit, joista presidentti päättää 
ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta, yksilöidään laissa. Perustuslakivaliokunnan kannanotoista seuraa, että 
haluttaessa säilyttää rukouspäiväju-listuskäytäntö, julistuksen antamisesta on säädettävä lailla. 
 



 

 

Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta voitaneen esittää kysymys, missä määrin rukouspäivä] ulistuk-sen antaminen liittyy 
tasavallan presidentin valtiosääntöisiin tehtäviin. Kuitenkin kansan enemmistö kuuluu kristittyihin kirkkokuntiin ja sitä 
kautta suoritettavan yhteiskuntapoliittisen arvioinnin pohjalta tehtävällä voidaan katsoa olevan asiallisia yhtymäkohtia 
tasavallan presidentin asemaan valtion päämiehenä. 
 

Perustuslain 11 §:ssä turvatun uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta sekä myös tasavallan presidentin tehtävistä 
annettujen säännösten perusteella on tarkasteltava, voiko valtion päämies antaa vahvistuksen tiettyä uskonnollis-eettistä 
näkemystä koskeville kannanotoille tai muille teksteille. Vanhan perinteen säilyttämisen voidaan katsoa osaltaan tukevan 
lähimmäisistä huolehtimista korostavia yleisinhimillisiä arvoja. Rukouspäiväjulistus on myös osa suomalaista 
kulttuuriperinnettä. Rukouspäiväjulistus ei ole oikeusnormina sitova, vaan sitä voidaan luonnehtia lähinnä uskonnollis-
eettiseksi kannanotoksi. Perusoikeutena voimassa oleva uskonnon ja omantunnon vapaus tarkoittaa sitä, että 
rukouspäiväjulistuksen merkityksen arvioiminen jää jokaisen tekstin lukijan tai kuulijan oman henkilökohtaisen 
harkinnan varaan, eikä sen ole katsottu loukkaavan kenenkään uskonnon tai omantunnon vapautta, 

Hallituksen käsityksen mukaan esitys voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Lakialoite (LA 136/2003 

vp) 

Lakialoite vastaa pääosin hallituksen esitystä, kuitenkin eräin poikkeuksin. Ensinnäkin aloitteessa julistuksesta on 
käytetty vanhaa perinteistä nimikettä (julistus neljästä kiitos-, katumus-ja rukouspäivästä). Toiseksi julistus julkaistaisiin 
Suomen säädöskokoelmassa. Kolmanneksi laissa säädettäisiin myös julistuksen sisällön laativasta toimielimestä ja sen 
asettamisesta. 
 

Kiitos-, katumus- ja rukouspäivistä annetun julistuksen nimike on yleisessä kielenkäytössä vakiintunut 
rukouspäiväjulistukseksi. Hallituksen esityksessä julistuksen nimeksi ehdotetaan lyhyempää yleisessä kielenkäytössä 
vakiintunutta muotoa. Nimessä korostuisi myös julistuksen ekumeenisuus. Julistuksen nimen muuttaminen hallituksen 
esittämällä tavalla ei edellyttäisi muutoksia julistuksen sisältöön. 
 

Hallituksen esityksessä ei ole pidetty tarpeellisena julistuksen julkaisemista Suomen säädöskokoelmassa. Käytännössä 
opetusministeriö on postittanut julistuksen tiedoksi kristityille kirkkokunnille. Tarkoituksena on, että jatkossakin 
ministeriö huolehtisi julistuksesta tiedottamisesta. 
 

Opetusministeriö katsoo, ettei julistusta valmistelevasta toimielimestä ole tarpeen säätää laissa. Hallituksen esitykseen 
sisältyvä mainita ekumeenisesta valmistelusta jättää sääntelyn väljäksi. Opetusministeriön näkemyksen mukaan 
tarkoituksenmukaisinta on ohjata julistuksen perusvalmistelu mahdollisimman pitkälle kirkkojen tehtäväksi. 
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N:o 983 

Julistus 

neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä 
vuonna 2003 

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2002 

Raamatun kuva ihmisen luomisesta on 
voimakas keskinäisen huolenpidon ja rakkau-
den kuvaus (1. Moos. 1: 26—30). Jokainen 
ihminen on Jumalan luoma olento, jota sen 
vuoksi tulee kohdella inhimillisesti, oikeu-
denmukaisesti ja hänen ainutlaatuisen arvonsa 
mukaisesti. Samoin ihmisten erilaisuus on 
Jumalan luomistyön kallis lahja. Se ilmenee 
jokaisen ihmisen omassa elämänhistoriassa. 

Joka päivä kohtaamme ympärillämme eri-
laisuutta. Raamatussa on kannanottoja ja 
esimerkkejä suhtautumisesta erilaisuuteen, 
niin myös loisen kulttuurin ihmisiin, vierai-
siin ja muukalaisiin. Raamattu voidaankin 
nähdä protestina erilaisuuden synnyttämää 
pelkoa ja vihaa vastaan. 

Yksityisyys, riippumattomuus ja taloudel-
listen arvojen ylikorostaminen leimaavat suo-
malaistakin elämäntapaa. Ahneus ja viihteel-
linen elämäntyyli lisäävät eriarvoisuutta ja 
uhkaavat avointa erilaisuuden kohtaamista. 
Suvaitsevaisuus on näin vaarassa kadota. 

Yhteiskuntamme on kuitenkin viime vuo-
sina vahvasti moninaistunut. Osa uusista 
vaikutteista on kansainvälistymisen seurausta, 
mutta myös monet suomalaiset ovat nykyisin 
rohkeampia arvostamaan erilaisuutta. Tämä 
näkyy muun muassa nuorten elämässä. Toi-
saalta erilaisuuden hyväksyminen liittyy kaik-
keen ihmisten väliseen kanssakäymiseen, eikä 
läheistenkään ihmisten tarvitse tuntea tai 
ajatella kaikesta samalla tavalla. 

Ihmisten välinen erilaisuus ei siis ole uhka 
vaan mahdollisuus. Ilman erilaisuutta olisim-

me Suomessa ja maailmassa paljon köyhem-
piä. Ainoastaan keskinäisiä rajoja ylittämällä, 
tutustumalla erilaisiin elämänmuotoihin yh-
teiskuntamme voi kehittyä monikulttuuriseksi. 
Maahanmuuttajien asiallinen kohtelu muun 
muassa koulutuksen ja työelämän ky-
symyksissä on erityisen tärkeä. Keskinäiseen 
vuoropuheluun on saatava arvostava sävy. • 
Todellinen vuoropuhelu alkaa, kun keskinäi-
nen tuntemus lisääntyy ja syntyy luottamus. 

Suomalaiseen tapakulttuuriin ei kuulu kes-
kustelu uskonnollisista kysymyksistä. Maa-
hamme muuttaneet eri uskontojen edustajat 
koettelevat tätä arkuuttamme ja opettavat 
meitä puhumaan aiempaa avoimemmin omasta 
uskonnollisesta arvopohjastamme. Oman 
uskonnollisen identiteetin merkitys korostuu 
vuorovaikutuksessa toisen uskonnon edustajan 
kanssa. Parasta valmentautumista uskontojen 
kohtaamiseen on perehtyminen kristillisen 
uskon perusteisiin. 

Kristillinen kirkko on universaali ja mo-
nikulttuurinen. Seurakuntien asenneilmaston 
tulisi heijastaa kirkon olemusta ja avoimuutta 
kaikkia ihmisiä kohtaan. Kristillisten kirkkojen 
ja yhteisöjen jäsenillä on erityinen haaste 
edistää yhteyttä. He ovat saman Jumalan 
lapsia. Kun ihminen on oman kulttuurinsa 
nimissä kaventanut toisen elinmahdollisuuk-
sia, häntä kutsutaan katumukseen ja elämän-
muutokseen. Kristuksen evankeliumista nou-
seva anteeksiantamus antaa hyvän lähtökoh-
dan myös toisesta kulttuurista tulevan ihmisen 
kohtaamiseen. 

N:o 983 4197 
 

Hallitus on päättänyt vanhaa kristillistä tapaa 
noudattaen, että vuonna 2003 on vietettävä 
neljänä sunnuntaina yleistä kiitos-, katumus- ja 

rukouspäivää, nimittäin tammikuun 19. 
päivänä, huhtikuun 27. päivänä, syyskuun 21. 



 

 

päivänä ja lokakuun 19. päivänä, sekä 
määrännyt rukouspäivien saarno- 

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2002 
jen aiheiksi oheiset tekstit. Tasavallan kan-
salaisia pyydetään ottamaan osaa näihin yh-

teisiin jumalanpalveluksiin sekä syventymään 
myös kodeissa kristinuskon iankaikkisiin to-
tuuksiin. Kaikkien asianomaisten velvollisuus 
on tiedottaa tästä päätöksestä ja edistää sen 
noudattamista. 

 

Tasavallan Presidentti 
TARJA HALONEN 

 
 
 

Kulttuuriministeri Kaarina Dromberg 
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Vuoden 2003 rukouspäivien raamatuntekstit 

1. rukouspäivä 19.1.2003 

Ps. 67: 2—5 
Jumala olkoon meille armollinen ja siu-

natkoon meitä, hän kirkastakoon meille kas-
vonsa. 
Siiloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi, 
Jumala, 
ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat. 
Ylistäkööt kansat sinua, Jumala, 
ylistäkööt sinua kaikki kansat. 
Kansat iloitkoot ja riemuitkoot, 
sillä sinä jaat niille oikeutta, 
sinä johdatat kansakuntia maan päällä. 

/ Moos. 4: 13—16 
Kain sanoi Herralle: "Syntini rangaistus on 

minulle liian raskas kantaa. Kun sinä nyt 
karkotat minut tältä seudulta, minä joudun 
pois kasvojesi edestä. Minun on harhailtava 
kodittomana ja pakolaisena maailmalla, ja 
silloin kuka hyvänsä, joka minut kohtaa, voi 
tappaa minut. "Mutta Herra sanoi hänelle: 
"Ei, vaan kostettakoon seitsenkertaisesti sille, 
joka tappaa Kainin." Ja Herra pani Kainiin 
merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, 
tappaisi häntä. Niin Kain lähti pois Herran 
kasvojen edestä ja asettui asumaan Nodin 
maahan Eedenin itäpuolelle. 

Gal. 3: 26—28 
Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte 

Kristukseen Jeesukseen, Kaikki te, jotka 
olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet 
Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko 
juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, 
mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuk-
sessa te kaikki olette yksi. 

2. rukouspäivä 27.4.2003 

Ps. 41: 2—3 Hyvä on sen osa, joka pitää 
huolta avuttomasta. Sitä ihmistä Herra auttaa 
hädän päivänä. Herra varjelee häntä, ja hän 
saa elää. 
Kaikki ylistävät hänen onneaan. 
Herra ei jätä häntä vihamiesten armoille. 

/ . Moos. 33: 1—4 
Kun Jaakob kohotti katseensa, hän näki 

Esaun tulevan neljäsataa miestä mukanaan. 
Silloin Jaakob jakoi Lealle, Raakelille ja 
molemmille orjattarille heidän lapsensa. Hän 
asetti orjattaret lapsineen etumaisiksi, Lean ja 
hänen lapsensa heidän taakseen ja Raakelin ja 
Joosefin takimmaisiksi. Hän itse kulki heidän 
edellään veljeään kohden polvistuen ja ku-
martaen välillä seitsemän kertaa maahan 
saakka. Mutta Esau juoksi häntä vastaan, 
syleili häntä, kietoi kätensä hänen kaulaansa 
ja suuteli häntä, ja he itkivät. 

Matt. 15: 21—28 
Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyroksen ja 

Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen 
nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: 
"Herra, Daavidin Poika, armahda minua! Paha 
henki vaivaa kauheasti tytärtäni." Mutta hän 
ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset 
tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: "Tee hänelle 
jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa." 
Mutta Jeesus vastasi: "Ei minua ole lähetetty 
muita kuin Israelin kansan kadonneita 
lampaita varten." Silti nainen tuli lähemmäs, 
heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: 
"Herra, auta minua!" Mutta Jeesus 
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sanoi hänelle: "Ei ole oikein ottaa lapsilta 
leipä ja heittää se koiranpenikoille." "Ei 
olekaan, Herra", vastasi nainen, "mutta 
saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä 
putoilevia palasia." Silloin Jeesus sanoi hä-
nelle: "Suuri on sinun uskosi, nainen! Ta-
pahtukoon niin kuin tahdot." Siitä hetkestä 
tytär oli terve. 

3. rukouspäivä 21.9.2003 

2. Moos. 20: 8—11 
Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivä-

nä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta 
seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, 
sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et 
sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi 
eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään 
muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Sillä 
kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja 



 

 

meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta 
seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi 
Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. 

1. Kor. 12: 4—7 
Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki 

on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlai-
sia,  mutta  Herra  on  sama.  Jumalan  voiman  
vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka 
meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. 
Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin 
erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. 

Luuk. 17: 11—19 
Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki 

Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän 
oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 
kymmenen spitaalista miestä. Nämä pysäh-
tyivät matkan päähän ja huusivat: "Jeesus, 
opettaja, armahda meitä!" Nähdessään miehet 
Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään 
itsenne papeille." Mennessään he puhdistui-
vat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä 
kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen 
ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen 
juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli sama-
rialainen. Jeesus kysyi: "Eivätkö kaikki kym-
menen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän 
muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä 
ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa?" Ja 
hän sanoi miehelle: "Nouse ja mene. Uskosi 
on pelastanut sinut." 

4. rukouspäivä 19.10.2003 

Saarn. 4: 9-12 Kaksin on parempi kuin 
yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän 
palkan. Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista 
nousemaan, 

mutta voi yksinäistä, joka kaatuu - 
häntä auttamassa ei ole ketään. 
Ja jos kaksi makaa yhdessä, on molemmilla 
lämmin, 
mutta kuinka yksinäisellä voisi olla lammin? 
Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta 
kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen 
lanka katkea helposti. 

Koi. 3: 12—15 
Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja 

hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelli-
seen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, 
nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. 
Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenän-
ne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä 
olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra 
on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. 
Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä 
se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon 
teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon 
teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä 
kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. 

Luuk. 22: 47—51 
Jeesuksen vielä puhuessa sinne tuli joukko 

miehiä, ja heidän oppaanaan oli Juudas, yksi 
kahdestatoista opetuslapsesta. Juudas tuli Jee-
susta kohti antaakseen hänelle suudelman, 
mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, suudel-
mallako sinä kavallat Ihmisen Pojan?" Kun 
Jeesuksen seuralaiset näkivät, mitä oli tulossa, 
he sanoivat: "Herra, iskemmekö miekalla?" 
Yksi heistä iskikin ylipapin palvelijaa niin että 
tämän oikea korva irtosi. Mutta Jeesus sanoi: 
"Ei! Antakaa tämän tapahtua." Hän kosketti 
miehen korvaa ja paransi hänet. 
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Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2001 

Ihmisen persoonallisuuden muotoutuminen 
kestää koko elämän. Tämä kasvuprosessi on 
osa ihmisyyttä, jossa itsensä arvostaminen ja 
toisten ainutkertaisuuden kunnioittaminen 
kuuluvat läheisesti yhteen. Ihmisen kasvun 
paikka on niiden ihmissuhteiden ja inhimil-
lisen vuorovaikutuksen verkosto, jossa kas-
vattaminen tapahtuu. Kyse on siis sekä 
kasvamisesta että kasvattamisesta. 

Kasvatusvastuu maassamme kuuluu ensi-
sijaisesti kodille ja perheelle. Siksi niiden on 
voitava vaikuttaa yhteiskunnan kasvatus- ja 
opetustoimen sisältöön ja tavoitteisiin. 

Ihmisen kasvua ohjataan kuitenkin monin 
eri tavoin. Yksilön hyvinvointi on viime 
aikoina useimmiten liitetty aineellisiin arvoi-
hin, esimerkiksi ylikansallisen viestintäkult-
tuurin luomiin ihanteisiin. 

Kuluttajakeskeinen kasvatusmalli pitää 
esillä aineellisen hyvinvoinnin ja yksilökes-
keisyyden ihanteita. Ihmisen kasvaminen si-
dotaan markkinoiden luomiin haavekuviin. 
Yhteisön hyvinvointi perustuu sen yksilöiden 
menestymiseen. Ihmisarvon mitaksi tulee sil-
loin hänen taloudellinen hyötynsä tai tuotta-
vuutensa. Tällöin on vaara, että myös 
ihminen itse luulee löytävänsä onnen näistä 
ihanteista. 

Ylikansallinen markkinointi nostaa tavoi-
teltaviksi asioiksi pysyvän terveyden, hyvin-

voinnin, kauneuden, sopusuhtaisuuden ja 
henkisen tasapainon. Pyrkiessään kasvamaan 
säröttömäksi ihminen kuitenkin unohtaa, että 
elämään kuuluu myös vajavaisuus ja kärsi-
mys. Elämän koko kuva ei avaudu kaikessa 
rikkaudessaan silloin, kun ihminen pakenee 
virtuaalitodellisuuden kuvitteelliseen maail-
maan. 

Kristillisillä kirkoilla ja yhteisöillä on 
merkittävä kasvatusvastuu. Niiden yhteinen 
vastuunotto tuo uusia voimavaroja kasvatuk-
seen, tapahtuipa se kodeissa, koulussa, har-
rastusten parissa tai asuinympäristössä. Kas-
vatus edellyttää, että myös aikuiset itse 
pohtivat kasvamiseen liittyviä arvoja ja us-
kaltavat olla esimerkkinä lapsille ja nuorille. 
Seurakuntien on puolestaan tartuttava niihin 
haasteisiin, joita yhteiskunnan kasvattajat 
esittävät koskivatpa ne sitten kasvatuksen 
arvoja, ihmiskäsitystä, yksilöllisyyttä, vapaut-
ta tai suvaitsevaa moniarvoisuutta. 

Kristillisessä kasvatustyössä on monia 
sellaisia vahvuustekijöitä, joiden avulla voi-
daan tukea lasten ja nuorten kasvua ja kris-
tillisen elämänkäsityksen siirtymistä uudelle 
sukupolvelle. 

On tärkeää, että kristillinen kulttuuri näkyy 
elinympäristössämme. Seurakuntien rikas ju-
malanpalveluselämä,   kasvatustyön   monet 
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muodot sekä sielunhoidon ja diakonian piirissä 
toteutuva ihmisten kohtaaminen edistävät 
merkittävällä tavalla ihmisen kasvua aidoksi, 
persoonalliseksi ja lähimmäiset huomioon 
ottavaksi yksilöksi. 

Hallitus on päättänyt vanhaa kristillistä tapaa 
noudattaen, että vuonna 2002 on vietettävä 
neljänä sunnuntaina yleistä kiitos-, katumus- ja 
rukouspäivää, nimittäin tammikuun 20. 
päivänä, toukokuun 12. päivänä, 

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2001 
syyskuun 22. päivänä ja lokakuun 20. päi-
vänä, sekä määrännyt rukouspäivien saarno-
jen aiheiksi oheiset tekstit. Tasavallan kan-
salaisia pyydetään ottamaan osaa näihin yh-
teisiin jumalanpalveluksiin sekä syventymään 
myös kodeissa kristinuskon iankaikkisiin to-
tuuksiin. Kaikkien asianomaisten velvollisuus 
on tiedottaa tästä päätöksestä ja edistää sen 
noudattamista. 

 

Tasavallan Presidentti 
TARJA HALONEN 
 
 

 
 
 
 
Kulttuuriministeri Suvi Linden 
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Vuoden 2002 rukouspäivien raamatuntekstit 

1. rukouspäivä 20.1.2002 
 

5 Moos. 7:12—li 

Jos te tottelette näitä käskyjä ja noudatatte 
niitä, niin Herra, teidän Jumalanne, osoittea 
teille uskollisuutensa ja pitää voimassa liit-



 

 

tonsa, kuten hän on vannonut teidän esi-
isillenne. Hän rakastaa ja siunaa teitä ja antaa 
teidän kasvaa suureksi kansaksi. Hän siunaa 
teidän jälkeläisenne, maanne hedelmät, vil-
janne, viininne ja öljynne ja tekee suuriksi 
teidän karjalaumanne siinä maassa, jonka hän 
on esi-isillenne vannomallaan valalla luvan-
nut teille. 
 

Joh. 15:4—5 
Jeesus sanoi: "Pysykää minussa, niin minä 

pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan 
hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette 
pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen 
viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy 
minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon 
hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan 
mitään." 

 

Ef. 4:11—16 
Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että 

profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä 
paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki 
seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuk-
sen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki 
sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja 
Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutam-
me aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaa-
van kypsyyden, silloin emme enää ole ala-
ikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin 
tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petol-
listen ihmisten pelinappuloita. Silloin me 
noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvam-
me kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, 
joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin 
ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, 
kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä 
mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu 
rakkaudessa. 

2. rukouspäivä 12.5.2002 
 

Sanani. 6:20—23 
Poikani, pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä 
väheksy äitisi opetusta. Ripusta ne kaulaasi, 
pidä aina niitä sydäntäsi vasten. Kun kuljet, 
ne ovat oppaanasi, kun nukut, ne pitävät 
vartiota, ja kun heräät, ne puhuvat sinulle. 
Käsky on lamppu, opetus on valo, kuri ja 
kasvatus on elämän tie. 
 
 

Luuk. 2:41—51 
Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi 

Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli 
tullut kahdentoista vuoden ikään, he taas 
juhlan aikaan matkasivat sinne, niin kuin tapa 
oli. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluu-
matkalle, mutta poika jäi vanhempien huo-
maamatta Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen 
olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän 
matkan, ennen kuin aikoivat haeskella häntä 
sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät 
löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin 
jatkaen etsimäänsä. 

Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet 
temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, 
kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. 
Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ih-
mettelivät hänen ymmärrystään ja hänen 
antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään van-
hemmat hämmästyivät kovasti, ja hänen 
äitinsä sanoi: "Poikani, miksi teit meille 
tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua, ja 
me olimme jo huolissamme." Jeesus vastasi 
heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, 
että minun tulee olla Isäni luona?" Mutta he 
eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. 

Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, 
tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, 
mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki 
sydämeensä. 
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Jaak. 1:22—25 
Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään 

kuunnelko sitä — älkää pettäkö itseänne. Se, 
joka kuulee sanan mutta ei tee sen mukaan, on 
kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien 
kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee 
itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman 
tien, millainen on. Mutta se, joka kiinnittää 
katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää 
sen ääreen, ei unohda kuulemaansa vaan tekee 
sen mukaisesti, ja kerran hän on saava 
kiitoksen siitä mitä tekee. 

3. rukouspäivä 22.9.2002 

Job 8:8—12 
Kysy neuvoa niiltä, jotka elivät ennen meitä. 
pidä kiinni siitä, mitä isämme ovat saaneet 

selville. 
Mehän olemme eilisen lapsia, emme me mitään 

neda, 

meidän päivämme maan paalia ovat kuin 
varjo. 

Mutta isät, he opettavat sinua ja puhina! 
sinulle, 

heidän sanansa tulevat sydämen syvyydestä.. 
Kasvaako kaisla stclJa missä ei ole vettä? 
Nostaako papyrus varttaan siellä missi ei ole 
kosteutta'' Ei. Se kuivuu, jo kasvunsa alkuun» 
autot muita kasveja, ennen leikkuun aikaa. 

 
Luut /J     ö 
Jeesus esittt vielä" vertauksen: "Eräällä 

miehellä ott viinitarhassaan kasvamassa vii-
kunapuu. ftta meni cLsimään »iti hedelmiä, 
matta ci löytänyt. Stttom hi» sanot puutar-
huritkr "Jo kolmena vuoteitä olen käynyt 
ets«n4s.»ä h«ki»tii tlbta viikunapuusta, mutta 
m. »le löytänyt Kaad* m„ selän vain vie 
vpiruan .maasu.' Mutta puutarHurt vastasi: 
"Herra* mm, *e« olia vteia yks* vuos*.. Minä 
•»«Aikaan ja lannoitan amm sen ympäri] ta. 



 

 

imp» se ens-i vuonna tekee hedelmää. Jollei 
mm käy. käske Mtten kaataa se. * 

 

Tii 3: t t~ ~ N  
Jumalan an» cx» näet iJjncsaynvt pcias-

tyksdk$$ kaikille thnusalie. ja se kasvattaa 
mettä hylkäämään j*gmaiatftmwt*«lea ja maa-
ilmalliset himot ja elämään hillitysti, oikea-
mielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maa-
ilmassa, kun odotamme autuaan toivomme 
toteutumista, suuren Jumalan ja Vapahtajam-
me Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmes-
tymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän 
puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi 
kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät 
omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee 
hyvää. 

4. rukouspäivä 20.10.2002 Jes. 

30:18—2! 
Kuitenkin Herra vain odottaa, enä voisi olla 
teille armollinen, hän nousee armahtamaan 
teitä. Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ne, 
jotka häntä odottavat! Siionin kansa, sinä joka 
asut Jerusalemissa, sinun itkusi aika on ohi! 
Kun huudat häneltä apua, hän armahtaa, hän 

kuulee ja vastaa sinulle. Vaikka Herra suo 
sinulle vain kapean leivin ja niukasti vettä, 

hta, sinun opastajasi, ei enää kätkeydy. 
Omin silmin sinä saat nähdä hänet. Aina 
kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, 
milloin vasempaan, sinä omin korvin 
kuulet takaasi ohjeen: — Tassi on tie, 
kulkekaa sitä. 
 
Luu k 24:33—-44 
Opetuslapset lähtivät matkaan ja palasivat 

Jerusalemiin, Siellä olivat koolla yksitoista 
opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuu-
luvat. Nimi sanoivat; "Herra on todella 
noustut kuolleista! Hän on ilmestynyt Si-
momllc." Nuo kaksi puolestaan kertoivat, 
mita matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat 
tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. 

Kun ne vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus 
itse seisot heidän keskellään ja sanoi: "Rauha 
teille." He pelästyivät suunnattomasti, silli he 
luutivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi 
heille: "Miksi te olette noin kauhuissanne? 
Miksi teidän mieleenne nouse» epäilyksiä? 
Katsokaa minun käsiäni ja jatkojani: mini 
tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa 
minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa etkä 
luita, niin kuin te näette minussa 
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olevan." Näin puhuessaan hän näytti heille 
kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä 
tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeis-
sään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: 
"Onko teillä täällä mitään syötävää?" He 
antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja 
näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. 

Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, 
kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin 
teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä 
Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja 
psalmeissa on minusta kirjoitettu," 

Ef. 5:6—10 
Älkää antako kenenkään pettää itseänne 

tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan 
viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. Älkää 
siis olko sellaisten kanssa missään tekemi-
sissä. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt 
te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lap-
sina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja 
totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selvil-
le, mikä on Herran mielen mukaista. 



 

 

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 
 

2000      Julkaistu Helsingissä 14 päivinä joulukuuta 2000     N:o 1045—1052 
 

SI S ÄL L Y S  
Nro Sivu 
1045 Julistus neljistä kiitos-, katumus- ja rukouspäivistä vuonna 2001 .........................................................  ___ , .................................  2713 
1646  Valtioneuvoston asetus puolustusvoimisia annetun asetuksen muuttamisesta  ...............................................................................  2717 
1047 Valtioneuvoston asetus kasvatustieteellisen alaa tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta 

 ...............................................................................................................................................................................................  2719 
1048 Sosiaali' ja ierveysministcnön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- 

ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta ... 2721 
1049 Opetusministeriön asetus tallenumanomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta 

suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta ... 2722 
1050 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 1 2  §:n 4  momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun rnoserimmaarasta 

vuodefle 2001 ..........................................................................................................................................................................  2723 
1051 Sosiaali-Ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön tisivakuutusvastuun 

kartuttamisesta ja purkamisesta .............................................................................................................................................  2724 
1052 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan lisävakuutusvastuun 

kartuaamtscsta ja purkamisesta .............................................................................................................................................  2726 
 
 
 

N*.o 1045 

Julistus 
neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä vuonna 2001 

Anneltu Mslstnpssi t paiviaa joulukuuta 2000 

Perhe lienee instituutiona yhtä vanha kuin 
ihminen. Vaikka perheen määrittely on eri 
aikakausina vaihdellut, se on ollut aina 
inhimillisen yhteiselämän ykst perusta. Per-
heyhteisön tehtävänä m ollut lasten kasvun 
tukeminen ja vastuulliseen «ikuisuuteen kas-
vattaminen. Niin perhe m tukenut yhteen-
kuuluvuuden tunnetut, eri sukupolvien vilisti 
vuorovaikutusta, perinteen siirtoa ja oman 
henkilöhistorian arvottamista. "Me emme 
salaa niitä lapsillamme vaan kerromme tule-
vjllektn polville Herran voimasta. Herran 
teoista, ihmeistä, jotta hän on tehnyt. Hän 
kaski meidän isiämme opettamaan ne lapsil-
leen, jotta tulevaktn polvi ne tuntisi, jona 
vastedes syntyvätkin ne oppisivat ja kertoi-
sivat omille lapsilleen Jumalaan heidän tulee 
turvautua, muista, mitä hän on tehnyt, ja 
noudattaa hänen käskyjään " (Ps. 78) 

Kun tahdotaan korostaa perheen merkuys-
tä, on samalla nostettava esille vanhemmuu-
den mmm ja arvo. Vanhempien tulisi toimia 

elämin opettajina, mallin antajina ja arvojen 
välittäjinä. Heidän tehtävänsä on tarjota rak-
kautta ja hyväksyntää, olla myötäeläjiä niin 
suruissa kuin iloissa. Vanhemmat ovat huol-
tajia, siis myös rajojen asettajia ja suojelijoita. 
Keskustelijoina, kuuntelijoina ja välittäjinä 
vanhemmat voivat siirtää ihmissuhdetaitoja. 
Niiden avulla opetellaan myös pyytämään ja 
antamaan anteeksi. Perheessä tarvitaan yh-
teistä tahtoa ristiriitojen selvittämiseksi. Tässä 
perhe kaipaa myös ulkopuolista tukea. 

Viime vuosikymmenten yhteiskunnallises-
sa keskustelussa ei ole aina riittävästi ym-
märretty perheen merkitysti. Perheen perin-
teiset kasvatustehtävät ovat osittain siirtyneet 
ammattibenkilöstöHe esimerkiksi päivähoita-
jille ja opettajille sekä harrastustoiminnan 
ohjaajille. Koko kasvatustehtävää eivät kui-
tenkaan voi suorittaa mitkään perheen ulko-
puoliset instituutiot. Niiden asiana on tukea 
kodin, perheen ja vanhempien kasvatustehtä-
viä. 
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Kristittyjen yhteisöä kuvataan Raamatussa 
Jumalan perheeksi, joka on kutsuttu elämään 
todeksi anteeksiantamuksen ja rauhaa sano-
maa. Kristillisten kukkojen ja yhteisöjen 
tehtävänä on tukea perheiden hyväksi tehtävää 

työtä. Omassa toiminnassaan niiden tulee myös 
nähdä perheen kohoamisen monet 
mahdollisuudet esimerkiksi lapsityössä, rip-
pikoulussa, avioparityössä ja kirkollisissa toi-
mituksissa. On nähtävä vastuu erityisesti silloin, 



 

 

kun käsitys oikeasta ja väärästä uhkaa 
hämärtyä, elämänarvoja hallitsee pikaisen 
mielihyvin saaminen tai elämän tarkoitukset-
tomuus nousee kaikkea hallitsevaksi tekijäksi. 
Kristillinen usko voi kantaa perheitä niin, että 
rakkaus ja huolenpito, anteeksiantamus ja 
uskollisuus toteutuvat kodeissa. "Luopukaa nyt 
tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, 
pahuudesta, herjauksista ja siivottomista pu-
heista. Älkää valehdelko toisillenne. Olette- 

Helsingtssä 1 päiväni joulukuuta 2000 
han riisuneet yllänne vanhan minänne kaikkine 
tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka 
jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin 

tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kal-
taisekseen" (Koi. 3: 8—10) 

Hallitus on päättänyt vanhaa kristillistä tapaa 
noudattaen, että vuonna 2001 on vietettävä 
neljänä sunnuntaina yleistä kiitos-, katumus- ja 
rukouspäivää, nimittäin tammikuun 21. 
päivänä, toukokuun 13. päivänä, syyskuun 23. 
päivänä ja lokakuun 21. päivänä, sekä 
määrännyt rukouspäivien saarnojen aiheiksi 
oheiset tekstit. Tasavallan kansalaisia pyydetään 
ottamaan osaa näihin yhteisiin 
jumalanpalveluksiin seka syventymään myös 
kodeissa kristinuskon iankaikkisiin totuuksiin 
Kaikkien asianomaisten velvollisuus on tiedottaa 
tästä päätöksestä ja edistää sen noudattamista. 

 

Tasavallan Presidentti 
TARJA HALONEN 
 
 

 
 
 
 

Ministeri Otti-Pekka Heinonen 
N:o 1045 2715 

 
 

Vuoden 2001 rukouspäivien raamatuntekstit 
1. rukouspäivä 21.1.2001 

Ps. 135: 13—21 Herra, sinun nimesi on 
ikuinen! Sinun nimesi kaikuu polvesta polveen 
Herra hankkii kansalleen oikeutta, hän on 
laupias palvelijoilleen Muiden kansojen jumalat 
ovat hopeaa ja kultaa, 

ihmiskätten työtä. 
Niillä on suu, mutta ne eivät puhu, niillä on 
silmät, mutta ne eivät näe, niillä on korvat, 
mutta ne eivät kuule. Henkäystäkään ei ole 
niiden suussa. Niiden kaltaisiksi tulevat 
niiden tekijät, kaikki, jotka nuhin turvaavat 
Israelin suku, kiiti Herraa! Aaronin suku, 
kiitä Herraa' Leevin suku, kiiti Herraa! 
Knttäkaä Herraa kaikki te, jotka häntä 
pelkäätte! Kiitetty olkoon Siionin Herra, hän, 
joka asuu Jerusalemissa Halleluja! 
 

Jok, 14: 6—9 
Jeesus sanoi: "Minä olen tie. totuus ja 

elämä. Et kukaan pääte isän luo muuten kuin 
minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte 
tuntemaan myös minun Isäni Te tunnette 
hänet jo nyi olettehan nähneet hänet** 
Ftlippus sanoi hänelle: "Herra, anna meidän 
nähdä isä, muutti emme pyydä" Jeesus vastasi: 
"Etkö sinä, Ftltppus, tunne minua, vaikka ote 
jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on 
nähnyt minut, on nähnyt isän " 
 

£/. 2: 19-22 
Te ette  siis  enää  ole  vieraita  ja  muukalaisia,  

vaan kuulune Jumalan perheeseen, samaan 
kansaan kum pyhät Te olette kiviä siinä 
rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apos-
tolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse 
Kristus Jeesus. Hän liiraa koko rakennuksen 

yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi 
temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään 
rakennuskivmä Jumalan asumukseen 

2. rukouspäivä 13.5.2001 

/ Moas 33: 1—4 
Kun Jaakob kohotti katseensa, hän näki 

Esaun tulevan neljäsataa miestä mukanaan. 
Silloin Jaakob jakoi Lealle, Raakelille ja 
molemmille orjattarille heidän lapsensa. Hän 
asetti orjattaret lapsineen etumaisiksi» Lean ja 
hänen lapsensa heidän taakseen ja Raakelin ja 
Joosefin takimmaisiksi. Hän itse kulki heidän 
edellään veljeään kohden polvistuen ja ku-
martaen välillä seitsemän kertaa maahan 
saakka. Mutta Esau juoksi häntä vastaan, syleili 
häntä, kietoi kätensä hänen kaulaansa ja suuteli 
häntä, ja he itkivät. 
 

Matl 18: 1—6 
Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat 

Jeesuksen luo ja kysyivät "Kuka on suurin tai 
vasu» valtakunnassa?" Silloin Jeesus kutsui 
luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen 
ja sanoi: 

"Totisesti, ellette käänny ja tule lasten 
kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan 
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on 
suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun 
nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen 
lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku 
johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä 
vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi 
parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin 
myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren 
syvyyteen 
 

Ap. L 16: 13—15 



 

 

Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle 
joen rantaan; arvelimme, että siellä olisi 
rukouspaikka, istuuduimme sinne ja puhuimme 
naisille, joita siellä oli koolla. Meitä 
kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, ju-
malaapelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tya-
tirasta ja kävi kauppaa purppurakaakailla. 

Hena avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan 
sen mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen 
perhekuntansa kastettiin Hän sanoi sitten meille 
"Jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, 
tutkaa kotiini ja jääkää vieraikseni *" Hän 
vaatimalla vaati meitä tulemaan. 

2716 N:o 1045 
 

3. rakouspäivi 23,9.2001 

Ps. 78: 1—7 
Kuuntele, kansani, mitä opetan, tarkatkaa 
sanojani, te kaikki. Minä aion esittää viisaiden 
mietteitä, tuon julki menneisyyden 
arvoituksia, vanhoja asioita, joista olemme 
kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet 
Me emme salaa niitä tapsiltamme vaan 
kerromme tulevillekin polville Herran 
voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän 
on tehnyt Hän sääti Jaakobille säädöksensä, 
hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän 
isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta 
tulevakin polvi ne tuntisi, jotta vastedes 
syntyvätkin ne oppisivat ja kertoisivat omille 
lapsilleen Jumalaan heidän tulee turvautua, 
muistaa, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa 
hänen käskyjään. 

Jok. 15: 5—9 
"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, 

joka pysyy minussa ja jossa minä pysyit, 
tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette 
saa aikaan mitään. Joka et pysy minussa, on 
kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se 
kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan 
tuleen, ja ne palavat poroksi. "Jos te pysytte 
minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte 
pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. 
Siina minun isäni kirkkaus tulee julki, että te 
tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte 
olevanne opetuslapsiani Niin  kuin  isä  on  
rakastanut minua, niin olen minä rakastanut 
teitä. Pysykää minun rakkaudessani." 

Ap. l, 2: 42—47 
Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti 

apostolien opetusta Uskovat elivät keskinäi-
sessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipiä ja 
rukoilivat. Pelko levisi tausten keskuuteen, ja 
apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä 
ja tunnustekoja Uskovat pysyttelivät yhdessä, 
ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa 
ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen 
mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he 

uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja 
kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja 
aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He 
ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan 
suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän 
joukkoonsa niitä jotka pelastuivat. 

4. rukouspäivä 21.10.2001 

5 Moos 10: 17—19 
Herra, teidän Jumalanne, on jumalien Ju-

mala ja korkein Herra, suuri, väkevä ja 
pelottava Jumala. Hän ei ole puolueellinen eikä 
häntä voi lahjoa. Hän huolehtii leskien ja 
orpojen oikeuksista, hän rakastaa muukalaista 
ja ruokkii ja vaatettaa hänet. Samoin tulee myös 
teidän rakastaa muukalaista, olettehan itsekin 
olleet muukalaisina Egyptissä. 
 

Mark. 3: 31—35 
Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet 

paikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät 
hakemaan häntä. Hänen ympärillään istui 
paljon ihmisiä, ja hänelle tuohin sana: "Äitisi ja 
veljesi ovat tuolla ulkona ja kysyvät sinua" 
Mutta  Jeesus  vastasi  heille:  "Kuka  on  äitini?  
Ketkä ovat veljiäni?" Hän katsoi ihmisiin, joita 
istui joka puolella hänen ympärillään, ja sanoi: 
"Tissi ovat minun ?itini ja veljeni. Se, joka tekee 
Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja 
äitini. *" 
 

KoL 3: S-ll 
Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, 

kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivot-
tomista puheista Älkää valehdelko toisillenne. 
Olettehan riisuneet yltänne vanhan ininänne 
kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka 
jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin 
tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen 
kaltaisekseen. Silloin et ole enää kreikkalaista 
eikä juutalaista, ei ympärileikattua etkä 
ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, 
skyyttalaista, orjaa etkä vapaata, vaan Kristus 
on kaikki, hän on kaikissa. 
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Julistus 
neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti 

vietettävä vuonna 2000 

Anneltu Helsingissa 9 päiväni joulukuuta 1999 

Vuosituhannen vaihde on aikakausien tai-
tekohta, joka johtaa sekä kansakuntia että 
yksityisiä ihmisiä arvioimaan historiaansa, 
parhaillaan elettävää ja tulevaa aikaa. Kristil-
lisen ajanlaskun mukaan eläville kansoille tämä 
arviointi pohjaa siihen Kaikkivaltiaan Jumalan 
rakkauden ihmeeseen, joka tuli ilmi Jeesuksen 
Kristuksen syntymässä maailmaan 
Augustuksen ollessa Rooman keisari ja Qui-
riniuksen Syyrian käskynhaltija. 

Menneen arviointi nostaa katseltavaksemme 
toivon ja epätoivon täyttämän historian. 
Ihmiskunnan historiaan kuuluu kauhun ja 
kauneuden, sorron ja vapauden, edistyksen ja 
taantumuksen rinnakkaisuus. Elämää tuhoavien 
ja elämää rakentavien voimien vuoropuhelu 
kuuluu myös nykyisyyteen ja tulevaisuuteen 
Tämän keskellä Raamattu antaa verrattoman 
näkökulman, joka korostaa toivoa Jumalan 
lahjana. "Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä 
tuhon ajatuksia; minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon." Jer. 29 I L 

Toivo antaa rohkeuden etsiä totuutta. To-
tuuden etsiminen ilman toivoa voi johtaa 
vihaan ja koston kierteeseen. Ilman toivoa on 
uhkana näköalattomuus, jääminen men-
neisyyden vangiksi. Kristillinen toivo avaa 
ahdistavankin totuuden edessä näkökulman 
eteenpäin. "Me riemuitsemme jopa ahdingosta, 
sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan 
kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään 
koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa 
toivoa." Rooro. 5: 3-4. Näin toivo johtaa 
etsimään anteeksiantoa ja keskinäistä 
huolenpitoa. 

Toivo kutsuu siis myös vastuuseen. Tule-
vaisuuden rakentaminen merkitsee perusteet-
tomien lupausten välttämistä. Vastuuta on 
kannettava erityisesti luomakuntamme ja 
yhteisten luonnonvarojen hoidosta ja jakami-
sesta. On hylättävä illuusio luonnon säilymisestä 

ilman ihmisten ja kansakuntien yhteisiä 
ponnisteluja ja sopimuksia. 

Vastuullisuus ja rakkaus avaavat eheyttävän 
ja uudistavan näkökulman myös ihmisten 
välisiin suhteisiin. Syrjäytyminen ja elä-
mänpiirin kaventuminen tuovat mukanaan 
toivottomuutta. Erityisesti on taisteltava, ettei 
toivottomuus valtaa lapsia ja nuoria. Tässä on 
perheillä, koululla ja kristillisillä kirkoilla ja 
koko yhteiskunnalla yhteinen vastuu. Ihmisarvon 
kunnioittaminen on yhteisen vastuun 
luovuttamaton lähtökohta ja tavoite. "Niin kuin 
te tahdotte ihraisten tekevän teille, niin tehkää te 
heille " Luuk. 6; 31. 

Usko Jumalaan antaa turvan ja toivon tur-
vattomuuden keskellä. Toivon näköala johtaa 
meitä elämäntapaan, jossa ihmisen itsekkyyden 
sijaan tulee keskinäisen yhteyden ja yhteisen 
hyvän etsiminen. Kirkkojen ja kristillisten 
yhteisöjen on tarkasteltava elämäänsä tämän 
toivon todellisuudessa. Se merkitsee 
voimakasta vetoomusta yhteyteen todistuksessa 
ja rukouksessa. Mutta toivo tuo myös luovuutta 
rakkauteen, joka etsiytyy kaikkialle, missä 
luomakunnan ja ihmisen elämä on uhattuna. 

Hallitus on päättänyt vanhaa kristillistä tapaa 
noudattaen, että vuonna 2000 on vietettävä 
neljänä sunnuntaina yleistä kiitos-, katumus- ja 
rukouspäivää, nimittäin tammikuun 23. 
päivänä, toukokuun 14. päivänä, syyskuun 24. 
päivänä ja lokakuun 22. päivänä, sekä 
määrännyt rukouspäivien saarnojen aiheiksi 
oheiset tekstit. Tasavallan kansalaisia 
pyydetään ottamaan osaa näihin yhteisiin 
jumalanpalveluksiin sekä syventymään myös 
kodeissa kristinuskon iankaikkisiin totuuksiin. 
Kaikkien asianomaisten velvollisuus on 
tiedottaa tästä päätöksestä ja edistää sen 
noudattamista. 

 
Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999  
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Vuoden 2000 rukouspäivien raamatuntekstit 

1. rukouspäivä 23.1.2000 

Jer. 29: 10-14 
Näin sanoo Herra: Kun Babylonian seitse-

mänkymmentä vuotta ovat kuluneet, minä otan 
teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni 
ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. 
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, 
sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan 
eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon. Siiloin te huudatte 
minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun 
puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, 
ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te 
minua etsitte, ja minä annan teidän löytää 
itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän 
kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen 
seasta, kaikkialta, minne olen teidät 
karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen 
paikkaan, mistä minä vein teidät 
pakkosiirtolaisuuteen. 

Room. 5: 1-5 
Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka 

uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme 
Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan 
kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän 
armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me 
riemuitsemme siitä'toivosta, että pääsemme 
Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa 
ahdingosta, silli tiedämme, että ahdinko saa 
aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa 
selviytymään koetuksesta ja koetuksesta 
selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole 
turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa 
meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän 
Hengen! 

Luut 4: 16-21 
Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, 

ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. 
Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin 
profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja 
löysi sen kohdan, jossa sanotaan: 

- Herran henki on minun ylläni, sillä hän on 
voidellut minut. Hän on lähettänyt minut 
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, 
julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille 
näkönsä saamista, päästämään sorretut 
vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. 

Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle 
ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, 
katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua 
heille: 'Tänään, teidän kuulten-ne, on tämä 
kirjoitus käynyt toteen." 

2. rukouspäivä 143.2000 

Jer. 31: 15-17 Näin 
sanoo Herra: 

- Kuulkaa! Ramasta kuuluu huuto, katkera 
itku ja valitus. 
Raakel itkee lapsiaan eikä 
lohdutuksesta huoli, sillä 

heitä ei enää ole. Näin 
sanoo Herra. 

- Lakkaa itkemästä, kuivaa 
kyyneleet silmistäsi! Saat palkan 
vaivannäöstäsi: 
lapsesi palaavat kotiin vthollismaasta, sanoo 
Herra. 

- Sinulla on tulevaisuuden toivo: lapsesi 
palaavat asuinsijoilleen, sanoo Herra. 

Ef. 4: 1-6 
Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, 

kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun 
arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsi-
vällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan 
toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein 
säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain 
yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se 
toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. 

Yksi on Herra, yksi usko. yksi kaste! Yksi on 
Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, 
vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. 

Luut 7:11-16 
Pian tämän jälkeen Jeesus lähti Nainin 

kaupunkiin, ja hänen kanssaan kulkivat ope-
tuslapset ja suuri joukko ihmisiä. Kun hän jo oli 
lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin 
kuollutta, ieskiäidm ainoaa poikaa, ja äidin 
mukana oli runsaasti kaupungin väkeä. Naisen 
nähdessään Herran kävi häntä sääliksi, ja hän 
sanoi: "Älä itke." Hän meni paarien viereen ja 
kosketti niitä, ja kantajat pysähtyivät. Hän 
sanoi: "Nuorukainen, minä sanon sinulle: 
nouse!" Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi 
puhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille.   
Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät 
Jumalaa sanoen; "Meidän keskuuteemme on 
ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut 
kansansa avuksi. 

3. rukouspäivä 24.9.2000 

Ps. 90: 14-17 
Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin 

voimme iloita elämämme päivistä. Niin kuin 
annoit murheen, anna meille ilo yhtä monena 
vuotena kuin vaivamme kesti. Anna 
palvelijoillesi nähdä suuret tekosi, anna 
lastemme nähdä kunniasi loisto. Herra, meidän 
Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme 
menestys, siunaa kättemme työt. 

Välit. 3: 17-25 
Minä kadotin onneni päivät, unohdin, 

millaista on elää rauhassa. Minä sanoin; 
"Kaiken olen menettänyt. Herra on vienvt 
minulta toivon." Kurjuuteni ja kodittomuuteni 
täyttää mieleni, kaikki maistuu myrkyltä ja 
koiruoholta. Minä en voi unohtaa 
onnettomuuttani, en saa sitä mielestäni. 
Kuitenkin minä toivon ja odotan, siliä minä 
ajattelen tätä: Herran armoa on se. että vielä 
elämme, hänen laupeutensa ei lopu koskaan. 
Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen 
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uskollisuutensa. Sieluni sanoo: THerra on 
kaikkeni, häneen minä turvaan." 
Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa 
häneen, 

sille, joka häntä etsii. 

Room. 8: 18-21 
Minä päättelen, etteivät nvkyisen ajan kär-

simykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla. 
joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. 
Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan 
lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt 
taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta 
tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. 
Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös 
se   pääsee   kerran    pois  katoavaisuuden  
orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja 
kirkkauteen. 

 

4. rukouspäivä 22.10.2000 

Job 11: 13-15, 18-20 
Käännä nyt mielesi Jumalan puoleen, Job, 

ojenna kätesi Jumalaa kohti* Jos käsiäsi tahraa 
synti, heitä se pois, älä anna pahan asua 
majassasi. Silloin voit puhtain mielin kohottaa 
katseesi. Olet vaskesta valettu, peloton ja luja. 
Sinä saat olla luottavalla mielellä, sillä toivo 
elää, olet turvassa. Voit nukkua levollista unta, 
sinä saat olla rauhassa, mikään ei sinua uhkaa, 
monet tavoittelevat sinun suosiotasi. Mutta 
jumalattomilta kaikki pimenee, he eivät enää 
löydä pakotietä. Heiliä on enää vain yksi toive: 
viimeinen henkäys. 

Tim. 6: 17-19 
Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat 

rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi 
toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Juma-
laan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nau-
tittavaksemme. Kehota heitä tekemään hyvää, 
keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja 
jakamaan anteliaasti omastaan muille. Näin he 
kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen 
tulevaisuutta varten, niin että voittavat omakseen 
todellisen elämän. 

Luuk. 6: 27-31 
Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon: 

Rakastakaa vihamiehiänne. tehkää hyvää niille, 
jotka teitä vihaavat. Siunatkaa 
mitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden 
puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua 
poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie 
sinulta viitan, anna hänen ottaa pai-tasikin. 
Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi 
takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. 

Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, 
niin tehkää te heille. 
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Julistus 
neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä 

vuonna 1999 

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998 

Kristillisen maailmankuvan ja elämänkäsi-
tyksen pohjana on Raamatun ilmoitus histo-
riassa vaikuttavasta Jumalasta ja hänen ole-
muksestaan: "Yksi on Jumala, kaikkien Isä! 
Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on 
kaikessa" Ef. 4:6. Jumalan olemukseen kuuluu 
sekä hänen valtasuuruutensa ja rakkautensa. 
"Herra kulki Mooseksen editse ja sanoi hänen 
kuultensa: * 'Herra. Herra on laupias Jumala, 
hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen ja 
hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri". 
2. Moos. 34: 6. Raamatusta kristilliset kirkot 
ovat ammentaneet opetuksensa Jumalasta. 
Kristillinen jumalakuva on johtanut 
korostamaan kaiken elämän, ihmis-ja 
luomakunnan ainutkertaista arvoa. Tämä on 
antanut aineksia oman kansamme henkiseen 
kasvuun. Luottamus Jumalaan on antanut 
voimaa vaikeina aikoina ja hänen rakkautensa 
on rohkaissut ponnistelemaan lähimmäisten 
hyväksi. 

Päättyvälle vuosisadalle on ollut ominaista 
ihmisten elinolosuhteiden voimakas muutos. 
Maailma on mielikuvissamme pienentynyt. 
Kansojen kohtalot ovat kietoutuneet moriin 
tavoin toisiinsa. Myönteisen kehityksen ohella 
tämä on johtanut myös tuskallisiin 
yhteenottoihin, kriiseihin ja sotiin. Kansalli-
nen itsekkyys on purkautunut vihamielisyy-
tenä ja toisten alistamisena. Kristillinen ju-
malakuva saa ilmauksensa keskitetysti en-
simmäisessä käskyssä "Minä olen Herra, sinun 
Jumalasi". Tämän varaan meidän tulisi 
kansana rakentaa elämämme. Jumala on luo-
nut kaiken ja ilmoittanut olevansa kaiken 
Herra. Tästä koko luomakunnan käsittävästä 
ykseydestä meidän tulisi etsiä kansallisenkin 
identiteettimme rakennusaineksia ja pyrkiä 

kansojen välisissä suhteissa eheyttävään vuo-
rovaikutukseen. Kristus ohjaa meitä rakkau-
den kaksoiskäskyllä "Rakasta Herraa, Juma-
laasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, 
koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja 
lähimmäistä niin kuin itseäsi." Luuk. 10:27. 

Maassamme on viime aikoina kiinnitetty 
huomiota nuorten asemaan. Nuoret ovat 
avainasemassa, kun pyritään turvaamaan 
yhteiskunnan myönteinen kehitys ja ihmisten 
keskinäisen kunnioituksen kasvu. Ei ole sa-
mantekevää, millaisten arvojen varaan nuoriso 
rakentaa maamme tulevaisuutta. Tässä asiassa 
korostuu kaikkien kasvattajien ja erityisesti 
perheen vastuu. Perhe on keskeisellä sijalla, 
kun tehdään työtä turvallisen kasvuympäristön 
luomiseksi uudelle sukupolvelle ja siirretään 
elämänkokemusta ja kulttuuriperintöä tuleville 
polville. 

Vuosisatamme viimeistä vuotta vietetään 
kansainvälisenä vanhusten vuotena. Heidän 
elämäntyönsä kunnioittaminen ja siitä oppi-
minen on samalla kansan oman historian ja 
kulttuurin arvostamista. Nyt vanhuuttaan 
viettävien kansalaisten merkitys on ollut rat-
kaiseva kansallisen itsenäisyyden turvaami-
sessa sekä taloudellisen ja kulttuurisen ra-
kennustyön vuosina. Kansallinen hyvinvoin-
timme on suurelta osin rakentunut heidän 
työnsä pohjalle. 
' Vanhuus merkitsee kristillisen ihmiskäsi-
tyksen valossa ihmisen koko elämänkaaren 
kunnioittamista. Ihminen on Jumalan kuvana 
arvokas riippumatta hänen iästään, sosi-
aalisesta asemastaan tai hyödyllisyydestään. 
Meidän on yhdessä turvattava kaikille ih-
misarvoinen elämä ja luotava edellytykset eri 
ikäkausien vuorovaikutukselle. 

N:o 949 2585 
 

Kristillinen opetus Jumalasta on jo vuosi-
satojen ajan sävyttänyt kansamme ajattelua ja 
henkistä kehitystä. Jumalauskoon turvautuen 
kansamme on saanut voimaa vaikeuksissa ja 
viisautta tehdessään ratkaisevia päätöksiä. 
Kristillinen jumalakuva on ohjannut 
rakentavalla tavalla arvioimaan menneisyyttä 
ja löytämään siitä syyn parannuksen tekoon ja 
aineen kiitokseen. 

Hallitus on päättänyt vanhaa kristillistä 
tapaa noudattaen, että vuonna 1999 on vie-
tettävä neljänä sunnuntaina yleistä kiitos-, 

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998 
katumus- ja rukouspäivää, nimittäin tammi-
kuun 24. päivänä, toukokuun 2. päivänä, 
syyskuun 26. päivänä ja lokakuun 24. päivänä, 
sekä määrännyt rukouspäivien saarnojen 
aiheiksi oheiset tekstit. Tasavallan kansalaisia 



 

 

kehotetaan ottamaan osaa näihin yhteisiin 
jumalanpalveluksiin sekä syventymään myös 
kodeissa kristinuskon iankaikkisiin totuuksiin. 

Kaikkien asianomaisten velvollisuus on 
tiedottaa tästä päätöksestä ja valvoa sen nou-
dattamista. 
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Vuoden 1999 rukouspäivien ajankohdat ja raamatuntekstit 

1. rukouspäivä 
tammikuun 24 päivänä 

Ps. 100 

Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto 
Herralle! Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen 
eteensä riemuiten. Tietäkää, että Herra on 
Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me 
olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa 
lampaat. Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, 
hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. 
Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. 

Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, 
hänen uskollisuutensa polvesta polveen. 

2. Moos. 34: 5—6 

Herra laskeutui alas verhoutuneena pilveen, 
tuli Mooseksen luo ja lausui nimen Jahve. 
Sitten Herra kulki hänen editseen ja sanoi 
hänen kuultensa: "Herra, Herra on laupias 
Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kär-
sivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskolli-
suutensa on suuri. 
 



 

 

Ef. 4: 3—6 

Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen 
luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi 
Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät 
on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi 
usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien 
Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa 
ja on kaikessa. 

2. rukouspäivä 
toukokuun 2 päivänä 

Ps. 71: 1—3, 5,9,15,18—19 

Herra, sinuun minä turvaan. 
Älä milloinkaan hylkää minua. 
Sinä olet vanhurskas, pelasta 
minut, vapahda minut! 
Kuule minun pyyntöni ja auta minua. 
Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. 
Sinä olet minun toivoni, Herra, 
Herra, minun turvani nuoruudesta asti. 
Älä hylkää minua nyt vanhuuden päivinä, 
älä jätä, kun voimani uupuvat. 
Minä julistan uskollista hyvyyttäsi 
ja alati sinun apusi runsautta, 
jonka mittaa ja määrää en tiedä. 
Minä julistan tuleville polville 
kätesi mahtia ja tekojesi suuruutta. 
Sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi 
ja suuret ovat tekosi. 
 

1. Piet. 3: 13—17 

Kuka voi tehdä teille pahaa, jos te kiih-
keästi pyritte tekemään hyvää? Ja vaikka 
joutuisittekin kärsimään vanhurskauden täh-
den, te olette autuaita. "Älkää heitä pelätkö 
älkääkä hämmentykö", vaan pyhittäkää Herra 
Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit 
antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, 
mihin teidän toivonne perustuu. Mutta 
vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja säi-
lyttäkää omatuntonne puhtaana — silloin ne, 
jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne 
kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä 
teitä panettelevat. Parempi on tehdä hyvää ja 
kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin kärsiä 
pahojen tekojen tähden. 
 

Luuk. 10: 25—28 

Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen 
koetukselle. Hän kysyi: "Opettaja, mitä minun 
pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen 
elämän?" Jeesus sanoi hänelle: "Mitä laissa 
sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?" Mies 
vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko 
sydämestäsi ja koko sielustasi, koko 
voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Jeesus sanoi: 
"Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää." 
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3. rukouspäivä 
syyskuun 26 päivänä 

4. Moos. 23: 18—20 

Silloin Bileam lausui nämä sanat: — 
Nouse, Balak, Sipporin poika, ja kuuntele 
minua tarkoin! Jumala ei ole ihminen: hän ei 
valehtele, hän ei muuta mieltään. Hänkö ei 
tekisi, mitä sanoo? Hänkö ei pitäisi, mitä 
lupaa? Minä sain tehtäväkseni siunata, ja kun 
Jumala siunaa, 
en minä voi siunausta peruuttaa. 
 
 

Hepr. 13: 1—3, 5 

Pysyköön veljesrakkautenne elävänä. Älkää 
unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä 
jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet 
majoittaneeksi enkeleitä. Muistakaa vankeja, 
niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kans-
saan, muistakaa kidutettuja, tunteehan tei-
dänkin ruumiinne kivun. Älkää juosko rahan 
erässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. 
umala on itse sanonut: 
— Minä en sinua jätä, en koskaan sinua 

hylkää. 
 
 

Joh. 6: 33—35 

Jeesus sanoi: "Jumalan leipä on se, joka 
tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän." 

He sanoivat: "Anna meille aina sitä leipää." 
Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka 
tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälis-
sään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan 
ole janoissaan." 

4. rukouspäivä lokakuun 24 
päivänä 

Ps. 77:12—16, 21 

Minä muistelen tekojasi, Herra, muistan 
ihmeitä, joita muinoin teit. Minä ajattelen 
kaikkia töitäsi, mietin sinun suuria tekojasi. 
Jumala, pyhät ovat sinun tiesi. Ei ole sinun 
vertaistasi jumalaa. Sinä olet Jumala, sinä teet 
ihmeitä, olet osoittanut voimasi kansojen 
vaiheissa. Kätesi voimalla sinä vapautit oman 
kansasi, Jaakobin ja Joosefin heimon. Sinä 
johdatit kansaasi kuin paimen laumaansa, 
palvelijoinasi Mooses ja Aaron. 

Ef. 2: 17—20 

Kristus mli julistamaan rauhaa teille, jotka 
olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat 
lähellä. Hän on avannut meille molemmille 
pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen 
johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja 
muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perhee-
seen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette 
kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena 
ovat apostolit ja profeetaat ja jonka kul-
makivenä on itse Kristus Jeesus. 

Luuk. 14: 12—14 

?



 

 

Jeesus sanoi talon isännälle: "Kun järjestät 
päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä 
veljiäsi, sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita. 
Hehän saattavat vuorostaan kutsua sinut, ja 
näin sinä saat kaikesta palkan. Ei — kun sinä 
järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, 
rampoja ja sokeita. Autuas olet, kun aika 
tulee, sillä he eivät pysty palkitsemaan sinua. 
Sinä saat palkkasi silloin, kun vanhurskaat 
herätetään kuolleista." 
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Julistus 
neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivistä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä 

vuonaa 1998 

Annettu Helsingissa 2$ päivänä marraskuuta 1°97 

Historiansa aikana kansamme on oppinut 
vaikeuksiensa keskellä turvautumaan Jumalaan. 
Toivottomaltakin tuntuvassa tilanteessa on saatu 
kokea toivoa, josta on avautunut ilo ja 
kiitollisuus. Kansamme elämänkokemuksiin 
liittyvät kiinteästi sanat "Turvatkaa Jumalaan — 
iloitkaa toivossa", jotka talli* kertaa ovat 
rukouspäivien yleisaihcena. Eri vaiheissaan 
Suomen kansa on pannut luottamuksensa 
Jumalaan ja kestävien arvojen varaan. 

Omana aikanamme on kuitenkin yhä useampi 
ihminen menettänyt elämän kestävän pohjan ja 
pyrkinyt rakentamaan turvallisuutensa aineellisen 
hyvinvoinnin varaan. Sen pettäessä on jouduttu 
kokemaan suurta turvattomuutta. Sitä ovat usein 
pahentaneet ristiriidat perhe- ja ihmissuhteissa 
sekä nopea arvomaailman muutos, jossa tuttu ja 
turvallinen saa väistyä uuden ja tuntemattoman 
tieltä. Etenkin nuorisolle turvallinen elinympäristö 
ja luotettavat ihmissuhteet ovat hyvä kasvupohja 
vastuulliseen aikuisuuteen, tulevaisuuden 
rakentamiseen ja pysyvien arvojen 
kunnioittamiseen. Tehtävämme on ponnistella 
entistä turvallisemman yhteiskunnan puolesta, 
jossa ilo ja toivo sävyttävät yhteiselämäämme. 

Monista julkisen vallan ja kansalaistoiminnan 
turvaverkostoista huolimatta maassamme on 
paljon henkistä hätää ja turvattomuutta. Sen 
lievittämiseksi pelkkä taloudellinen ja inhimillinen 
apu eivät riitä. Rukouspäivien sanoma muistuttaa 
kaikkea aineellista kestävämmän perustan 
tarpeellisuudesta ja sen etsimisen 
välttämättömyydestä. Meitä kutsutaan 
turvautumaan jumalaan. Luottamus häneen antaa 
uutta toivoa ja iloa. 

Hallitus on päättänyt vanhaa kristillistä tapaa 
noudattaen, että vuonna 1998 on vietettävä neljänä 
sunnuntaina yleistä kiitos-, katumus- ja 
rukouspäivää, nimittäin tammikuun 25 päivänä, 
toukokuun 10 päivänä, syyskuun 27 päivänä ja 
lokakuun 25 päivänä, sekä määrännyt 
rukouspäivien saarnojen aiheiksi oheiset tekstit. 
Tasavallan kansalaisia kehotetaan ottamaan osaa 
näihin yhteisiin jumalanpalveluksiin sekä 
syventymään myös kodeissa kristinuskon 
iankaikkisiin totuuksiin. Kaikkien asianomaisten 
velvollisuus on tiedottaa tästä päätöksestä ja valvoa 
sen noudattamista. 
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Rukouspäivien ajankohdat ja tekstit vuonna 1998 

1. rukouspäivä 
tammikuun 25 päivänä 

Silloin ruubenilaiset, gadilaiset ja manasse-
laisct vastasivat Israelin joukkojen pää-
miehille; "Meidän on rakennettava alttari, 
mutta ei polttouhria eikä teurasuhria varten. 
Sen on oltava todisteena teille ja meille sekä 
myös jälkipolvillemme siitä, että mekin 
saamme palvella Herraa hänen pyhäkössään 
polttouhreillamme, teurasuhreillamme ja yh-
teysuhreillamme. Silloin teidän jälkeläisenne 
eivät voi tulevaisuudessa sanoa meidän jäl-
keläisillemme, ettei näillä ole osuutta Herraan. 
Mutta jos he joskus niin sanovat meille tai 
meidän jälkeläisillemme, me vastaamme 
heille: "Katsokaa tätä alttaria, jonka meidän 
isämme rakensivat Herran alttarin kaltaiseksi, 
ci polttouhreja eikä teurasuhreja varten, vaan 
todisteeksi teille ja meille. Mekö nousisimme 
kapinaan Herraa vastaan ja luopuisimme 
hänestä rakentamalla polttouhria, ruokauhria 
ja teurasuhria varten toisen alttarin sen alttarin 
lisäksi, joka on Herran, meidän Jumalamme, 
telttamajan edessä!" (Joosua 22: 21, 26—29) 

Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme 
heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi 
rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse 
kuitenkin puhuu meidän puolestamme 
sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii 
sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä 
Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti 
pyhien puolesta. (Room. 8: 26—27) 

Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Gali-
leaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. 
Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät 
häntä. (Luuk. 4: 14—15) 

2. rukouspäivä 
toukokuun 10 päivänä 

Joosua sanoi kansalle: 
"Pelatkaa siis Herraa ja palvelkaa häntä 

nuhteettomasti ja uskollisesti. Hylätkää ja 
hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne pal-
velivat Eufratin toisella puolen ja Egyptissä, 
ja palvelkaa Herraa. Mutta jos te ette tahdo 
palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, 

ketä palvelette: haluatteko palvella niitä ju-
malia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin 
toisella puolen, vai amorilaisten jumalia, 
näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt 
asutte. Minä ja minun perheeni palvelemme 
Herraa." 

Siiloin kansa vastasi: "Mekö hylkäisimme 
Herran ja ryhtyisimme palvelemaan muita 
jumalia!" (Joosua 24: 14—16) 

Kiitän Jumalaa, kun muistan sen vilpittö-
män uskon, joka sinulla on ja joka oli jo 
isoäidilläsi Looiksella ja äidilläsi Eunikella; 
myös sinulla se on, siitä olen varma. 

Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täy-
teen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait 
silloin kun minä panin käteni sinun päällesi. 
Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden 
henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen 
harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa 
Herrastamme äläkä häpeä minua, joka olen 
hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin 
vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voi-
maa Jumalalta. (2 Tim. 1: 5—8) 

Jeesus sanoi: "Jos noudatatte käskyjäni, te 
pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä 
olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen 
rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, 
jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja 
teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun 
käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin 
kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa 
rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että 
antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette 
ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän 
tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä 
palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä 
sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut 
teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni 
kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä 
valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te 
lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä 
hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä 
antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni 
häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille 
annan: rakastakaa toisianne." (Joh. 15: 10—
17) 

"WMì M.o 
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3. rukeuspähi « y 
»kuun 27 pahana 

Herra ilmestyt Abrahamille Manaren tanv 
mistos». Ahraham »tui telttansa ovelia päivän 
ollessa kuuttutnmillaari, ja kun hän W hotti 
katseensa» há« näki kolmen miehen lähestyvän 
Heti fcctdät nähtyään haa juoksi teltan «vctt» 
heitá vastaan ja tervehti fecitä kumartaen maaton 
asti Hän sanoi "Herrani, suothan minulle sen 
kunnian, ettet fcuijc pal-vcftjass «hi. SftKtko 
tuoda teslfc vahan vettä, jotta voitte p et a {aikanne ja 
le vihtaa puun värjt«i»jf* Mtrta haen litukan 
«yót&vaá. nuti ett» voitte virkistäytyä ennen 

kuin jatkatte matkaanne !.«vihtáak«e(inc te 
varmaan poikkesitte minun, palvelijanne luo." 
Hc säilöivät: "Hyvä «e, lee min." 

Abraham tmi» telttaan Saaraa tuo j» sara»; 
"Hae joutuu» kolme vakaSlirta parhaita 
vehnájaulioja, tee talkin* ja letvö l«piäf" Sitten 
hi» kurahti karjansa tao, otti nuoren ja kauniin 
v¡vukaft ja «ntöi sen palvelijalle, joka heti 
ryhtyi valmistamaan ateriaa Han toi morena 
voita, maitoa |a paheina» valmistaman 
vasikan, asetit ruoan vieraillensa eteen f» jai 
puun alle »ctsomaan ja palvelemaan heitä 
heidän *yötic».sMn. 



 

 

;  ¡         ix-     s>*  
pysyköön vdjcsrakkautauie elävänä Al-M£ 

unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, silla 
jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet 
majoittaneeksi enkeleitä. Muistakaa vankeja, 
nuo kuin o ti Mtt c itse kahleissa heidän kanssaan, 
muistakaa kidutettuja, tunteehan teidänkin 
ruumiinfie kivun.. 

Puákáa avioliitto kaikin tavoin kunniassa 
älkääkä häpäiskö avto vuodettanne, sillä Ju-
mala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat. 

Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää 
¿tillen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut 

— Minä en sinua jätä, 
en koskaan samia hylkää. 
Sen tähden mc voimme turvallisin mielin 

sanoa: 
Herra on minun auttajani, siksi en 

pelkää. 
Mitä voisi ihminen minulle tehdä? (Hcpr. 1 3 :  1—

6) 
Sitten Jeesus sanoi talon isännälle: "Kun 

järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu 
vstäviisi, ilä veljiäsi, sukulaisiasi äläkä rik- 
kai t a naapureita. Hehän saattavat vuorostaan 
kutsua sinut, ja näin sinä saat kaikesta pal- 
kan Ej — kun sinä järjestät pidot, kutsu köy- 
hiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Au- 
tuas olet, kun aika tulee» sillä he eivät pysty 
palkitsemaan sinua. Sinä saat palkkasi sif- 
loi.ii, ku n vanhurskaat herätetään kuolleista." 
Tämä® kuullessaan sanoi eräs pöytävieraista 
Jeesukselle. "Autuas se, joka saa olla aterial- 
la Jumalan valtakunnassa," 
il uuk   14: 12 .. -15) 

4 .  rukouspäivä 
lokakuun 25 päivänä 

Vaikka te levitätte kälennc rukoukseen, minä 
peitin silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te 
rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä 
kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat 

Pescytykäa, puhdistautukaa, tehkää loppu pah oi st a 
Idistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakat kaa tekemästä pahaa. 
Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa 
oikeudenmukaisuutta, puol u st akaa sorrettua, hankkikaa 
orvolle oi keu s, ajakaa lesken asiaa. (Jcs. 1: 15—-17) 

Joka kvlvää siemenen itsekkyyden peltoon, 
korjaa silta satona tuhon, mutia se, joka kylvää 
Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen 
elämin. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, 
sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata 
sadon. (Gal. 6: 8—9) 

Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne 
palamana. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka 
odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan 
oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne 
palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa 
valvomasta! Totisesti: hän vyöttäytyy, kutsuu 
heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. 
Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin 
valvomasta, tulipa hän ennen svdanyötä tai sen 
jälkeen! (Luuk. 12: 35—38) 
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Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki, joka tekisi mahdolliseksi jatkaa vuosisataista perinnettä, 
jonka mukaan vahionpäamies* nykyisin tasavallan presidentti, antaa vuosittaisen rakouspäivajulistuksen. Julistus olisi 
nykyisen käytännön mukaan luo nt eelt aan ekummmmn clt yietskirkoMincn ja kaikkia kristittyjä kirkkoja koskeva. Se ei 
ole sitova oikeusnormi, lainsäädäntötoimi on t ull ut tarpeelliseksi uu d en perustuslain s3Ikld«tasovaatitnuk»f} johdosta. 
 

Kirkkohallitus puollaa esitystä. 
 

Evankelisluterilaiseen kirkkoon, ortodoksiseen kirkkokuntaan sekä muihin kristillisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin ja 
yhteisöihin kuuluu ylivoimainen enemmistö (noin 87 %) Suomen kansalaisista. Sen vuoksi on asianmukaista, että valti o val t a 
voi vuosisataista perinnettä jatkaen tukea myös kansan tällaisen enemmistön uskonnoltis-kulttuurisia tarpeita, joihin 
samalla sisältyy sellaisia yleisiä yhteiskunnallisia anoja, joilla on maamme yhteiskunnallisen kehityksen kannalta ollut 
ja on edelleen erittäin syvällisiä vaikutuksia. Julistuksissa on tuotu esiin valtion ja kirkkojen yhteisiä huolenaiheita 
kuten sosiaalinen oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, yhteiskunnallinen vastuu, turvallisuus, kasvatusvastuu ja 
perheyhteys, nuorisoja vanhukset sekä lähimmäisistä huolehtiminen vain muutama aihepiiri viime vuosilta mainiten. 
Tämän vuoksi lakiehdotus ei ole ristiriidassa perustuslain 6 §:n 1 momentin kanssa, jonka mukaan kelaan ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyviin syyn perusteella. Muussa tapauksessa putoaisi pohja 
lukuisilta hyvinkin vähäisiä eri väestöryhmiä koskevilta eri tyisiaei h a j a  muilta säädöksi Itä, jotka tavalla tai toisella 
koskevat sanottuja asiakokonaisuuksia ja poikkeavat ehdottomasta yhdenvertaisuudesta. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaikkapa siviilipalveluslaki (1723/1991), jonka 1 §:n nojalla asevelvollinen, joka vakuuttaa uskonnolliseen tai eettiseen 
vakaumukseen perustuvien vakavien omantunnonsyiden estävän häntä suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä 
palvelusta, vapautetaan sen suorittamisesta rauhan aikana ja määrätään suorittamaan siviilipalvelusta. Edelleen 
Jehovan todistaja voidaan vapauttaa lain 645/1985 nojalla kokonaankin kaikesta asevelvollisuudesta. 
 

Kirkkohallitus ei näe siten perustuslain 6 §:n perusteella estettä säätää ehdotettua lakia. Perustuslain 11 §:n 
uskonnonvapautta koskevan säännöksen osalta puolestaan voidaan todeta, että rukouspäiväjulistuksella ei ole 
oikeusvaikutuksia eikä se velvoita ketään uskonnonharjoittamiseen. Kysymys on positiivisen uskonnonvapauden 
perustalle laaditun perustuslain säännöksen toimeenpanosta osaltaan. Rukouspäiväjulistuksen antamisella 
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toteutetaan kansalaisten suuren enemmistön positiivisia uskonnonvapautta, joka ei loukkaa eikä vähennä kenenkään 
oikeuksia. Tällaisen ekumeenisen rukousp&väjulistuksen antamisen voidaan katsoa hyvtn luontevasi» soveltuvan 
edelleen Tasavallan presidentin tehtäviin. Perustuslain 11 ja 
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S? feivii siten myöskään aseta estettä lain säätämiselle. 
 
 
 
 

Kansliapäällikkö Risto Jumfrta 
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Eduskunnan perustuslakivaiiokunnalle 
 
 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ekumeenisesta rukouspäi-
väjulistuksesta. Lain perusteella tasavallan presidentti antaa vuosittain ekumeenisesti 
valmistellun rukouspäiväjulistuksen. Rukouspäiväjulistukselia ei ole 
oikeudellista sitovuutta. Rukouspäiväjulisttiksella on vuosisatainen perinne. 
 

Kirkollishallitus puoltaa hallituksen esitystä ja sen perustelutta. 
 

Rukouspiiväjulistus on perustunut vuosisatoja vanhaan käytäntöön. Ortodoksinen kirkko 
on ollut mukana rukouspäiväjulistuksen laatimisessa sen jälkeen kun julistus on 
valmisteltu ekumeenisesti. Kirkkojen kannalta on pidetty erittäin arvokkaana ja 
myönteisenä, että tasavallan presidentti on antanut tällaisen julistuksen. Kirkollishallitus 
pitää myös tärkeänä, että tällainen kansan suuren enemmistön uskonnollista vakaumusta 
tukeva perinne voi jatkua ja julistuksen antaa nimenomaan tasavallan presidentti. 
 

Hallituksen esityksessä asiaa on tarkasteltu myös siltä kannalta, soveltuuko ru-
kouspäiväjulistuksen antaminen tasavallan presidentin tehtäviin ja loukkaako julistuksen 
antaminen perustuslain 11 §:n ja uskonnonvapauslain mukaista uskonnonvapautta. 
 

Valtaenemmistö Suomen kansalaisista kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon, 
ortodoksiseen kirkkokuntaan tai muihin kristillisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin, 
Kirkollishallitus yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin, joiden mukaan ruko-
uspäiväjulistuksen antamisella, ottaen huomioon sen yhteiskuntapoliittisen merkityksen, 
voidaan katsoa olevan asiallisesti yhteyttä tasavallan presidentin asemaan valtion 
päämiehenä. 
 

Uskonnonvapautta koskevien säännösten osalta kirkollishallitus toteaa, ettei ru-kouspäi 
väj u l i stuksel la ole oikeusvaikutuksia eikä se velvoita ketään uskonnonharjoittamiseen. 
Näin ollen se ei myöskään loukkaa kenenkään uskonnonvapautta. Perustuslain 11 §:n 
mukainen uskonnonvapaus ja uskonnonvapauslaki perus- 
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tuvat positiiviseen uskonnonvapauteen eli oikeuteen uskontoon. YhteiskunnaJ 
lista suvaitsevaisuutta on pidettävä myös enemmistön oikeutena. 
 

Kirkollishallitus katsoo, etti rukouspäiväjulisfukscn antaminen soveltuu tasaval 

lan presidentin tehtäviin eikä julistus loukkaa kenenkäin uskonnonvapautta. 

Mikael H iden 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 27.11 .2003 KELLO 9 HE 147/03 vp 
laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta LA 136703 vp laiksi neljän 
kiitos-, katumus- ja rukouspäiväjulistuksen 
antamisesta 

 
 
 

Hallituksen ehdottaman lain voidaan ajatella antavan aihetta valtiosääntöoikeudelliseen 

tarkasteluun lähinnä kahdessa suhteessa. Yhtäältä on kysymys tasavallan presidentin 

tehtävistä ja niitä koskevasta sääntelystä ja toisaalta on kysymys 

uskonnonvapaussäännöstön merkityksestä.  Tarkastelen seuraavassa lähinnä juuri näitä 

kysymyksiä. 
 

Perustuslain 57 §:n mukaan tasavallan presidentti hoitaa hänelle perustuslaissa tai 

muussa laissa säädetyt tehtävät. Perustuslain säätämiseen johtaneesta esityksestä 

antamassaan mietinnössä perustuslakivaliokunta totesi (pevm 10/98 vp. s. 18) 

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa 

 Lainoppinut kirkkoneuvos 
Paavo Perola 



 

 

säännöksen merkitsevän sitä, että presidentin tehtävien tulee aina perustua perustuslakiin 

tai muuhun lakiin eikä presidentille voida enää antaa tehtäviä alemmantasoisella 

säädöksellä. Kuten hallitus tuossa esityksessään totesi (HE 1/98 vp. s. 104), presidentillä 

on myös sellaista muuta yhteiskunnallista toimintaa ja esiintymistä, jota tämä säännös ei 

koske ja joka määräytyy hänen oman harkintansa ja arviointinsa mukaan. Rajanveto 

säännöksen piiriin kuuluvien ja siis laissa olevaa säätelyä edellyttävien "tehtävien" ja 

toisaalta presidentin harkintaan jäävän muun yhteiskunnallisen "toiminnan" välillä jää 

viime kädessä riippumaan PL 57 §:n tulkinnasta. Tässä tulkinnassa - kuten 

tulkintakysymyksissä useinkin - voidaan ajatella tiukempia ja joustavampia linjauksia. 
 

Tämän asian yhteydessä on viitattu sekä oikeuskanslerin esittämiin 

tulkintakannanottoihin (ks. esim. oikeuskanslerin kertomus 2001,s. 38 ja siinä viitattu 

lausunto tasavallan presidentin kanslialle) että perustuslakivaliokunnan lausumaan 

uskonnonvapauslakia koskevassa mietinnössä viime helmikuulta (pevm 10/02 vp). 

Valiokunnan tuossa lausumassa puhutaan itse asiassa vain lainveroisen tapaoikeuden 

mahdollisuudesta PL 57 §:n soveltamisen yhteydessä. Lausumaa on kuitenkin vaikea 

ymmärtää niin» että valiokunta olisi pitänyt nykymuotoista rukouspäiväjulistuksen 

antamista PL 57 §:n soveltamisalan ulkopuolelle jäävänä toimintana. 
 

Jos lailla säädetään presidentin annettavasta rukouspäiväjulistuksesta. on asetelma PL 57 

§:n kannalta lähtökohtaisesti ongelmaton. Oikeusministeriön antamassa lausunnossa tätä 

esitystä tarkoittavasta luonnoksesta (1.9.2003) on toisaalta esitetty» että säännöksen 

ilmauksen " laissa erikseen säädetyt tehtävät" voidaan ymmärtää viittaavan siihen, että 

"presidentille osoitettavien tehtävien joukko ei ole lainsäätäjän täysin vapaasti 
valittavissa vaan näiden tehtävien tulee asiallisesti liittyä tasavallan presidentin 
valtiosääntöisiin tehtäviin tai muutoin hänen asemaansa valtion päämiehenä." 

 

Lausumaan on helppo yhtyä sikäli kuin sillä tarkoitetaan (tarkoitettaisiin) sellaisia 

tehtäviä, joiden uskomista presidentille voidaan pitää valtiosäännön suoraan kieltämänä 

(esim. tuomiovallan käyttöä sisältävät tehtävät) taikka joiden säätäminen presidentin 

tehtäväksi olisi, jollei nyt valtiosäännön vastaista niin ainakin valtion eri elinten yleiseen 

tehtäväjakoon erittäin huonosti soveltuvaa (esim. yksilön oikeuksia koskevat yleiset 

hallintotehtävät). Siltä osin kuin lausumalla tarkoitetaan rukouspäiväjulistuksen 

antamisen kaltaista "tehtävää", lausuma näyttää kuitenkin ampuvan ohi maalinsa. 

Lausumaa seuraava teksti ministeriön lausunnossa viittaakin siihen, että kritiikin aiheena 



 

 

lausunnossa ei oikeastaan olekaan tehtävän osoittaminen presidentille, vaan se, että 

valtiovalta ylipäänsä hoitaisi tällaista tehtävää. Tämä on eri kysymys ja palaan siihen 

hiukan myöhempänä uskonnonvapaussäännöstön yhteydessä. 
 

Jos tällainen tehtävä ylipäänsä valtion elimillä säilytetään ja jollekin valtion orgaanille 

osoitetaan, on vaikea nähdä perusteita sille, että tällaisena elimenä ei sopisi olemaan 

tasavallan presidentti. Eräänlaista presidentille "sopivuutta" osoittaa jo se, että 

julistuksen antajana on viimeiset 70 vuotta ollut presidentti. Ne muutokset, joita 

presidentin asemaan on tehty viimeisten kahden vuosikymmenen aikana - jotka hyvin 

yleisesti kuvattuna ovat tarkoittaneet valtiollisen järjestelmän parlamentaarisen 

elementin vahvistamista - eivät mitenkään osoita siihen suuntaan, että tällaisen, 

vallankäytöstä kaukana olevan, paljolti symboliikkaa ja perinnettä sisältävin tehtävin 

hoitajana nyt pitäisikin olla jokin muu valtion elin. 
 
 
 

Toinen tässä merkittävä kysymys liittyy uskonnonvapaussäännöstöön. Asian yhteydessä 

ei havaitakseni ole esitetty, että rukouspäiväjulistuksen antaminen sellaisenaan 

merkitsisi puuttumista varsinaiseen yksilön uskonnonvapauteen - siis että julistuksen 

antamisella estettäisiin jotakin tai pakotettaisiin johonkin, minkä 

uskonnonvapaussäännöstön mukaan pitää olla yksilön vapaassa harkinnassa. En puutu 

tähän puoleen enempää. Ne uskonnonvapaussäännöstöön liittyvät ongelmat, joista on 

lausuttu esim. oikeusministeriön em. lausunnossa, ovat koskeneetkin kahta yleisempää, 

toisiinsa läheisesti liittyvää kysymystä. Kysymys on ollut siitä, missä määrin valtiovallan 

tai valtion elinten pitäisi pysyttäytyä erillään kaikesta uskonnolliseen toimintaan 

osallistumisesta, ja/tai siitä, missä määrin valtiovallan pitää kohdella kaikkia 

uskonnollisia suuntauksia tai yhteisöjä täysin yhdenvertaisesti. 
 

Kuten esim. uskonnonvapauslakia koskeneen hallituksen esityksen perusteluissa 

olevasta lyhyestä vertailusta (HE 17/02 vp, ss. 17-20) käy ilmi, jo Euroopassa on tässä 

suhteessa erilaisia valtiollisia perinteitä ja niitä seuraten erilaisia oikeudellista 

järjestelyjä. Sekä tiettyyn uskontoon julistautuva valtiokirkkojärjestelmä että 

uskonnollisesta toiminnasta selvästi irrottautuva valtiollinen järjestelmä kuuluvat, jos 

niin halutaan sanoa, eurooppalaiseen oikeuskulttuuriin. Valtiokirkkojärjestelmän sinänsä 

ei katsota olevan ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa (Pellonpää, 



 

 

Euroopan ihmisoikeussopimus.2000. s. 408- ). Suomessa ei ole valtiokirkkoa, mutta 

perustuslaki on koko itsenäisyyden ajan selvästi hyväksynyt erityisaseman evankelis-

luterilaiselle kirkolle. Ortodoksisen kirkkokunnan asema on niin ikään poikennut muiden 

uskonnollisten yhteisöjen asemasta. Myös perustuslakivaliokunta on ainakin päivähoitoa 

koskeneessa lausunnossaan pevl 12/82 vp nimenomaisesti lähtenyt siitä, ettei 

valtiosääntö Suomessa edellytä julkiselta vallalta täyttä tunnustuksettomuutta, vaan että 

lainsäätäjä voi tavallisella lainsäädännöllä tukea evankelis-luterilaista kirkkoa tai 

muutakin uskonnollista yhdyskuntaa. 
 

Edellä lyhyesti hahmoteltua taustaa vasten tarkasteltuna on vaikea sanoa, että valtion 

elinten antama rukouspäiväjulistus olisi ristiriidassa perustuslain uskonnonvapautta ja 

evankelisluterilaisen kirkon asemaa koskevien saannosten ja niiden soveltamiskäytännön 

kanssa.   Se, että valtion elin antaa ekumeenisen (kristillisen)  rukouspäiväjulistuksen 

sinänsä tietysti merkitsee valtiovallan erilaista suhtautumista kristillisiin ja muihin 

uskonnollisiin yhteisöihin. Ainakin oikeudellisten sisältöjen kannalta tämän 

suhtautumiseron painoarvo on kuitenkin aivan toinen kuin niiden erojen, joita nyt on 

voimassa eri uskonnollisten yhteisöjen välillä esim. yhteisön autonomisen aseman, 

verotusoikeuden, opetustoimeen liittyvien järjestelyjen tai vaikkapa vihkimisoikeuden 

kohdalla. 
 
 

Pari lisätoteamusta on   tässä kulienkin paikallaan.   Oikeusministeriö   toteaa em. 

lausunnossaan myös. että uskonnonvapauden kannalta ei ole ongelmatonta, 

"että valtion päämies tässä ominaisuudessaan nimenomaisesti antaa vahvistuksen 
tiettyä uskonnollis-eettistä näkemystä koskeville kannanotoille tai muille 
teksteille. Myöskään yleiseltä valtiosääntöpoliittiselta kannalta ei voida pitää 
asianmukaisena, että valtion ylintä päätöksentekokoneistoa käytetään tiettyjen 
uskonno 11 is-eettisten näkemysten painoarvon vahvistamiseksi ja ikään kuin 
valtiollisen värityksen antamiseksi niille." 

Ministeriön näin esittämän näkemyksen yleiseen linjaan olisi pitkälle syytä yhtyä, jos 

kysymys olisi valtiollisesta perinteestä irrallaan olevasta, yleisten oppien mukaan 

muodostettavasta valtiosäännöstä ja sen muusta kokonaisuudesta erillään arvioitavasta 

yksityiskohdasta. Minusta rukouspäiväjulistuksen antamista on kuitenkin syytä arvioida 

osana Suonien valtiosäännön ja valtiollisen perinteen kokonaisuutta. Tältä kannalta 

tarkasteltuna on ylimalkaista ministeriön tapaan noin vain lyhyesti kyseenalaistaa 

sellaisen menettelyn valtiosääntöpoliittinen asianmukaisuus, joka on jatkunut viimeiset 

70 vuotta, tai noin vain viitata valtion ylimmän päätöksentekokoneiston käyttämiseen 



 

 

tiettyjen uskonnollis-eettisten näkemysten painoarvon vahvistamiseen samanaikaisesti 

kun käytäntönä esim. on, että "valtion ylin päätöksentekokoneisto" käy tietyn 

uskonnollisen suuntauksen mukaisissa valtiopäiväjumalanpalveluksissa. 
 

Toinen ksätoteamus liittyy kysymykseen kehityssuunnista. Vaikka myönnettäisiinkin 

perinteen merkitys ja valtiosäännön tämänhetkisen sisällön painoarvo, voitaisiin ajatella, 

että järjestelmää on kuitenkin syytä vähitellen kehittää siihen suuntaan, että julkinen 

valta selvemmin ja selvemmin pysyttelee erillään uskonnollisesta toiminnasta ja 

suhtautuu kaikkiin uskonnollisiin suuntauksiin täysin samalla tavoin. Näin voidaan 

hyvin ajatella. 

Se, missä määrin, missä kohdassa ja missä tahdissa näin ehkä pidetään suotavana 

menetellä, on kuitenkin jo leimallisesti poliittinen kysymys. 
 
 
 
 
 

Lopuksi pari kommenttia lakiehdotuksen muotoilusta. Ehdotuksen 1 § on laadittu 

passiiviin, subjektittomaksi. Säännöksen mukaan julistus "valmistellaan ekumeenisesti" 

ja ehdotus "luovutetaan" opetusministeriölle. Vaikka sanan "ekumeenisesti " voidaan 

ajatella tässä tarkoittavan Suomessa toimivien kristillisten uskonnollisten yhteisöjen 

yhteistoimintaa, jättää muotoilu toimijoiden määräytymisen sillä tavoin väljäksi, että 

tällaista esittämistapaa tuskin voidaan pitää lakien laatimisessa tavanomaisena. Voidaan 

ehkä kuitenkin ajatella, että julistuksen laatimiseen liittyvä pitkä ja kiteytynytkin perinne 

auttaa tässä riittävästi konkretisoimaan lainsäätäjän tarkoitusta. Aiheellista voisi 

kuitenkin olla, että tämän vakiintuneen käytännön olemassolo ja sen pääpiirteissään 

jatkamisen tarkoitus tulisi näkyville valiokunnan perusteluissa. 
 

Ehdotuksen 2 §:ssä lähdetään siitä, että valtioneuvosto ei tee julistuksen antamista 

koskevassa asiassa ratkaisuehdotusta. Tämä vaikuttaa asianmukaiselta. Itse asiaa 

voidaan myös pitää laadultaan sellaisena, että se voidaan PL 58 §:n 3 momentin 4) 

kohdan mukaan säätää näin käsiteltäväksi. Juridisesti on tilanne ymmärrettävä niin, että 

presidentti ei ole sidottu hyväksymään esitettyä julistustekstiä. Säännöksen muotoilu 

viittaa siihen, että presidentillä on valta myös kokonaan kieltäytyä julistuksen 

antamisesta. Ehdotuksen 1 §:n sanonta "vuosittain annettava" voidaan kylläkin 

ymmärtää niin, että lainsäätäjä tässä edellyttää tällaisen julistuksen antamista joka 



 

 

vuodelle. Sanonta on toisaalta ymmärrettävissä myös niin. että se tarkoittaa vain 

antamisen rytmiä (yksi vuotta kohti), jos julistuksia annetaan. Jos laki tällaisena 

säädetään, kysymys presidentin mahdollisuudesta kokonaan kieltäytyä julistuksen 

antamisesta, jäänee etupäässä teoreettiseksi. Siinäkin tapauksessa, että lakitekstin 

katsotaan tarkoittavan tällaista kieltäytymisoikeutta, ehdotettu laki sinänsä antaa PL 57 

§:ssä tarkoitetun pohjan presidentin tällaiselle tehtävälle/valtuudelle. 

 

Perustuslakivaliokunnalle 
 

Valiokunta on pyytänyt lausuntoani mietintöasiana käsiteltävästä hallituksen esityksestä HE 
147/2003 vp laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta sekä sen yhteydessä käsiteltävästä 
lakialoitteesta LA 136/2003 vp. Lausuntonani esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 
 

Uskonnon- ja omantunnonvapaus ( P L 1 1 § } 
 

Julkisessa keskustelussa ja oikeusministeriön 1.9.2003 päivätyssä lausunnossa 
opetusministeriölle (122/43/2003 LAVO) on pidetty perustuslaissa turvatun uskonnonvapauden 
kannalta ongelmallisena, että "valtion päämies tässä ominaisuudessaan nimenomaisesti antaa 
vahvistuksen tiettyä uskonnollis-eettistä näkemystä koskeville kannanotoille tai muille 
teksteille". Pääosin oikeusministeriön kanta kuitenkin perustuu valtiosääntöpc/Z/fto/m 
näkökohtiin, eikä ministeriön lausunnossa pidetä kaavailtua lakiehdotusta suorastaan 
perustuslain uskonnonvapaussäännöksen vastaisena. 
 

En pidä perustuslain 11 §:n vastaisena, että tasavallan presidentin tehtäväksi säädettäisiin 
tavallisella lailla rukouspäiväjulistuksen antaminen, jos kyseinen laki on sisällöltään 
perustuslain mukainen. Uskonnon ja omantunnon vapautta ei sinänsä loukkaa se, että Suomen 
valtio on historiallisen perinteen seurauksena erinäisin oikeudellisin järjestelyin mukana 
kristillisiä kirkkokuntia koskevassa päätöksenteossa. Perustuslain tasolla tämän perinteen 
valtiosäännön mukaisuus ilmenee kirkkolakia koskevasta perustuslain 76 §:stä. 
Uskonnonvapauskomitea (KM 2001:1) arvioi mietinnössään, ettei oikeudellista velvoittavuutta 
vailla oieva rukouspäiväjulistus suoranaisesti loukkaa uskonnon ja omantunnon vapauteen 
sisältyvää Oikeutta olla osallistumatta omantunnon vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. 
Samalla komitea kuitenkin totesi, että muut kuin kristyt saattavat kokea rukouspäiväjulistukseen 
sisältyvän kehotuksen loukkaavaksi, mistä syystä kehotusta osallistua rukouspäiväin 
jumalanpalveluksiin ja syventyä "kristinuskon iankaikkisiin totuuksiin" ei komitean mukaan 
voida pitää uskonnonvapauden kannalta perusteltuna valtiovallan antamana. Yhdenmukaisesti 
oikeusministeriön sittemmin antaman lausunnon kanssa uskonnonvapauskomitea katsot, että 
rukouspaiväjulistuksen antamisen tulisi jäädä asianomaisten uskonnollisten yhdyskuntien 
asiaksi, (s. 93-94) 
 



 

 

Johtopäätös: Perustuslain 11 § ei oikeusministeriön lausunnon ja uskonnonvapauskomitean 
mietinnön valossakaan muodosta estettä lakiehdotuksen hyväksymiselle tavallisena lakina, 
joskin uskonnon ja omantunnon vapauden.toteutumisen kannalta julistuksen jättäminen 
uskonnollisten yhdyskuntien omaksi asiaksi olisi parempi ratkaisu. 
 

Kirkkolaki ( P L 76 § ) 
 

Esityksen valtiosääntöoikeudelliset ongelmat eivät kuitenkaan liity pelkästään 
uskonnonvapauteen. Kuten uskonnonvapauskomiteafcm totesi, uskonnonvapauteen kuuluu 
uskonnollisten yhteisöjen oikeus itse päättää omista uskonnollisista menoistaan. Siten 
valtiovallan sekaantuminen rukouspaiväjulistuksen muodossa kristillisten uskontokuntien 
opillisiin asioihin voitaisiin nähdä näiden uskontokuntien uskonnonvapautta loukkaavana. Kun 
julistuksen valmistelu kuitenkin on tapahtunut kristillisten yhteisöjen omista lähtökohdista 
käsin, uskonnonvapauskomitea korosti ettei käytännössä ole ilmennyt ongelmia näiden 
uskontokuntien kannalta. (s. 93) 
 

Perustuslain näkökulmasta evankelis-luterilatsen kirkon asema kuitenkin vaatii erillisen 
tarkastelun, koska perustuslain 76 §:ssä säädetään erityinen säätämisjärjestys tämän 
kirkkokunnan kirkkolaille. Aiemmin kirkkolaki oli korostetusti tunnustuksellinen säädös, jossa 
muun muassa määriteltiin luterilaisen kirkon tunnustus. Jos rukouspäiväjulistus 
tunnustuksellisen luonteensa takia katsottaisiin kirkkolain alaan kuuluvaksi, sen antamisesta 
tulisi säätää perustuslain 76 §:n mukaisessa järjestyksessä eli kirkolliskokouksen aloitteesta. 
 

Nykyisen kirkkolain (1054/1993) lähempi tarkastelu kuitenkin johtaa siihen, ettei kirkkolain 
säätämisjärjestys ole tarpeen. Uusikaan kirkkolaki et ole maailmankatsomuksellisesti neutraali 
säädös kirkon ja valtion suhteista vaan sisältää paljon tunnustuksellista ainesta (ks. mm. 1 luvun 
1 ja 2 §). Silti kirkkolain ala on 2 luvun 2 §:ssä määritelty sanoin: "kaikesta, mikä koskee 
ainoastaan kirkon omia asioita". Kirkon suhdetta toisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin koskevat 
asiat sekä kirkon opin ja tehtävän kannalta tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset ovat saman 
pykälän mukaan kirkon lausuntomenettelyn piirissä, täsmentämättä asiaa kirkon sisäisesti 
kirkolliskokouksen toimivaltaan. Yhteistyö muiden kristillisten uskontokuntien kanssa 
esimerkiksi ekumeenisten julistusten aikaansaamiseksi kuuluu ennemmin lausuntomenettelyn 
kuin kirkon aloitemonopolin piirissä. Siten luterilaisen kirkon osallistuminen hallituksen 
esityksen valmisteluun on nähdäkseni kirkkolain kannalta riittävää. 
Johtopäätös: Kirkkolain säätämistä koskevasta perustuslain 76 §:stä ei johdu estettä 
lakiehdotuksen hyväksymiselle tavallisena lakina. 
 

Tasavallan presidentin tehtävät ja toimivalta ( P L 57 ja 58 § } 
 

Aiemmin mainitussa oikeusministeriön lausunnossa johdeiaan perustuslain 57 §:stä kanta, jonka 
mukaan "presidentille osoitettavien tehtävien joukko ei ole lainsäätäjän vapaasti valittavissa 
vaan näiden tehtävien tulee asiallisesti liittyä tasavallan presidentin valtiosääntöisim tehtäviin tai 
muutoin hänen asemaansa valtion päämiehenä". En näe perustetta tälle kannanotolle. 
Perustuslain 58 §:n 3 momentin 3 kohta osoittaa, että lailla voidaan erikseen säätää uusia asioita 
sitnä tarkoitetun menettelyn piiriin. Sikäli kuin nämä uudet asiat eivät muuta perustuslain 
mukaista valtioelinten toimivallanjakoa tai merkitse lainsäädäntövallan käyttöä, perustuslaista ei 
nähdäkseni seuraa estettä niiden säätämiselle tavallisella lailla. 
 

Tästä huolimatta katson, että lakiehdotus on ristiriidassa perustuslain 57 ja 58 §:n kanssa eikä 
sitä näin ollen voida hyväksyä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Nähdäkseni lakiehdotus 
on laadittu tarkoituksellisen, ja samalla perustuslain kannalta luvattoman, avoimeksi eräissä 



 

 

valttosääniöoikcudellisesti olennaisissa kysymyksissä: Olisiko tasavallan presidentillä oikeus 
halutessaan antaa vuosittainen rukouspäi väjulistus vai säädettäisiinkö hänelle velvollisuus antaa 
kyseinen julistus vuosittain? Olisiko tasavallan presidentti sidottu julistuksen valmistelijoiden 
ehdotukseen vai voisiko hän halutessaan antaa julistuksen mielensä mukaiseksi muutettuna": 
 

Tulkintani lakiehdotuksen 1 §:n ensimmäisistä sanoista ("Vuosittain annettava") on, ettei 
julistuksen antaminen olisi opetusmmistenön tai tasavallan presidentin harkittavissa, vaan 
julistus olisi annettava vuosittain. Vastaavasti luen 1 ja 2 §;ää siten, ettei sen paremmin 
opetusministeriö kuin tasavallan presidentti voisi puuttua julistuksen tekstiin vaan julistus olisi 
annettava sen sisältöisenä millaisena se on luovutettu opetusministeriölle. 
 

Ehdotettu järjestely tasavallan presidentin päätöksenteon sitomisesta on mielestäni perustuslain 
vastainen. Perustuslain 58 §:n 2 momentti osoittaa, että on lähtökohtaisesti perustuslaissa 
säädettävä asia, jos tasavallan presidentti halutaan sitoa valtioneuvoston ratkaisuehdotukseen. 
Mahdollisesti poikkeuslailla, mutta tuskin tavallisella lailla, voitaisiin säätää uusia asiaryhmiä 
tämän menettelyn piiriin. Sama kanta on mielestäni omaksuttava suhteessa muiden tahojen 
mahdollisuuteen sitoa presidentti ratkaisemaan tietty asia ilman harkintavaltaa ratkaisun sisällön 
suhteen. 
 

Nyt tarkasteltua ongelmaa vielä kärjistää se, ettei lakiehdotuksessa lainkaan määritellä, mikä 
taho käyttää aloitevaltaa presidentin päätöksentekoa sitovin vaikutuksin. Lakiehdotuksen 1 §:n 
mukaan rukouspäiväjulistus valmisteltaisiin 'ekumeenisesti". Termi tosin esiintyy Suomen 
lainsäädännössä, mutta asiayhteydessä, jossa sen merkityssisältö on toinen kuin nyt tarkoitettu 
(ks. laki ortodoksisesta kirkkokunnasta 521/1969 ja asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta 
179/1970). 
 

Johtopäätös: Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus on ristiriidassa perustuslain 57 ja 58 
§:n kanssa ja voidaan hyväksyä vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Jos näm päätetään 
menetellä, lakitekstissä tuke tässäkin tapauksessa määritellä se taho, jonka valmisteleman 
rukouspaivajuhstuksen tasavallan presidentti on velvollinen antamaan muuttamattomana. 
 

Onktj ruk<HispitnäjuttstuLwn antamtneti mahdollista järjestää ilman 
perusutslamsäätämisjärjeuyksessäanneltua lakia7 
 

Kun olen edellä päätynyt siihen, että esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan hyväksyä vain 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä, katson tarpeelliseksi vielä arvioida, olisiko 
rukouspa!vajuliMu&penmeen jatkuminen järjestettävissä muulla tavoin. Viittaan johdannon 
iuontetsestt siihen, että jo hallituksen esityksen mukaan otettaisiin askel rukouspaivajultstuksen 
etäännyttämiseksi valtiovallasta, kun julistusta ei enää julkaistaisi säädöskokoelmassa. 
 

Jos vuosittainen rukouspaivajuhstuksen perinnettä halutaan jatkaa ilman tarvetta säätää asiasta 
perustuslain säätämisjärjestyksessä, nähdäkseni käytettävissä on ainakin kolme vaihtoehtoa. 
 

Ensinnäkin lakiehdotusta voitaisiin muuttaa siten, että siinä säädeltäisiin tasavallan presidentille 
mahdollisuus mutta et velvollisuutta antaa yhden tai useamman uskonnollisen yhdyskunnan 
valmisteluun perustuvia julistuksia asianomaisten uskontokuntien pyhä- ja merkkipäivien 
viettämisestä. Sääntely voitaisiin laatia eri uskonnollisten suuntausten suhteen neutraaliksi, mikä 
osoittaisi että kulloisenkin tasavallan presidentin ja eri uskontokuntien välisestä 
luottamussuhteesta riippuisi, missä määrin presidentin halutaan osallistuvan ja missä määrin hän 
haluaa osallistua kyseisten julistusten antamiseen. 
 



 

 

Täiseksi voitaisiin seurata uskonnonvapauskomitcan ja oikeusministeriön kantaa ja jättää 
rukouspaivajultstuksen antaminen asianomaisten uskonnollisten yhdyskuntien omaksi asiaksi 
ilman valtiovallan asettamaa säädöspohjaa. 
 

Kolmantena mahdollisuutena on äsken mainittujen vaihtoehtojen eräänlainen kompromissi. 
Luterilainen kirkkoja muut kristilliset uskonnolliset yhdyskunnat voisivat pyrkiä jatkamaan 
rukouspäiväjulistuksen perinnettä uuden perustuslain oloissa pyytämällä tasavallan presidenttiä 
julistuksen suojelijaksi, ilman että asiasta säädettäisiin luissa. Mielestäni perustuslain 57 § ei 
aseta estettä tällaiselle käytännölle. Säännöksen esitöissä (HE 1/1998 vp) lausutaan: 
 

"Presidentillä olisi valtion päämiehenä myös merkittäviä juhlamuotoihin kuuluvia tehtäviä. 
Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi presidentillä edelleen säilyvää tehtävää avata valtiopäivät 
ja julistaa eduskunnan työ päättyneeksi jokaiselta vaalikaudelta (33 
§ ) •  

Presidentin muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta ja esiintymisistä, kuten arvostuksen 
osoittamisesta kansalaistoiminnalle tapahtumien ja tilaisuuksien suojelijana, puheista ja 
esitelmistä sekä vierailuista ja tapaamisista ei perustuslaissa edelleenkään säädettäisi. Näiltä 
osin presidentin toiminta määräytyisi hänen oman harkintansa ja arviointinsa mukaan." 
(korostukset tässä) 

 

Valiokunnan mietinnössä (PeVM 10/1998 vp) asiasta lausuttu ei nähdäkseni liity lainauksen 
jälkimmäiseen osaan eli tasavallan presidenttinä toimivan henkilön yhteiskunnalliseen 
toimintaan: "Presidentin tehtävien tulee nimittäin säännöksen johdosta perustua aina 
perustuslakiin tai muuhun lakiin eikä presidentille voida enää antaa tehtäviä asetuksella tai 
muulla alemmanasteisella säädöksellä." 
 

Perustuslain jälkeen säädetty laki julkisen arvonannon osoituksista (1215/1999) ei anna aihetta 
muuttaa esitettyä kamaa. Lain esityöt (HE 14671999 vp, PeVM 8/1999 vp) osoittajat, että 
presidentin osuudesta arvonimien, kunniamerkkien ja muiden julkisen arvonannon osoitusten 
myöntämisessä katsottiin tarpeelliseksi säätää lailla sen vuoksi, että asioita haluttiin säännellä 
tasavallan presidentin asetuksella. Täysin aiheellisesti perustuslain katsottiin edellyttävän, että 
tuolle asetuksenantovallalle luodaan laintasoinen oikeusperusta. Perusteena lainsäädäntötoimelle 
ei siis ollut, että perustuslain olisi katsottu edellyttävän laintasoista oikeusperustaa esimerkiksi 
presidentin toiminnalle ritarikuntien suurmestarina. 
 

iMkmloue !M/2003 vp 
 

Myös edustaja Kankaanniemen ym. lakialoite LA 136/2003 vp voidaan käsittääkseni hyväksyä 
vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä, koska sen sisältämän lakiehdotuksen 1 §:n l 
momentissa tasavallan presidentti velvoitettaisiin antamaan rukouspäiväjulistus "hyvissä ajoin 
ennen vuodenvaihdetta". Kun lakialoitteen mukaan rukouspäi väjultstus julkaistaisiin 
säädöskokoelmassa (1 §:n 2 momentti) ja asiaan liittyisi tasavallan presidentin 
asetuksenantovallan sääntelyä (2 §:n 1 momentti), ehdotettu järjestely on hallituksen esitystä 
vaikeammin muutettavissa sellaiseksi, ettei asiasta luinkaan tarvittaisi lakia. 
 

Helsingissä 27.11.2003 

Martin Scheinin, professori 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

HALLITUKSEN ESITYS 147/2003 VP LAIKSI 
EKUMEENISESTA RUKOUSPÄIVÄJULISTUKSESTA 
LA 136/2003 VP LAIKSI NELJÄN KIITOS-, 
KATUMUS- JA RUKOUSPÄIVÄJULISTUKSEN 
ANTAMISESTA 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä 
Eduskunnalle laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta (HE 147/2003 vp) |a 
edustaja Kankaanniemen ym. lakialoitteesta neljän kiitos-, katumus- ja 
rukouspäiväjulistuksen antamisesta (LA 136/2003 vp) esitän kunnioittaen seuraavan. 
 

Tarkastelen lausunnossani rukouspäiväjulistustradittota. siihen kohdistuneita 
muutospaineita, rukouspäiväjulistuksen ja uskonnonvapauden välistä suhdetta, 
valtiovallan uskonto- ja kulttuuripoliittista roolia julistuksen antajana sekä lakiesityksen 
säännösten sisältöä 
 
 

1. RukouspäiväjulistustradHio 
 

Hallituksen esityksessä on pääpiirtein selvitetty rukouspäiväjulistuksen ja -käytännön 
varhaishistoriaa Siihen liittyen on aiheellista todeta, että luterilaisen yhtenäiskirkon 
aikana hallitsijan antamassa rukouspäiväjulistuksessa tuotiin painokkaasti esille 
uskonnon valtakuntaa koossapitävä ja kansaa yhdistävä luonne Siksi juuri 
rukouspäivinä kansan osallistumista jumalanpalveluksiin valvottiin erityisen tarkasti 
 



 

 

Ruotsin vallan aikana rukouspäiväjulistukset suunnattiin kaikille valtakunnassa asuville. 
Autonomian ajan alussa ne osoitettiin maan luterilaiselle väestölle. Kun Suomi 
itsenäistyi, valtiovallan ensimmäisissä rukouspäiväjulistuksissa kohderyhmänä oli 
"evankelisluterilaista uskoa tunnustava kansa". Vuoden 1931 rukouspäiväjulistuksessa 
käännyttiin "valtakunnan kristityn kansan puoleen". Vuoden 1939 julistus laajensi sitten 
vetoomuksen koskemaan valtakunnan kaikkia asukkaita. Vuodesta 1947 lähtien 
rukouspäiväjulistuksissa on puhuttu "tasavallan kansalaisista", joita on kehotettu sekä 
osallistumaan yhteisiin jumalanpalveluksiin että yksityiseen uskonnonharjoitukseen. 
 

Ruotsin vallan ja autonomian kauden rukouspäiväjulistuksiin saattoi uskonnollisesti 
motivoidun tekstin ja saarnojen aiheiksi määrättyjen Raamatun jakeiden lisäksi sisältyä 
myös vallitsevan poliittisen tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisia näkökohtia ja 
korostuksia. Itsenäisyyden aikaisissa rukouspäiväjulistuksissa ovat useasti peilautuneet 
kansakunnan poliittiset kriisit ja sosiaaliset ongelmat. Viime vuosien 
rukouspäiväjulistukset ovat seivästi avautuneet myös globaaliin suuntaan, vaikkei 
niissä silti ole sivuutettu myöskään kansallisia teemoja. Julistuksiin on edelleen 
olennaisena osana sisältynyt saarnojen aiheeksi tarkoitetut raamatuntekstit. 
Rukouspaivajulistuksen antoi alun pitäen hallitsija. Hallituksen lakiesityksen 
johdannossa on todettu itsenäisen Suomen osalta valtioneuvoston antaneen julistuksen 
aina vuoteen 1931 asti Julistuksen allekirjoittivat tuolloin pääministerin johdolla kaikki 
hallituksen jäsenet Sen jälkeen julistus muuttui hallituksen antamaksi julistukseksi, 
jonka allekirjoittivat tasavallan presidentti ja opetusministeri. Nykyisin julistuksen toinen 
allekirjoittaja on kulttuuriministeri 
 

Rukouspatväjulistus oli aina vuoteen 1938 asti "Hallituksen julistus neljästä kiitos-, 
katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä". Sittemmin 
otsikossa on puhuttu ainoastaan julistuksesta sitä sen tarkemmin mihinkään 
valtioelimeen kohdentamatta Vuodesta 2001 lähtien myös ingressin sanamuoto on 
pelkistynyt siten, ettei siihen enää sisälly muuta kuin "Julistus neljästä kiitos-, katumus- 
ja rukouspäivästä " tiettynä vuonna 
 

Hallituksen rooli näkyy kuitenkin yhä edelleen rukouspäiväjulistuksessa sillä sen 
pysyväisosaksi on vakiintunut lauselma: "Hallitus on päättänyt vanhaa kristillistä tapaa 
noudattaen että  on vietettävä neljänä sunnuntaina yleistä kiitos-, katumus-ja 
rukouspäivää  sekä määrännyt rukouspäivien saarnojen aiheiksi oheiset tekstit." 
Tasavallan presidenttiin rukouspaivajulistuksen liittää ainoastaan hänen 
allekirjoituksensa, sillä itse julistustekstissä puhutaan hallituksen eikä tasavallan 
presidentin nimissä. 
 

Evankelis-iuterilaisen kirkon kirkolliskokouksen hyväksymässä jumalanpalveluksen 
toimittamisen kannalta keskeisessä evankeliumikirjassa (2000) puhutaan hallituksen 
antamasta rukouspäiväjuhstuksesta Kirkon kannalta rukouspäivien luonne muuttui 
1990-luvun alussa, kun niitä koskeva aineisto poistettiin mainitusta evankeliumikirjasta. 
Kirkolliskokous päätti lisäksi vuona 1999, ettei rukouspäivien "tule peittää kirkkovuoden 
pyhäpäiviä" Tällä päätöksellä on ollut ilmeinen vaikutus siihen, että vuodesta 2001 
lähtien rukouspäiviä es ole enää merkitty kalenteriin Ainoa kalenterijulkaisu, josta 
rukouspäivien sijainti kirkkovuoden kierrossa selviää, on Kirkon kalenteri 
 
 

2. Rukouspaivajulistuksen muutoshankkeet 
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Valtiovallan antamaa rukouspäiväjulistusta ei juuri asetettu kyseenalaiseksi ennen 
1960-lukua. Siiloin rukouspäivät nousivat yleisen huomion ja nuorison ärtymyksen 
kohteiksi niiden aattofauantaihin ulottuneiden erityisten, tavallisia pyhäpäiviä 
laajempien huvikieltojen tähden. Kun huvikieltoa lievennettiin 1960-luvun lopulla, paine 
myös itse rukouspäiväinstituutiota vastaan sammui saman tien. 
 

Ensimmäisen vakavasti otettavan rukouspäiväkäytäntöön kohdistuneen 
muutosesityksen teki valtioneuvoston asettama kirkkoja valtio -komitea vuonna 1977 
(KM 1977:21). Se perusteli kantaansa periaatteellisilla valtion ja kirkon tehtävänjakoa 
selventävillä näkökohdilla. Kun luterilainen kirkko ei enää ollut valtionkirkko ja kun 
kysymyksessä oli nimenomaan uskonnollinen julistus, komitean mielestä oli 
luonnollista, että rukouspaivajulistuksen antaisi kirkko eikä maan hallitus. Komitea 
halusi kuitenkin rukouspäivien säilyvän kalenterissa. 
 

Kirkkoja valtio -komitean mietinnöstä annetuissa lausunnoissa (1978/1979) Suomen 
evankelis-iuterilaisen kirkon kirkolliskokouksen selvä enemmistö piti rukouspäiviä 
arvokkaan perinteen ilmauksina ja jätti valtiovallan harkintaan rukouspäiväjulistuksesta 

 

päättämisen Asiaan kantaa ottaneista puolueista Kansallinen kokoomus ja Keskustapuolue olivat 
tuolloin esitetyn muutoksen kannalla. Keskustapuolue esitti tosin harkittavaksi että hallitus voist 
kuitenkin esimerkiksi kriisiaikoina antaa rukouspäiväjulistuksen 
 

Opetusministeriön kirkko ja valtio -työryhmä, pssa kyseisen ministeriön lisäksi olivat edustettuina 
valtiovarainministeriö, luterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä muut uskonnolliset (kristilliset} 
yhdyskunnat oli likipitäen kirkkoja valtio -komitean linjoilla (KM 1982 47} Se katsoi, että 
ruKouspäivät oli kyllä syytä säilyttää kalenterissa, mutta rukouspäiväjulistuksen antaminen voitaisiin 
jättää kirkkojen huoleksi 1980-luvun lopulla päädyttiinkin sikäli uuteen käytäntöön, että 
rukouspäiväjulistus alettiin valmistella erityisessä opetusministeriön asettamassa työryhmässä, jossa 
ministeriön edustuksen Iisaksi ovat mukana kirkot ja muut kristilliset yhteisöt sekä Suomen 
ekumeeninen neuvosto Työryhmä tekee vuosittain ehdotuksen rukouspäivien aiheista, 
raamatunteksteistä ja päivien sijoittumisesta kalenteriin ja kirkkovuoteen. 
 

Hallituksen esityksen liitteenä olevassa oikeusministeriön lausunnossa on todettu oikeusministeriön 
työryhmän esittäneen 1990-luvun lopulla, ettei rukouspäiväjulistuksesta -huomioon ottaen 
perustuslain säännökset - pitäisi säätää lailla samalla kun olisi myös harkittava, kuuluuko 
rukouspäiväjulistuksen antaminen Sainkaan valtion tehtäviin. 
 

Uusinta komiteakntiikkiä rukouspäiväjulistuskäytäntö sai valtioneuvoston asettaman 
uskonnonvapauskomiteam mietinnössä ( KM2001 1). Komitea katsoi uskonnollisen julistuksen 
antamisen soveltuvan huonosti valtiovallan nykyiseen rooliin. Kun julistusta oli 1980-luvun 
loppupuolelta lähtien valmistelu opetusministeriön asettamassa ekumeenisessa työryhmässä, 
komitea piti luontevana, että rukouspäiväjulistuksesta päättäminen jäisi asianomaisten 
uskonnollisten yhdyskuntien tehtäväksi esimerkiksi Suomen ekumeenisen neuvoston puitteissa 
 

Komitean mietinnön saama lausuntopalaute ja ekumeenisen rukouspäiväjulistuksen valmisteluun 
osallistuneiden uskonnollisten yhdyskuntien toivomukset vaikuttivat kuitenkin toisensuuntaiseen 
ratkaisuun Lipposen 11 hallituksen lopullisessa esityksessä uskonnonvapauslaiksi (HE 170/2002 vp) 
päädyttiin näet siihen, että rukouspäiväjulistuksen antaminen säilyisi tasavallan presidentin 
virkatehtävänä. Samalla huomautettiin kuitenkin, että olisi perustelua "harkita julistuksen nykyisten 
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velvoittavien sanamuotojen keventämistä sekä tarvetta julkaista julistus Suomen 
Säädöskokoelmassa". Juridisen perusteen esittämälleen käytännölle hallitus uskoi löytäneensä 
perustuslain 58 §:n 3 momentin 3 kohdasta 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeVM 10/2002 vp) tyrmäsi kuitenkin nyt puheena olevassa 
hallituksen esityksessä selvitetyllä tavalla Lipposen il hallituksen esittämät perustelut, vaikkei 
valiokunta sinänsä ottanutkaan kielteistä kantaa itse rukouspäiväjulistuksen antamiseen. 
Perustuslakivaliokunnan kannanoton on joka tapauksessa katsottu merkitsevän sitä. ettei 
nykyisenkaltaisen rukouspäiväjulistuskäytännön jatkuminen olisi mahdollista ilman asiaa koskevaa 
lakia. 
 
3. Rukouspäiväjulistus ja uskonnonvapaus 
 

Uskonnonvapauskomitean mietinnössä ja julkisuudessa käydyssä keskustelussa on esitetty 
rukouspäiväjulistuksen saattavan rajoittaa toisinuskovien ja -ajattelevien uskonnonvapautta Kun 
julistuksessa painotetaan yksinomaan kristinuskon arvoa ja totuutta ja kun siinä kehotetaan kaikkia 
kansalaisia osallistumaan uskonnon harjoittamiseen, julistuksen on voitu arvioida loukkaavan 
esimerkiksi uskonnottomiksi tunnustautuvien uskonnon- ja omantunnonvapautta Myös tasavallan 
presidentin on saatettu katsoa joutuvan virkansa puolesta allekirjoittamaan julistuksen, joka ei vastaa 
hänen henkilökohtaista vakaumustaan 
 

Toisaalta on kuitenkin korostettu, ettei suositusluonteinen rukouspäiväjulistus velvoita ketään 
uskonnon harjoittamiseen Rukouspäiväjulistuksen viesti voidaan aivan yhtä vapaasti ohittaa kuin 
omaksua Julistus ei siten loukkaa perustuslain säännöstä, jonka mukaan kukaan ei ole velvollinen 
osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen Kun julistus et myöskään tavoita 
juuri minkäänlaista mediajulkisuutta (rukouspäivät eivät siis vuodesta 2001 lähtien ole enää yleisessä 
kalenterissa), toisinajatteleva ja -uskova eivät joudu juun muutoin kuin sattumalta tekemisiin 
julistuksen kanssa 
 

On myös huomautettu, että moniarvoisuus, avarakatseisuus ja suvaitsevaisuus ovat demokraattisen 
yhteiskunnan perusarvoja, joiden mukaista käyttäytymistä sopii ainakin välistä edellyttää myös 
erilaisiin vähemmistöihin eikä ainoastaan enemmistöön lukeutuvilta. 
 

Huolta tasavallan presidentin uskonnonvapauden toteutumisen puolesta on puolestaan pidetty 
ilmeisen aiheettomana sen tähden, että rukouspäiväjulistuksen allekirjoittamisessa on kysymys 
instituutioon eikä persoonaan liittyvästä virkatoimesta. 
 

Rukouspäiväjulistuksen ja uskonnonvapauden välistä suhdetta on voitu tarkastella myös kysymällä, 
loukkaako julistuksen valtiollinen luonne uskonnollisten yhteisöjen uskonnonvapautta. Tämän 
kysymyksen voi katsoa menettäneen teränsä sen jälkeen, kun rukouspäiväjulistuksen 
valmisteluvastuu on siirretty ekumeenisen työryhmän tehtäväksi. 
 
 

4. Valtiovalta ja ekumeeninen rukouspäiväjulistus 
 

Rukouspäiväjulistuskäytännön lakkauttamisen tai sen muuttamisen puolesta käytetyissä 
puheenvuoroissa on välistä vedottu valtion neutraliteettiin ja perustuslaista johdettuun valtiovallan 
velvoitteeseen kohdella kaikkia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia suuntauksia 
yhdenvertaisella tavalla. Tällaisen ajattelutavan mukaan nykyinen rukouspäiväjulistuskäytäntö 
loukkaisi muiden uskonnollisten yhdyskuntien ja maailmankatsomuksellisten yhteisöjen kuin 
kristillisten kirkkojen yhdenvertaista kohtelua. 



 

 

 

Vallitsevaa käytäntöä on voitu arvostella myös viittaamalla valtion ja kirkon toisistaan erilliseen 
tehtävänjakoon. Tällöin on katsottu, että uskonnollisista tarpeista huolehtiminen kuuluu kirkoille ja 
muille uskonnollisille yhteisöille eikä valtiovallalle. Kun rukouspäiväjulistuksen antamista on pidetty 
perusluonteeltaan uskonnollisena ja 
yksinomaan uskonnon harjoittamiseen liittyvänä, valtion ei ole tahdottu sekaantuvan tällaiseen 
omaan tehtäväpiiriinsä kuulumattomaan toimeen. 
 

Hallituksen lakiesityksessä ekumeenisesta rukouspäiväjutistuksesta esitystä on puolestaan 
perusteltu viittaamalla kansan enemmistön uskontokuntajakaumaan ja siihen, että kyseessä on 
luonteeltaan sitovasta oikeusnormista poikkeava uskonnollis-eettinen julistusperinne. Sellaisena se ei 
loukkaa kenenkään uskonnonvapautta, vaan pikemminkin tukee lähimmäisestä huolehtimista 
tähdentäviä yleisinhimillisiä arvoja. Tällaisten näkemysten vahvistamisen on katsottu soveltuvan 
tasavallan presidentin virkatoimiin. Edelleen on muistutettu rukouspäiväjulistuksen olevan osa 
suomalaista kulttuuriperinnettä 
 

Lakiesityksen mukaan rukouspäiväjulistusta ei enää julkaistaisi Suomen 
säädöskokoelmassa, vaan opetusministeriö huolehtisi siitä tiedottamisesta. 
 
 

Hallituksen esittämien perustelujen lisäksi rukouspäiväjulistuskäytännön säilyttämisen puolesta on 
kulttuurinäkökulmaa korostaen voitu esittää, että suomalaisessa traditioista köyhässä kulttuurissa on 
ilmeisen tarpeellista pyrkiä säilyttämään sellaisia perinteitä, jotka saattavat nopeasti muuttuvassa 
yhteiskunnassa merkitä monille tiettyä henkisesti tärkeää kiinnekohtaa. Vaikka rukouspäiväjulistusta 
ei voi mediatapahtumana verrata joulurauhan julistamiseen eikä rukouspäiviä kansallisina 
juhlapäivinä amerikkalaisten kiitospäivään, suomalaisella rukouspäiväjulistuksella on niin mittava 
historia, että sen taittaminen tai kokonaan uusille urille ohjaaminen koettaisiin helposti väkivaltaisena 
ratkaisuna. 
 

Uskontopoliittista lisäarvoa nykymuotoisen rukouspäiväjulistuksen puolesta on haettu siitä 
tosiasiasta, että enemmän kuin neljä viidennestä Suomen asukkaista kuuluu kirkkoihin ja muihin 
uskonnollisiin yhdyskuntiin. Vallitsevaa julistuskäytäntöä ei tällöin ole nähty valtion 
tunnustautumisena uskonnollisiin arvoihin, vaan pikemminkin siten, että uskonnollisiin yhdyskuntiin 
kuuluvat voivat esimerkiksi juuri rukouspäiväjulistuksen myötä katsoa saavansa valtiovallan 
tunnustuksen omalle työlleen suomalaisen yhteiskunnan rakentajina ja koko ihmiskunnan 
vastuullisina jäseninä. 
 

Myös uuteen uskonnonvapauslakiin {453/2003} sisältyvän uskonnonvapauden positiivisen 
perustutkinnan on katsottu antavan pohjaa sille, että uskonnolla, kirkoilla ja muilla uskonnollisilla 
yhdyskunnilla on yhä edelleen tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Uskonto ja sen 
harjoittaminen kaikessa monimuotoisuudessaan eivät ole henkilökohtaisesta luonteestaan huolimatta 
pelkästään yksityisasioita, vaan niihin liittyy aina myös merkittäviä sosiaalisia ja kulttuurisia 
ulottuvuuksia. Rukouspäiväjulistuksen antaminen voitaisiinkin kokonaisuutena nähdä lähinnä eräänä 
osoituksena valtiovallan aktiivisesta ja myönteisestä uskontoon, kirkkoihin ja muihin uskonnollisiin 
yhteisöihin liittyvästä kulttuuripolitiikasta. 
 

Valtion uskontoon ja uskonnollisiin yhdyskuntiin liittyvää roolia on aiheellista arvioida myös Suomea 
laajemmassa viitekehyksessä. Kansainvälisessä uskonto- ja kirkkopoliittisessa keskustelussa on 
viime vuosina korostettu, ettei uskontojen, uskonnollisten yhdyskuntien ja elämänkatsomuksellisten 
yhteisöjen välinen eriarvoisuus saa asettaa vaakalaudalle kaikkien kansalaisten uskonnonvapautta. 
Vaikka useissa EU:n jäsenmaissa ei toteuteta muodollisessa suhteessa tiukkaa tasapuolisuutta 
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valtion ja uskonnollisten yhdyskuntien välillä, niiden perustuslakeihin sisältyy yleensä kaksi 
uskontopoliittista lähtökohtaa. 
Ensinnäkin tunnustetaan kaikkien kansalaisten uskonnonvapaus ja pyritään kieltämään uskontoon 
liittyvä syrjintä. 
 

Viime vuosina useissa EU:n jäsenmaissa on myös pyritty selvästi sellaisiin ratkaisuihin, jotka ovat 
olleet omiaan iuomaan entistä tasapuolisemmat edellytykset myös vähemmistöihin kuuluvien 
uskonnollisten yhdyskuntien toiminnalle. Tämä kehityssuunta ei ole suinkaan aina merkinnyt 
perinteisten valtion ja kirkon välisten siteiden purkamista, vaan pikemminkin lähinnä taloudellisen 
tuen ohjaamista vähemmistöasemansa jo vakiinnuttaneiden uskonnollisten ja eräissä tapauksissa 
myös elämänkatsomuksellisten yhteisöjen piiriin. Kysymyksessä ei ole ollut suuntautuminen kohti 
entistä kattavampaa valtionkirkollista mallia, vaan uskonnolliset yhdyskunnat on nähty valtiovallan 
toimesta tukemisen ja yhteistyön arvoisina yhteisen hyvän puolesta toimivina kansalaisjärjestöinä. 
 

Eräät johtavat EU:n uskonnonvapausasiantuntijat (Gerhard Robbers. Silvio Ferrari, Rik Torfs) 
lähtevät siitä, että niin uskonto kuten aatteelliset katsomuksetkin ovat julkisen elämän kannalta 
myönteisiä tekijöitä. Moderni positiivinen uskonnonvapaustulkinta edellyttää siten, että ihmisten 
uskonnollisia vakaumuksia kohdellaan empaattisesti ja niiden ilmaisuedellytyksiä tuetaan. Valtio, joka 
kannattaa korkeakulttuuria teattereita tukemalla ja joka panostaa monin tavoin ihmisten fyysiseen 
hyvinvointiin, ei voi jättää huomiotta uskonnollisia tarpeita vain sillä perusteella, että ne ovat 
uskonnollisia. 
 

Uskontoa ja uskonnollisia yhdyskuntia on pidetty tärkeinä tekijöinä myös rakennettaessa EU:n 
yhteistä kulttuurista perustaa. Tavoitteena on kiinteyttää integraatiota vahvistamalla jäsenmaiden 
identiteettien ja kulttuurien kunnioittamista. Tätä taustaa vasten suomalaisen rukouspäiväjulistuksen 
voidaan katsoa edustavan moninaistuvassa ja moniarvoistuvassa eurooppalaisessa miljöössä 
omintakeista ja sellaisena kaikin tavoin vaalimisen arvoista kulttuuriperinnettä. Vastaavaa 
julistuskäytäntöä ei löydy muista EU:n jäsenmaista, sillä Ruotsissa luovuttiin maitamme aikanaan 
yhdistäneestä rukouspäivätraditiosta vuonna 1983. 
 

Rukouspäiväjulistuksen nykyisessä arvioinnissa olisi kaiken kaikkiaan lähdettävä ennen muuta siitä, 
että valtiovalta julistuksen antaessaan on lähinnä kulttuuripoliittinen eikä uskonnollinen toimija. 
Samalla tavalla kuin valtio tukee suomalaista kulttuuria ja siihen liittyviä perinnearvoja monilla eri 
lohkoilla, se rukouspäiväjulistuksen antaessaan osoittaa ymmärtävänsä myös uskonnolliseen ja 
kirkolliseen elämään liittyviä kulttuuritraditioita ja -arvoja. Jos valtion aktiivista roolia ei tässä asiassa 
voida toteuttaa muutoin kuin lainsäädäntöteitse, laki ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta jäänee 
silloin ainoaksi mahdollisuudeksi turvata vuosisataisen kulttuuriperinteen jatkuminen. 
 
 

5. Säännösten sisältö 
 

Lakiesityksessä ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta on haluttu mitä ilmeisimmin korostaa, että 
rukouspäiväjulistuksen valmisteleminen on kirkkojen ja muiden asian edellyttämään yhteistyöhön 
halukkaiden uskonnollisten (kristillisten) yhdyskuntien eikä valtion tehtävä. Kun valtiovalta ei 
myöskään voi antaa tällaisessa asiassa suoranaisesti kirkkoja ja muita uskonnollisia yhdyskuntia 
sitovia määräyksiä, lakiesityksen ensimmäisen pykälän sanamuoto on jäänyt passiivisuudessaan 
tarpeettoman epämääräiseksi. 

 



 

 

Jos tavoitteena kuitenkin on säätää valtion !aki ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta, 
opetusministeriö ei voi jäädä pelkästään rukouspäiväjulistuksen kirjaajan ja välittäjän rooliin. 
Opetusministeriön aktiivisen roolin on asianmukaista näkyä varsinaisessa säännöstekstissä eikä 
ainoastaan lain perusteluissa. Kun kukaan ei ole asettanut uskontopoliittisesti kyseenalaiseksi 
rukouspäiväjulistuksen nykyistä vaimisteluorgaania, jossa myös ministeriöllä on edustuksensa, 
säännös voitaisiin rakentaa käyttäen soveltuvin osin hyväksi sen tarjoamaa mallia. 
 

Kun opetusministeriö on tähänkin saakka voinut asettaa työryhmän valmistelemaan ekumeenista 
rukouspäiväjulistusta, mikään ei estä sitä kutsumasta vastaavaa valmisteluelintä myös kaavaillun 
uuden lain pohjalta. Tällaista toimintaa ei voida pitää kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien 
autonomiaa loukkaavana eikä muutoinkaan puuttumisena niiden sisäisiin asioihin, sillä 
osallistuminen ekumeenisen työryhmän toimintaan on luonnollisesti nykyiseen tapaan kirkkojen ja 
muiden uskonnollisten yhdyskuntien oman harkinnan ja päätöksenteon varassa. 
 

Lain ensimmäisestä pykälää voitaisiin myös täsmentää siten, että siinä ilmaistaisiin selvästi 
rukouspäiväjulistuksen kuuluvan suomalaiseen kulttuuritraditioon. Tämä selventäisi osaltaan myös 
sitä linjausta, että valtiovalta on hankkeessa mukana lähinnä kulttuuripoliittisena toimijana. 
 
 

6. Ed. Kankaanniemen ym. lakialoite 
 

Aloitteessa on ehdotettu lakia laki neljän kiitos-, katumus- ja rukouspäiväjulistuksen antamisesta. Kun 
lakialoite vahvistaisi toteutuessaan selvästi tasavallan presidentin roolia uskontopoliittisena toimijana, 
hallituksen esityksen linjaus soveltuu kaiken kaikkiaan lakialoitetta selkeämmin perustuslain 
tasavallan presidentille hahmottamiin toimintapuitteisiin. 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI EKUMEENISESTA RUKOUSPÄIVÄJULISTUKSESTA 
 

Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle 
 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet 
 

Oikeusministeriö on antanut opetusministeriölle lausuntonsa luonnoksesta täksi 
hallituksen esitykseksi. Lausunnossaan ministeriö ilmoitti, että se ei puolla 
lakiehdotuksen antamista eduskunnalle. Lausunnossa todettiin, että 
"(o)ikeusministeriön näkemyksen mukaan perusoikeusjärjestelmän ja valtion ylimpiä 
toimielimiä koskevien yleisten valtiosääntöisten lähtökohtien kanssa olisi parhaiten 
sopusoinnussa ratkaisu, jossa rukouspäiväjulistuksen antaminen jäisi sen valmisteluun 
osallistuvien kirkkokuntien ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien sisäiseksi asiaksi". 
Lausunnosta kävi ilmi myös ministeriön kanta, jonka mukaan rukouspäiväjulistuksen 
antaminen voitaisiin laillakin säätää presidentin tehtäväksi vain, jos tämän tehtävän 
katsottaisiin asiallisesti liittyvän tasavallan presidentin valtiosääntöisiin tehtäviin tai 
muutoin hänen asemaansa valtion päämiehenä. Lausunnossa todettiin kuitenkin 
olevan selvää, että näin ei ole. Vielä lausunnossa muistutettiin siitä, että 
rukouspäiväjulistuksen tavanomainen sisältö huomioon ottaen ei perustuslaissa 
turvatun uskonnon ja omantunnon vapaudenkaan kannalta suinkaan ole ongelmatonta, 
että valtion päämies tässä ominaisuudessaan nimenomaisesti antaa vahvistuksen 
tiettyä uskonnollis-eettistä näkemystä koskeville kannanotoille. 
 

Oikeusministeriö on tämän jälkeenkin johdonmukaisesti vastustanut nyt ehdotetun 
lain antamista. Valtioneuvoston yleisistunnossa ministeri Koskinen on kolmen muun 
ministerin kanssa äänestänyt esityksen antamista vastaan, Oikeusministeriö ja 
oikeusministeri eivät kuitenkaan aja rukouspäiväjulistuksen perinteen katkaisemista, 
vaan, haluavat julistuksen jäävän kirkkokuntien itsensä päätettäväksi. Julistuksen 
ydinsisältönähän on neljän sunnuntain nimeäminen yleisiksi kiitos-, katumus-ja 
rukouspäiviksi ja näiden rukouspäivien saarnojen aiheiden määrääminen 
raamatunteksteineen, mitä on pidettävä kirkkokuntien ja muiden julistuksen 
valmisteluun osallistuvien uskonnollisten yhdyskuntien sisäisenä asiana. Valtiovallalle 
ei kuulu tunnustuksellisen, uskonnonharjoitusta ja sen sisältöä koskevan julistuksen 
antaminen. Toimivallan jaosta on tuoreet linjaukset niin perustuslaissa kuin 
kirkkolaissakin evankelisluterilaisen kirkon osalta. 
 

Oikeusministeriössä lähdetään siitä, että julistuksen julkituomiseen löytyy varmasti 
toimivia tapoja ilman että sitä pitäisi viedä valtion ja kirkkojen toimivallanjaosta 
poiketen tasavallan presidentin muodollisesti päätettäväksi ja ilman, että siitä pitäisi 
lailla säätää. Esimerkiksi presidentti voisi ottaa julistuksen vastaan ja siinä yhteydessä 
vedota kansalaisiin yhteisvastuukeräyksen käynnistämisen tapaan. 



 

 

 
 
 

Helsinki 27.11.2003 

 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

Asia: HE 147/2003 vp laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, joka tekisi mahdolliseksi jatkaa 
vanhaa perinnettä, jonka mukaan tasavallan presidentti on antanut nykyisen vuosittaisen 
rukouspaivajulistuksen. Julistus ei enää vuosiin ole ollut vain yhden kirkon käsialaa, vaan 
sen pohjateksti on syntynyt opetusministeriön nimeämässä kirkkojen välisessä 
ekumeenisessa työryhmässä. Suomen vapaakristillisen neuvoston hallitus suhtautuu 
esitykseen myönteisesti. Neuvoston jäsenkunta kattaa lähes kaikki maassamme toimivat ns. 
vanhat vapaakirkot Pelastusarmeijasta helluntailiikkeeseen. Vaikka SVKN:n jäsenyhteisöt 
ovatkin suhteellisen pieniä, työmme piirissä on noin 100 000 aktiivista kansalaista. 
Seurakuntia ja työpisteitä on lähes puolituhatta. 
 

SVKN:n mielestä ei ole yhdentekevää, millaisella perustalla maamme yhteiskunnallinen 
elämä lepää. Kristillisiä arvoja on kunnioitettu siinä määrin, että eduskuntakin kokoontuu 
edelleen valtiopäiväjumalanpalveluksiin. Moniarvoisessa ja monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa eettiset kysymykset ja itse etiikan perusta nousevat väkisinkin tietoisuuteen, 
mikä näkyy tämän päivän lehdistökeskustelussa. Viime vuosina on tullut korostetusti esille, 
että olemme osa Eurooppaa. Samassa yhteydessä on ollut mielenkiintoista havaita, että 
keskusteltaessa uudesta perustuslaillisesta sopimuksesta tai perustuslaista kysymys 
Euroopan arvopohjasta on noussut esiin vielä viime metreillä. Jopa Jumalan nimen 
mainitsemista on edellytetty tai ainakin viittausta Euroopan kristilliseen perintöön. Tälle 
kannalle asettui myös SVKN omassa lausumassaan viime keväänä. Arkkipiispa Jukka 
Paarma toivoi Brysselissä pari viikkoa sitten, että kristinusko mainittaisiin perustuslain 
esipuheessa. 
 

Rukouspäiväjulistuksessa on tavallisesti puututtu kysymyksiin, jotka koskettavat laajoja 
kansalaispiirejä. On puhuttu perheistä, nuorista, kasvatuksesta, sosiaalisesta vastuusta, 
vanhuksista ja yleensä lähimmäisistä - kysymyksiä, joiden vastuullisesta hoitamisesta niin 
kirkot kuin valtiovaltakin ovat kiinnostuneita. Toivomme, että se loisi pohjaa myös 
tasavallan presidentin rohkaisevalle esiintymiselle esim. kansallisen katastrofin tai jopa 
suuremmankin onnettomuuden sattuessa. Rukouspäiväjulistuksen antaminen perustuu 
positiivisen uskonnonvapauden periaatteelle. Toisaalta rukouspäiväjulistus ei velvoita 
ketään hänen vakaumuksensa vastaiseen uskonnonharjoittamiseen. Kun maamme väestöstä 
suuri osa on edelleen kristillisten kirkkojen jäseniä, katsomme, että rukouspäiväjulistus voi 

edelleen kuulua tasavallan presidentin tehtäviin. 

Veli-Pekka Viljanen 

 Väinö A Hytönen ' 
SVKN:n hallituksen valtuuttamana 



 

 

 

HE 147/2003 vp LAIKSI EKUMEENISESTA RUKOUSPÄIVÄ-

JULISTUKSESTA; 

LA 136/2003 vp LAIKSI NELJÄN KIITOS-, KATUMUS- JA 

RUKOUSPÄIVÄJULISTUKSEN ANTAMISESTA 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 28.11,2093 
 
 
 
 

1. Rukouspäivä julistuksesta 
 

Sekä käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä että lakialoitteessa ehdotetaan, että tasavallan 

presidentti antaisi vuosittain rukouspäiväjulistuksen. Hallituksen esityksen mukaan 

rukouspäiväjulistus valmisteltaisiin ekumeenisesti ja esiteltäisiin opetusministeriöstä presidentille 

ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. Lakialoitteen mukaan rukouspäiväjulistuksen 

valmistelemista varten voisi olla erillinen tasavallan presidentin asetukseen perustuva toimielin. 

Myös lakialoitteen mukaan presidentti tekisi päätöksen julistuksen antamisesta ilman 

valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. 

Rukouspäiväjulistus perustuu vanhaan Ruotsin vallan ajoilta periytyvään 

käytäntöön. Rukouspäi väj uiistusperinne liittyi alkujaan vahvasti valtion ja kirkon tiiviiseen 

yhteenkietoutumiseen; taustalla oli ajatuskuvio: "kenen maa, sen uskonto". Valtio oli vielä 1772 

hallitusmuodon nimenomaisen säännöksen mukaan yksiuskontoinen ja kuninkaalta edellytettiin 

luterilaisen uskon tunnustamista (1 §). Rukouspäiväjuiistus säilyi instituutiona kuitenkin vielä 

keisarivallan ajalla, jolloin jouduttiin luopumaan hallitsijalle asetetusta luterilaisen tunnustuksen 

vaatimuksesta, ja se siirtyi sittemmin itsenäiseen Suomeen. Tasavallan presidentti on antanut 

rukouspäiväjulistuksen vuodesta 1931 lähtien. 1980-luvulta lahtien rukouspäi väj ui i stuksen 

valmistelusta on vastannut opetusministeriön asettama ekumeeninen valmisteluelin, jossa ovat 

edustettuina evan-kelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta, Vapaan kristillisyyden 

neuvosto, Suomen ekumeeninen neuvostoja opetusministeriö. 

Sisällöltään rukouspäiväjulistus on selkeän uskonnollinen ja sitoutunut 

kristinuskoon, tosin ei alkuperäiseen tapaan nimenomaan evankelis-luterilaiseen us-

kontunnustukseen. Esimerkiksi viimeinen vuonna 2002 annettu ja säädöskokoelmassa julkaistu 

julistus (983/2002) alkaa toteamuksella, jonka mukaan "raamatun kuva ihmisen luomisesta on 

voimakas keskinäisen huolenpidon ja rakkauden kuvaus", sekä viittauksella asianomaiseen 



 

 

raamatun kohtaan. Uskonnollinen sisältö tulee vahvimmin esille julistuksen loppuosassa, jossa 

"tasavallan kansalaisia pyydetään ottamaan osaa näihin yhteisiin jumalanpalveluksiin sekä 

syventymään myös kodeissa kristinuskon iankaikkisiin totuuksiin", sekä vahvistetaan 

rukouspäivien saarnojen aiheiksi julistuksen liitteiksi otetut raamatuntekstit. 
 
 

2. Suhde uskonnonvapauteen 
 

Hallituksen esityksen mukaan perusoikeutena voimassa oleva uskonnon ja omantunnon vapaus 

tarkoittaa sitä, että rukouspäiväjulistuksen merkityksen arvioiminen jää jokaisen tekstin lukijan tai 

kuulijan henkilökohtaisen harkinnan varaa, eikä sen ole katsottu loukkaavan kenenkään uskonnon 

tai omantunnon vapautta (HE, s. 3) Käsitykseni mukaan hallituksen esityksen arvio esityksen 

suhteesta uskonnon ja omantunnon vapauteen perustuu kuitenkin liian suppealle tulkinnalle 

kyseisestä oikeudesta. Siinä ei ole lainkaan arvioitu kysymystä, millaisia vaatimuksia 

perustuslaista voidaan johtaa valtion uskonnollisen neutraliteetin suhteen. 

Perustuslain 11 §:n mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. 

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus 

ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei 

ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Lisäksi 

perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 

asemaan muun muassa uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Evankelis-Iuterilaisella kirkolla on 

perustuslain 76 §:stä ilmenevä valtio-sääntöinen erityisasema, joka ensisijaisesti liittyy kirkon 

autonomian turvaamiseen kirkkolain säätämisen yhteydessä. 

Perustuslain esitöiden mukaan perustuslaista seuraa julkisen vallan käyttöön 

kohdistuva velvoite kohdella tasapuolisesti kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia tai 

maailmankatsomuksellisia suuntauksia (HE 309/1993 vp, s. 55). 

Vaikka perustuslaissa asetetaankin evankelis-luterilainen kirkko valtio-sääntöiseen 

erityisasemaan, voidaan pitää selvänä, että uskonnon ja omantunnon vapaus perusoikeutena 

sisältää yksilöllisten oikeuksien lisäksi ainakin tietynasteisen vaatimuksen valtion 

uskonnollisesta neutraliteetista. Uskonnollisen neutraliteetin vaatimus kuuluu uskonnon ja 

omantunnon vapauteen eräänlaisena oikeuden institutionaalisena ainesosana. 

Perustuslakivaliokunta on jo aikaan korostanut, ettei valtio Suomessa ole tunnustuksellinen (ks. Pe 

VL 5/1982 vp). Lainsäädännöllinen kehitys on viime aikoina vahvistanut tätä neutraliteettiajatusta. 

Tätä ilmentää esimerkiksi vuoden 1993 kirkkolakiuu-distuksessa omaksuttu perusratkaisu, jonka 

mukaan kirkkolaki on ennen muuta kirkon hallintoa koskeva laki, kun taas tunnustuksellisten 

kysymysten sääntely on osoitettu kirkon itsensä päättämän kirkkojärjestyksen alaan. Valtion ja 



 

 

kirkon suhteiden osalta neutraliteettikehitystä on vahvistanut piispojen nimitysvallan siirtäminen 

tasavallan presidentiltä kirkolle ja uuden uskonnonvapauslain säätäminen. Uskonnollisen 

neutraliteetin vaatimuksen painoarvo osana uskonnon ja omantunnon vapautta koskevaa perusoi-

keutta on vahvistunut myös yhteiskunnan monikulttuuristumisen myötä. Kun yhteiskunnan 

uskonnollinen ja maailmankatsomuksellinen homogeenisuus on murtunut tai murtumassa, on 

uskonnonvapauden kannalta entistä tärkeämpää ottaa huomioon myös valtauskonnosta 

poikkeavien ryhmien ja yksilöiden uskonnolliset ja maailmankatsomukselliset vakaumukset ja 

niiden kunnioittaminen. Uuden perustuslain uskonnon ja omantunnon vapautta koskevien 

säännösten tulkinnassa on yhdeksi keskeiseksi tulkinnalliseksi lähtökohdaksi otettavakm 

nähdäkseni käsitys yhteiskunnan monikulttuurisuudesta. Näin ollen vaatimus uskonnollisesta 

neutraliteetista on selvästi painokkaampi nykyisessä perusoikeusjärjestelmässä, jossa erikseen 

mainitaan myös muita kuin uskonnollisia vakaumuksia koskeva omantunnonvapaus, kuin 

aikaisemmin vuoden 1919 hallitusmuodon alkuperäisen perusoikeussäännösten olosuhteissa. 

Valtion uskonnollisen neutraliteetin vaatimusta ei voida Suomessa kuitenkaan pitää 

täysin ehdottomana. Siten uskonnonvapautta koskeva sääntely ei esimerkiksi estä julkisen vallan 

taloudellista osallistumista yhden uskontokunnan kirkkorakennusten kunnostamiseen, jos tälle on 

osoitettavissa esimerkiksi hyväksyttäviä kulttuurihistoriallisia perusteita (ks. Martin Scheinin, 

Uskonnon ja omantunnonvapaus (PL 11 §), teoksessa Pekka Hallberg ym., Perusoikeudet, 1999, s. 

370). Rukouspaivajulistuksen antaminen poikkeaa kuitenkin tällaisesta asetelmasta perustavalla 

tavalla. 

Arvioitaessa rukouspaivajulistuksen antamista valtion uskonnollisen neut-

raliteettivaatimuksen kannalta on otettava huomioon, että tältä osin kyse on uskonnonvapauden 

ydinalueelle sijoittuvasta eli uskonnon harjoittamiseen liittyvästä toiminnasta 

Rukouspäivajuhstuksen sisältö on leimallisen uskonnollinen (vaikka julistuksessa on ollut tapana 

käsitellä myös yleisempiä eettisluontoisia kysymyksiä) ja tiettyyn uskonnolliseen suuntaukseen 

(kristinuskoon) vahvasti kiinnittyvä. Erityisen merkityksellistä on, että rukouspäivinä käytettävien 

raamatuntekstien hyväksyminen osana rukouspäi-väjuiistusta mlänttää sisällöllisesti 

uskonnonharjoituksen toteuttamistapaa. Tältä osin ei ole mielestäni valtiosMntöoikeudellista 

merkitystä sillä, että rukouspäiväjulistuksella ei ole oikeudellista sitovuutta (ks. HE, s 2/1 ja 3/11) 

tai että presidentin tehtävä julistuksen antajana on ainoastaan symbolinen Myöskään kansan 

enemmistön kuulumisella kristillisiin kirkkokuntiin ei perustuslain uskonnonvapaussääntelyn 

kannalta, joka olennaisesti tarkoittaa suojata juun uskonnollisia vähemmistöjä, ole 

rukouspäiväjulistuksen antamiseen oikeuttavaa merkitystä. 

Tasavallan presidentin kytkeminen rukouspäiväjulistuksen antamiseen merkitsee 

valtion vahvaa tukea rukouspäiväjulistuksen llmentämille uskonnollisille käsityksille ja siten sen 



 

 

valmisteluun osallistuville uskonnollisille yhdyskunnille. Tältä osin voidaan vntata siihen, että 

presidentti valtionpäinä on yksi valtion tärkeimmistä symboleista Pulin todennäköisenä, että 

presidentin rooli kristilliseen traditioon kytkeytyvän rukousptiväjuHstuksen antajana koetaan 

ainakin joidenkin ei-kristillisten uskonnollisten vähemmistöjen sekä uskonnottomien kannalta 

valtiovallan tueksi yhden uskonnollisen suuntauksen uskonnollisille käsityksille. 

Edellä olevan perusteelta katson, että rukouspäiväjulistuksen osoittaminen 

tasavallan presidentin tehtäväksi ei ole sopusoinnussa perustuslain 1 1 §:stä ja 6 §:n 2 

momentista johtuvan uskonnollisen neutraliteetin vaatimuksen kanssa. Kyse on nimen-omaan 

uskonnonvapauden sisällölliseen ydinalueeseen, uskonnon harjoittamiseen, liittyvästä 

julistuksesta. Vahionpäänä toimivan presidentin osallistuminen tällaisen julistuksen antamiseen 

merkitsee arvioni mukaan sitä, että julkinen valta rikkoo perustuslaista johtuvaa velvoitettaan 

kohdella tasapuolisesti kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia tai maailmankatsomuksellisia 

suuntauksia (HE 309 1993 vp, s. 55). 

Edellä esitettyjen valtiosääntöoikeudellisten näkökohtien johdosta katson, että 

hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen sisältyvät lakiehdotukset tulisi hylätä. 



 

 

 
1 2   0 3 TO    1 4 :2 5 F AX 3 5 8  0  1 6 0 3 9 7 5  OKV <fer/Y}/2öoz   12,002 

 

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI    LAUSUNTO / /   tf 
Snellmaninkatu 1 A 
PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 
 
 
 

Opetusministeriö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUSUNTOPYYNTÖ 
 

Opetusministeriö on 6.4.2001 päivätyssä kirjeessä pyytänyt oikeuskanslerin lausuntoa 
uskonnonvapauskomitean mietinnöstä (komiteanmietintö 
2001:1). 
 

Komitea on laatinut ensiksi ehdotuksen uudeksi uskonnonvapauslaiksi, jolla korvattaisiin 
nykyinen vuonna 1922 annettu uskonnonvapauslaki. Laissa turvattaisiin perustuslaissa 
säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä sekä säädettäisiin rekisteröidyn uskonnollisen 
yhdyskunnan perustamisesta ja toiminnan perusteista. Tähän liittyen komitea on 
ehdottanut muutoksia perusopetuslain ja lukiolain uskonnon ja elämänkatsomustiedon 
opetusta koskeviin säännöksiin. Kirjanpitolakia on ehdotettu muutettavaksi siten, että 
rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat tulisivat aina kirjanpitovelvollisiksi. 
 

Toiseksi komitea on ehdottanut erillisen hautaustoimikin säätämistä, jolla korvattaisiin 
nykyisen uskonnonvapauslain hautaustointa koskevat säännökset ja täydennettäisiin 
nykyisin osin puutteellisia säännöksiä hautaustoimesta. 
 

Tämän lisäksi komitea on arvioinut ehdotuksensa vaikutuksia verotus-näkökulmasta ja 
nykyistä rukouspäiväjulistuskäytäntöä uskonnonvapaus-näkökulmasta. 

LAUSUNTO Lausuntonani esitän seuraavaa. 
 

Komitean kuvaus uskonnonvapauden käyttämisen nykytilasta on perusteellinen 
ja sen arviointi asianmukainen. Arvioinnissa on perustellusti painotettu vuoden 
1922 uskonnonvapauslain kaikinpuolista vanhentuneisuutta, uskontopoliittisen 
tilanteen muuttumista, Suomea nykyisin sitovien kansainvälisten perus- ja 
ihmisoikeuksia käsittelevien sopimusten uskonnonvapautta koskevia määräyksiä 
sekä uskonnonvapautta koskevien perusoikeussäännösten vuonna 1995 saamaa 
uutta muotoa. 
 

29.5.2001 Dnro 19/20/01 
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Pidän käytännön kannalta hyvänä komitean esittämää ratkaisua jakaa 
uskonnonvapauslainsäädäntö kahteen osaan, uskonnonvapauslaiksi ja 
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hautaustoimilaiksi. 
 

Komitean laatimat lakiehdotukset ovat yleisesti ottaen hyväksyttäviä ja asianmukaisia. 
 

Rukouspäiväjulistusta koskevassa arvioinnissaan komitea on katsonut, että valtion ja uskonnollisten yhdyskuntien 
nykyisen tehtäväjaon kannalta ei ole perusteltua, että tasavallan presidentti antaa rukouspäiväjulistuk-sen. Kun 
julistuksen antamisesta ei nykyisin ole säännöksiä, käytännön muuttaminen ei komitean mielestä edellyttäisi 
säädösmuutoksia. Julistuksesta päättäminen jäisi asianomaisten uskonnollisten yhdyskuntien asiaksi. Halutessaan 
nämä voisivat laatia julistuksen yhteisesti esimerkiksi Suomen ekumeenisen neuvoston puitteissa. Julistusta ei 
myöskään enää julkaistaisi säädöskokoelmassa. 
 

Totean tältä osin, että komitean kanta ei vastaa omaa näkemystäni. Mietinnössä mainitun 14.12.1998 antamani 
ratkaisun lisäksi olen käsitellyt rukouspäiväjulistusta 23.11.2000 tasavallan presidentin kanslialle antamassani 
lausunnossa dnro 41/20/00. Siinä olen todennut muun ohella, että 

 

kiitos-, katumus- ja rukouspäiviä on maassamme vietetty satoja vuosia ja tasavallan presidentti on jo 
seitsemänkymmenen vuoden ajan antanut rukouspäiväjulistuksen. Julistuksen antaminen on 
perustunut (Ruotsin vallan aikaistenl valtiopäivien ja kuninkaan aiempien päätösten ohella 
vuosisataiseen tapaoikeuteen eikä nimenomaista lainsäännöstä ole tarvittu. Tämä muodostaa myös 
perustuslain 57 §:ssä tarkoitettuun lakiin rinnastuvan oikeusperusteen. 

 

Näin pitkän käytännön muuttaminen on mielestäni asianmukaista tuoda julki nimenomaisella 
uskonnonvapauslakiin (esim. voimaantulosäännökseen) otettavalla säännöksellä. Jos tätä ei pidetä mahdollisena, 
asiasta tulisi ainakin mainita lain perusteluissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oikeuskansleri Paavo Nikula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanhempi 
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oikeuskanslerinsihteeri Heikki Vasenius 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
MIETINTÖ 6/2003 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi ekumeenisesta rukous pai 
väjulistu ksesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

/1 Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuk-sesta ( H E 

147/2003 vp). 
 
 
Eduskunta-aloitteet 

^ '    Valiokunta on tässä yhteydessä käsitellyt 

— lakialoitteen LA 136/2003 vp laiksi neljän kiitos-, katumus-ja rukouspäiväju-listuksen 

antamisesta (Toimi Kankaanniemi /kd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 12 päivänä 

marraskuuta 2003. 
 
 
Asiantuntijat 

\_j ,    Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck, opetusministeriö 

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen 

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula 

- tasavallan presidentin neuvonantaja Timo Tuovinen 

- lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, oikeusministeriö 
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- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus 

HE 147/2003 vp 
LA 136/2003 v? 

Versio 0. 1 

 

- lainoppinut kirkkoneuvos Paavo Peroia, Suomen ortodoksinen kirkkokunta, kirkollishallitus 

- puheenjohtaja Gideon Bolotowsky, Helsingin juutalainen seurakunta 

- hallituksen jäsen Väinö A. Hyvönen, Suomen vapaakristillinen neuvosto SVKN ry 

- pääsihteeri Juha Kukkonen, Vapaa-ajattelijain liitto ry. 

- professori Mikael Hiden 

- professori Martin Scheinin 

- professori (emeritus) Juha Seppo 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE 
 
 

Hallituksen esitys 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta. Tämä 

vuosittain annettava julistus valmistellaan ekumeenisesti. Ehdotus rukouspäiväju-listukseksi 

luovutetaan opetusministeriölle, ja julistus esitellään tasavallan presidentille annettavaksi ilman 

valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 

hyväksytty ja vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa käsitellään perustuslain 57 §:n merkitystä ja 

arvioidaan ehdotusta perustuslain 11 §:n säännösten kannalta uskonnon ja omantunnon 

vapaudesta. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, mutta hallitus on pitänyt aiheellisena esityksen saattamista 

perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. 
Lakialoite 

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki, jolla tasavallan presidentille annetaan oikeus 

antaa vuosittain julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä. Julistuksen laatimista 
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Johdanto 

varten voitaisiin asettaa toimielin. Tasavallan presidentti antaa julistuksen ilman 

valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että tasavallan presidentti voi antaa 

julistuksen vuodelle 2004. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Esityksessä ehdotetaan perustuslakivaliokunnan uskonnonvapauslain säätämisen yhteydessä 

ottaman kannan (PeVM 10/2002 vp, s. 5) johdosta säädettäväksi laki, jonka nojalla tasavallan 

presidentti voisi vanhaa perinnettä jatkaen antaa rukouspäiväjulistuksen. Kysymys 

lakiehdotuksessa on sellaisen presidentin tehtävän säätämisestä, jota tarkoitetaan perustuslain 57 

§:ssä ja jonka johdosta presidentti tekee päätöksen määrämuodoin valtioneuvostossa ministerin 

esittelystä. * Perinnettä voidaan jatkaa myös siten, että presidentti on mukana rukouspäiväjulis-

tuksen antamisessa sellaisella tosiasiallisella toimella, joka kuuluu perustuslain 57 §:n 

ulkopuolelle jäävään presidentin muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan ja johon ei liity 

valtioneuvoston minkäänlaista perustuslain 58 §:ssä tarkoitettua myötävaikutusta. Perustuslain 

esitöissä tällaisesta toiminnasta mainitaan esimerkkinä arvostuksen osoittaminen 

kansalaistoiniinnalle tapahtumien ja tilaisuuksien suojelijana, puheet ja esitelmät sekä vierailut ja 

tapaamiset (HE 1/1998 vp, s. 104/11). Perustuslaista ei valiokunnan käsityksen mukaan voi 

aiheutua estettä sille, että presidentti tällaisessa toiminnassaan esimerkiksi allekirjoittaa kirjallisia 

julkisuuteen tarkoitettuja tiedonantoja. 

Valiokunta ei pidä perustuslain 11 §:ssä turvatun uskonnon ja omantunnon vapauden 

näkökulmasta onnistuneena, että presidentti antaisi päätöksellään uskonnollis-peräisen 

rukouspäiväjulistuksen. Presidentin valtioneuvostossa tapahtuvan päätöksenteon on syytä pitäytyä 

asioihin, joiden ratkaisuilla on oikeusvaikutuksia. Tästä syystä valiokunta ei puolla lakiehdotuksen 

hyväksymistä eikä ole arvioinut sen käsittelyjärjestystä. Presidentin mukanaolon 

rukouspäiväjulistuksen antamisessa tulee jäädä hänen tosiasiallisen toimintansa varaan. 

Käytännön menettelyt ovat presidentin valittavissa. 
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Johdanto 

Uskonnon ja omantunnon vapauden näkökulmasta pitää arvioida, voiko presidentin 

myötävaikutuksella annettavan rukouspäiväjulistuksen tekstiin sisältyä kehottavia tai velvoittavia 

sanontoja. 
 
 
Aloite 

Valiokunta ehdottaa edellä mainituista syistä myös lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen 

hylättäväksi. 
 
 
Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, 
 

että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus 

hylätään ja 
 

että lakialoite LA 136/2003 vp hylätään, 
 
 
 

Helsingissä päivänä joulukuuta 2003 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj. Arja 
Alho/sd jäs.  Leena Harkimo /kok 
Hannu Hoskonen /kesk 

 
 
 
 

Anne Huotari /vas Roger 
Jansson /r Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax /r Reino Ojala 
/sd Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk Simo 
Rundgren /kesk Arto 
Satonen /kok Seppo 
Särkiniemi /kesk Ilkka 
Taipale /sd. 

 

Valiokunnan sihteereinä ovat 
toimineet 

valiokuntaneuvos Jarmo 
Vuorinen 
valiokuntaneuvos Sami 
Manninen. 
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VASTALAUSE 
 
 
 
 
 

Perustelut 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi uskonnonvapauslakia koskevassa mietinnössään (PeVM 10/2002 

vp), että vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain 57 §:n yksiselitteisen sananmuodon vuoksi ei voi olla 

vanhaan käytäntöön pohjautuvaa lainveroista tapaoikeutta. Tämän vuoksi mikäli eduskunnalla on tahto 

säilyttää rukouspäiväjulistuskäytäntö, olisi suotavaa, että tasavallan presidentin antamasta ekumeenisesta 

julistuksesta säädettäisiin lailla. Laki ekumeenisesta rukouspäiväjulis-tuksesta selventää sen, miten 

rakouspäiväjulistus valmistellaan, ja että tasavallan presidentti antaa sen ilman valtioneuvoston 

ratkaisuehdotusta. Näin tasavallan presidentti voi vapaasti päättää julistuksen antamisesta ja sen sisällöstä. 

Mielestämme rukouspäivää koskevaa perinnettä on syytä jatkaa. 
 
Ehdotus 

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyisi lain ekumeenisesta 

rukouspäiväjulistuksesta muutettuna seuraavas- 

ti: 
 
 
 

1. 
 

Laki 
ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 
 
 

1 §  
Tasavallan presidentti voi antaa rukouspäiväjulistuksen. Se esitellään presidentille ilman valtio- 

neuvoston ratkaisuehdotusta. 



2§ 
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Rukouspäiväjulistus valmistellaan vuosittain ekumeenisesti. Ehdotus rukouspäiväjulistukseksi 

luovutetaan opetusministeriölle. 
 
 

3§ 

(Kuten HE 147/2003 vp.) 
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