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Helsinki 31.5.2006 
Asianro 2006-00380 
 
 
Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
Asia: HE 48/2006 vp laiksi kirkkolain muuttamisesta 
 
 
Kirkkohallitus esittää hallintovaliokunnalle annettujen asiatuntijalausuntojen johdosta 
arvionaan kunnioittavasti seuraavaa: 

 
1.  Oikeusministeriö 

 
Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota varsinaisesti kolmeen näkökohtaan, jotka 
koskevat saamelaisalueen seurakuntien kielellistä asemaa, saamen kielten mainitsemista 
erikseen nimeltä sekä kielitaitoa koskevaa erivapaussäännöstä. 

 
1.1 Saamelaisalueen seurakuntien kielellinen asema 

 
Oikeusministeriö ei puolla ehdotettua saamelaisalueen seurakuntia koskevaa kirkkolain 3 
luvun 5 §:n 2 momenttia, jonka mukaan kokonaan tai osittain saamelaisten 
kotiseutualueeseen kuuluvat seurakunnat ovat kaksikielisiä siten, että niissä noudatetaan, 
mitä saamen kielestä tässä laissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään. 
 
Ehdotettu momentti on kuitenkin itsenäinen säännös, jonka sanamuoto ilmaisee tarkkaan 
sen sisällön. Se saa materiaalisen sisältönsä kirkkolain 3 luvun ehdotetusta 8 §:n 2 
momentista, jonka mukaan saamen kielilaki koskee soveltuvin osin Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulia ja hiippakuntavaltuustoa siten kuin valtion viranomaisia ja saamelaisten 
kotiseutualueella kokonaan tai osittain olevia seurakuntia soveltuvin osin kuten kunnan 
viranomaisia. Edelleen se saa sisältöä kirkkolain 4 luvun 4 §:n 3 momentista, jonka 
mukaan saamelaisten kotiseutualueella seurakuntien toimintaa on järjestettävä ja 
seurakunnan jäseniä palveltava myös saamen kielellä, sekä kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 c 
§:n 1 ja 5 momentista. Niiden mukaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituli määrää 
saamelaisten kotiseutualueeseen kokonaan tai osittain kuuluvan kaksikielisen seurakunnan 
kirkkoherran kiehtaitovaatimuksesta, minkä lisäksi saamen kielen taito katsotaan 
erityiseksi ansioksi täytettäessä virkaa tai muuta palvelussuhdetta seurakunnassa, joka 
kuuluu kokonaan tai osittain saamelaisten kotiseutualueeseen. 
 
Edelleen voidaan todeta, että näissä seurakunnissa toimitetaan jumalanpalveluksia saamen 
kielillä ja niitä varten on toimitettuja kirkolliskokouksessa hyväksytty kirkollisia kirjoja, 
muun muassa raamattu, virsikirja ja ldrkkokäsikirja sekä katekismus, osaksi yhteistyössä 
muiden Pohjoismaiden kanssa. 
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Sanottu 5 §:n 2 momentti on varta vasten kirjoitettu erilleen 1 momentin peruskielisäännöksestä, 
joka koskee suomea ja ruotsia, eikä se myöskään koske saamelaisten kotiseutualueen seurakuntien 
hallinnollisorganisatorisia järjestelyjä, esimerkiksi seurakuntayhtymää. Säännös ei ole kytkyssä 
kielilain mukaiseen suomen ja ruotsin kielen asemaan ja niiden muodostamiin 
kaksiMelisyysvariaatioihin. Siten sen ei pitäisi esimerkkinä vaikuttaa itsessään kuntien kielelliseen 
asemaan saamelaisten kotiseutualueella sen enempää kuin saamelaisten edustus kirkolliskokouksessa 
heidän mahdolliseen pyrkimykseensä saada eduskuntaedustus. 
 
Syynä tälle säännösratkaisulle on se, että voimassa olevan kirkkolain 3 luvun 5 §:n 7 momentin 
säännös, jonka mukaan "saamelaisten kotiseutualueelle voidaan perustaa kaksikielinen suomalais-
saamelainen seurakunta", ei ole osoittautunut toteuttamiskelpoiseksi. Säännöksen soveltaminen 
edellyttäisi nykyisten saamelaisten kotiseutualueen seurakuntien lakkauttamista ja tällaisen uuden 
seurakunnan perustamista. Tällainen erittäin raskas hallinnollinen menettely, joka puuttuisi 
seurakuntien eksistenssiin, ei kuitenkaan olisi asianmukaista eikä se antaisi mitään lisäarvoa, koska 
edellä selostetut materiaaliset säännökset antavan jo saman lopputuloksen. 
 
Kirkkohallitus toteaa, että myös voimassa olevassa momentissa käytetään ilmaisua kaksikielinen, 
joka on säilytetty myös uuden säännöksen valmistelussa kirkkohallituksessa. Tätä ei kritisoitu 
kirkkohalhtuksen esityksen valmisteluvaiheessa, jolloin esityksen sisältöä hyvin yksityiskohtaisesti 
käytiin läpi oikeusministeriössä. 

 
Määritelmästä suomalais-saamelainen ehdotetaan luovuttavaksi. Saamelaisten kotiseutualueen 
seurakunnat jatkaisivat nykyisen nimisinä. Oikeusministeriön ehdotus .   nimimääritelmän 
säilyttämiseksi ilmeisesti edellyttäisi sen sisällyttämistä Sodankylän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön 
seurakuntien nimiin. Seurakunnan nimessä esiintyy sen kieltä osoittava nimiosio vain, kun 
seurakuntäjaotus on toteutettu kielellisellä perusteella (suomi ja ruotsi) ja tämä täytyy seurakuntien 
nimien samankaltaisuuden johdosta osoittaa selvyyden vuoksi nimeen otettavalla määreellä, esim. 
Kirkkonummen suomalainen gpiirajomta/KirkkoniitriTnen ruotsalainen seurakunta. Tällaisiä n im ̂  rc^ ?. on 
monia. Sen sijaan seurakunnan nimessä ei koskaan käytetä sen kaksikieUsyyttä osoittavaa määritelmää 
eli suomalaisruotsalainen tai ruotsalaissuomalainen. 

 
Eri saamen kielten mainitsemista ei ole pidetty välttämättömänä, koska kirkkolaissa viitataan saamen 
kiehlakiin, jossa kielet on mainittu nimeltä. Kirkkolain normiainesta ei voida paisuttaa kaikkia 
yksityiskohtia koskevaksi, vaan tässä suhteessa on tyydyttävä viittaustekiiiikkaan Käytännössä 
toiminta ja osa hallintoa tapahtuu tunturisaameksi ja inarinsaameksi, koltat ovat ortodokseja. Mikäli 
koltan kielen käyttö tulisi tarpeelliseksi, siihen ei ole esteitä. 
 
 
1.2. Erivapaus 
 
Ehdotukseen sisältyy ainoastaan kielitaitoa koskeva erivapaussäännös, koska se liittyy suoraan 
asiakokonaisuuteen. Yleinen virkaimesoikeudellinen erivapaussäännös on ollut harkittavana 
kirkkohalhtuksen asettamassa toirmkunnassa, joka on valmistellut ehdotuksen kirkollishallinnon 
virkamiesoikeuden kokonaisuudistukseksi. Mietintö on tällä hetkellä 
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vasta lausuntolderroksella, joten laajemman erivapausmahdollisuuden käsittely tässä 
yhteydessä piisi ollut ennenaikaista. 

 
 
2.  Muut asiantuntijalausunnot 
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Muiden lausuntojen osalta kirkkohallituksella ei ole edellä olevan lisäksi muuta 
lausuttavaa. 
 
 
 
 
 
Matti Halttunen 
Kirkkoneuvos 
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ /2006 
vp 
 
Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 48/2006 vp). 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ylitarkastaja Matti Hietanen, operasministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Paulina Tallroth, oikeusministeriö 

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus 

- puheenjohtaja Pekka Aikio, Saamelaiskäräjät 

- toiminnanjohtaja Esko Jossas, Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry edustaen Suomen 

kirkon pappisliitto ry:tä 

- lakimies Anna-Maria Numminen, Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTLry 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- Svenska Finlands folkting. 

HE 48/2006 vp Versio 0.1 

 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi kirkkolain kielisäännöksiä uuden kielilain ja saamen 

kielilain säätämisen johdosta. 
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Kirkkolakia ehdotetaan tarkistettavaksi seurakuntayhtymän kielen määrittelyn osalta 

samalla tavalla kuin kuntayhtymän kielestä säädetään uudessa kielilaissa. Seurakunnan kielen 

osalta voimassa oleviin säännöksiin ei esitetä muutoksia. Säännös suoma-lais-saamelaisesta 

seurakunnasta ehdotetaan kuitenkin muutettavaksi siten, että saamelaisten kotiseutualueen 

seurakunnat säädettäisiin kaksikielisiksi. Saamelaisten kotiseutualueen seurakunnassa 

noudatettaisiin soveltuvin osin saamen kielilakia kuten kunnassa. Lakiin esitetään lisättäväksi 

uusi säännös, jonka mukaan kaikki kirkon keskushallinnon viranomaiset olisivat kaksikielisiä ja 

hiippakunnan viranomaiset yksikielisiä, jos hiippakuntaan kuuluu vain yksikielisiä seurakuntia, 

ja kaksikielisiä, jos hiippakuntaan kuuluu vähintään yksi kaksikielinen seurakunta. 

Kirkollishallinnossa noudatettaisiin soveltuvin osin, mitä uudessa kielilaissa säädetään 

oikeudesta käyttää suomea ja ruotsia viranomaisissa, asian käsittelykielestä viranomaisissa, 

toimituskirjan ja muun asiakirjan kielestä, kielellisten oikeuksien turvaamisesta, viranomaisten 

työkielestä, yleisessä tiedottamisessa käytettävästä kielestä sekä kielellisten oikeuksien 

edistämisestä. Mitä kielilaissa säädetään valtion viranomaisista, koskisi soveltuvin osin kirkon 

keskushallinnon ja hiippakunnan viranomaisia, ja mitä kunnallisista viranomaisista säädetään, 

koskisi soveltuvin osin seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranomaisia. Saamen kielilaki 

omaksuttaisiin kirkollishallintoon vastaavanlaisten periaatteiden mukaisesti kuin laki saamen 

kielen käyttämisestä viranomaisissa. 

Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka nojalla kielitaitoa koskevasta 

kelpoisuusvaatimuksesta voitaisiin erityisestä syystä myöntää erivapaus. Laki ehdotetaan 

tulevaksi voimaan ensi tilassa. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Esitetyllä kirkkolain muutoksella tarkistetaan kirkkolain kieiisäännöksiä uuden kielilain 

(423/2003) ja saamen kielilain (1086/2003) säätämisen johdosta. Hallituksen esityksestä 

ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää lakiehdotusta 

tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 

Asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota kaksikielisyys-termin käyttämiseen 

lakiehdotuksen 3 luvun 5 §:n 2 momentissa, joka koskee saamelaisten kotiseutualueeseen 
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kuuluvien seurakuntien kielellistä asemaa ja jonka yhteydessä kaksikielisyydellä viitataan 

suomen ja saamen kieliin, kun taas kielilakiin liittyen kaksikielisyydellä tarkoitetaan suomen ja 

ruotsin kieltä. 

Kielilaissa säädetään Suomen kansalliskielistä, suomesta ja ruotsista. Valiokunta toteaa, 

että kielilaki on luonteeltaan yleislaki. Kielilaissa on viittaukset muita kieliä koskevaan 

lainsäädäntöön sekä kieiisäännöksiä sisältävään erityislainsäädäntöön. Kielilain 3 §:n mukaan 

kielilakia ei sovelleta evankelis-luterilaiseen kirkkoon, jonka kielistä säädetään kirkkolaissa 

(1054/1993). Kielilain tarkoituksena on mahdollistaa joustava sääntely ja kirkon erityistarpeiden 

huomioiminen kirkkolaissa (HE 92/2002 vp). Kirkkolain kielisäännöksissä säädetään suomen ja 

ruotsin lisäksi saamen kielestä. 

Lakiehdotuksen 3 luvun 5 §:n 2 momentin taustalla on selvityksen mukaan se, että 

voimassa oleva 3 luvun 5 §:n 7 momentin säännös, jonka mukaan saamelaisten kotiseu-

tualueelle voidaan perustaa kaksikielinen suomalaissaamelainen seurakunta, ei ole osoittautunut 

toimivaksi siihen liittyvän raskaan hallinnollisen menettelyn vuoksi. Säännöksen soveltaminen 

edellyttäisi nykyisten saamelaisten kotiseutualueen seurakuntien lakkauttamista ja uuden 

seurakunnan perustamista. Hallituksen esityksen mukaan lakiehdotuksen 3 luvun 5 §:n 2 

momentti ei materiaalisessa mielessä anna kielelliseen sääntelyyn uutta sisältöä 

nykytilanteeseen nähden, vaan materiaalinen sisältö ilmenee muista säännöksistä nykyiseen 

tapaan. Samassa yhteydessä esitetään luovuttavaksi määreestä suomalaissaamelainen. 

Selvityksen mukaan muidenkaan seurakuntien nimissä ei käytetä kaksikielisyyttä osoittavaa 

määrettä eli suomalaisruotsalainen tai ruotsalaissuo-malainen. 

Valiokunta toteaa, että kirkkolain sääntely muodostaa oman kokonaisuutensa. La-

kiehdotuksen 3 luvun 5 §:n 2 momentti on saamelaisten kotiseutualueen seurakuntia koskeva 

erityissäännös. Säännöksen sanamuoto ilmaisee tarkkaan sen sisällön. Saamelaisten 

kotiseutualueeseen kuuluvat seurakunnat ovat kaksikielisiä nimenomaan siten, että niissä 

noudatetaan, mitä saamen kielestä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään. Säännös saa 

materiaalisen sisältönsä kirkkolain 3 luvun ehdotetusta 8 §:n 2 momentista ja 4 luvun 4 §:n 3 

momentista sekä kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 c §:n 1 ja 5 momentista. 

Valiokunta ei näe estettä sille, että saamelaisten kotiseutualueen seurakuntien osalta 

käytetään yleiskielen mukaista ilmaisua kaksikielinen tarkoittaen suomen ja saamen kieliä. 
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Muissa yhteyksissä kyse on kielilain tarkoittamasta kaksikielisyydestä eli suomesta ja ruotsista. 

Valiokunnan näkemyksen mukaan asianomaisista säännöksistä ja niiden perusteluista käy ilmi, 

mihin kieliin kaksikielisyys kulloinkin viittaa. Sääntelyssä otetaan huomioon kirkon 

erityistarpeet. Lakiehdotuksen 3 luvun 5 §:n 2 momentti ei koske saamelaisten kotiseutualueen 

seurakuntien hallinnollisorganisatorisia järjestelyjä, esimerkiksi seurakuntayhtymää. 

Kirkollishallinnossa noudatettavista kielisäännök-sistä säädetään lakiehdotuksen 8 §:ssä. 

Kirkkolakiin esitetään sisällytettäväksi myös säännökset kielitaitoa koskevasta 

erivapausmenettelystä. Valiokunta pitää tätä johdonmukaisena ratkaisuna. Asia liittyy nyt 

käsiteltävänä olevaan kokonaisuuteen, jossa kirkkolain kielisäännöksiä tarkistetaan uuden 

kielilain ja saamen kielilain säätämisen johdosta. 

Saadun selvityksen mukaan erivapausmenettelyä koskeva asiakokonaisuus on laajemmin 

tarkasteltavana valmisteilla olevan kirkollishallinnon virkamiesoikeuden koko-naisuudistuksen 

yhteydessä. Kirkkohallituksen asettaman, uudistusta valmistelleen toimikunnan mietintö on 

parhaillaan lausuntokierroksella. 

Edellä todettuun viitaten valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muut-

tamattomana. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 



 

 

 
Viite: 
Asia: 

HE 48/2006 vp laiksi kirkkolain muuttamisesta 
Opetusministeriön vastine 
 
 
 

Kielilaki (423/2003) ei opetusministeriön huomioiden mukaan sisällä varsinaista 
kaksikielisyyden määritelmää. Kielilaki koskee Suomen kansalliskieliä, eli 
suomea ja ruotsia, saamen kielen jäädessä lain soveltamisalan ulkopuolelle. Täten 
on johdonmukaista, että kielilain osalta kaksikielisyys Iiittx y nimenomaisesti 
suomen ja ruotsin kieliin. Kielilain 3 §:n 2 kohdan mukaan lakia ei sovelleta 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kirkon kielistä säädetään kirkkolaissa 
(1054/1993), joka koskee suomen ja ruotsin lisäksi myös saamen kieltä. Täten 
kaksikielisyyden merkityssisältö voi jo lähtökohtaisesti olla kirkkolaissa erilainen 
kuin kielilaissa. 
 
Kielilaki on luonteeltaan yleislaki, jota täydentävät muualla lainsäädännössä 
olevat säännökset. Hallituksen esityksessä uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi 
lainsäädännöksi (HE 92/2002 vp) todetaan, että kielilaki mahdollistaa joustavan 
sääntelyn ja kirkon erityistarpeiden huomioimisen kirkkolaissa. 
 
Edellä esitetyn perusteella opetusministeriö katsoo, että saamelaisten koti-
seutualueen seurakuntien säätäminen kaksikielisiksi ei ole ristiriidassa kielilain tai 
lainsäädännön systematiikan kanssa, vaan kyse on kirkon erityistarpeet 
huomioivasta lainsäädäntötekniikasta. Asiayhteydestä käy kulloinkin ilmi mihin 
kieliin kaksikielisyys viittaa. Ehdotetun kirkkolain 3 luvun 5 §:n 2 momentin 
mukaan kokonaan tai osittain saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat 
seurakunnat ovat kaksikielisiä siten, että niissä noudatetaan, mitä saamen kielestä 
tässä laissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään. 
 
Esityksen 3 luvun 5, 7 ja 8 § muodostavat sisällöllisen kokonaisuuden. Tämä 
näkyy mm. siinä, että 3 luvun 5 ja 7 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa viitataan 
ehdotettuun 8 §:ään. Täten operasministeriö ei pidä sanottujen pykälien 
yksityiskohtaisten perustelujen päällekkäisyyttä ongelmallisena. 
 
Saamen kielilaki (1086/2003) koskee inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kieliä. 
Esitykseen ei sisälly mainintaa kolmesta eri saamen kielestä, mutta esitetyssä 3 
luvun 8 §:n 2 momentissa, jossa säädettäisiin kirkollishallin-nossa noudatettavista 
kielisäännöksistä, viitataan saamen kielilakiin. Opetusministeriö pitää 
viittaussäännöstä riittävänä. 

Sivu 2/2 
Hallituksen esityksen 6 luvun 1 §:n otsikko on "Viranhaltijat ja työntekijät". Pykälän 1-3 
momenteissa säädetään viranhaltijoista ja heidän kelpoisuusvaatimuksistaan, ehdotetussa 4 
momentissa viranhaltijoilta vaadittavasta kielitaidosta ja erivapausmenettelystä, ehdotetussa 5 

OPETUSMINISTERIÖ 
Pvm 
31.5.2006 

Dnro 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 



 
momentissa työnatajan velvollisuudesta huolehtia henkilöstön kielitaidosta sekä 6 momentissa 
nimikirjan pitovelvollisuudesta. Opetusministeriö katsoo, että pykälän nimi vastaa sen esitettyjä 
sääntelykohteita. 
 
Esitetty erivapausmenettely kattaa vain kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset 
Opetusministeriö pitää tätä johdonmukaisena, koska esityksessä on kyse nimenomaisesti kyse 
kirkkolain kielisäännösten tarkistamista uuden kielilain ja saamen kielilain säätämisen johdosta. 
Lisäksi opetusministeriö katsoo, että erivapausmenettelyn laajentamistarpeen arviointi on jä-
tettävä kirkon omaan harkintaan, koska kirkolla on kirkkolain 2 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla 
yksinoikeus ehdottaa kirkkolakia kaikessa, mikä koskee kirkon omia asioita, sekä kirkkolain 
muuttamista ja kumoamista. 
 
Lakiehdotuksen 3 luvun 5 §:n 4 momentissa säädettäisiin, että kirkkohallitus määrää joka viides 
vuosi seurakunnassa edellisen kalenterivuoden lopussa läsnäolleiksi merkittyjen jäsenten 
kielellisen jaon perusteella, mitkä seurakunnat ovat suomenkielisiä tai ruotsinkielisiä. 
Säännökseen sisältyvä muutosehdotus koskee ainoastaan toimivaltaista viranomaista siten, että 
päätöksen tekisi tuomiokapitulin sijasta kirkkohallitus. Muilta osin säännös siis vastaisi 
voimassa olevaa lainsäädäntöä, eikä vaikuttaisi nykyiseen käytäntöön arvioitaessa 
viranhaltijoiden ja muiden palvelussuhteessa olevien kelpoisuutta toimia omassa tehtävässään. 
 
 
 
 

Ylitarkastaja Matti Hietanen 
 
 
 

TIEDOKSI Matti Halttunen, Kirkkohallitus 
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Lausuntonaan HE 48/2006 vp laiksi kirkkolain muuttamisesta Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI 
r.y. (AKI:n jäseninä ovat Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen Kanttori-urkuriliitto) esittää 
seuraavan. 
 
Esityksessä on kyse siitä, että kirkollinen lainsäädäntö saadaan yhtenäistetyksi uuden kielilain 
kanssa. Tämä on esitetty tehtäväksi siten, että seurakunnan kielisuhteiden määräytymiseen tai 
seurakunnan katsomiseen yksi- tai kaksikieliseksi ei esitetä muutoksia. Valtion kielilain johdosta 
esitetään sen sijaan, että kirkon keskushallinnon viranomaiset (kirkkohallitus, piispainkokous, 
kirkon työmarkkinalaitos) katsottaisiin kaksikielisiksi. - Näiltä osin ei asian kirkollisessakaan 
valmistelussa ole esitetty epäilyksiä eikä AKhlla ole esitykseen tässä suhteessa 
huomauttamista. 
 
Toinen muutos esityksessä koskee seurakuntayhtymiä. Niistä tulisi kaksikielisiä aina, kun 
yhtymään sisältyy vähemmistökieliryhmästä koostuva seurakunta. Tästä saattaa aiheutua 
perusteetonta lisätyötä tilanteessa, jossa kielellinen vähemmistö on pieni eikä vastaava kunta 
ole kaksikielinen. Koska kirkollinen valmistelu on asian kuitenkin hyväksynyt esityksen 
mukaisessa muodossa, ei AKI halua irtautua lopputuloksesta. 
 
AKI pitää oikeana sitä, että neljässä Lapin seurakunnassa on oikeus asioida myös saamen 
kielellä ja että näille seurakunnille esitetään mahdollisuutta saada valtion tukea 
kielivelvoitteidensa hoitamiseen. 
 
Henkilöstöjärjestönä AKI toteaa, että esitys ei muuta henkilöstön asemaa eikä aseta sille uusia 
vaatimuksia. Esitetty mahdollisuus saada erivapaus kielitaidosta on nykyisenkaltainen. Tosin 
epäselväksi jää, mitä ovat ne erityiset syyt, joilla vapautus voitaisiin myöntää eikä niitä ole selvin 
sanoin esityksen valmistelussakaan tuotu esille. AKI kuitenkin katsoo, että kun pappien ja 
kanttorien osalta erivapauden myöntäminen kuuluu tuomiokapitulille, asiassa tulee turvatuksi 
riittävä harkinta ja viranhaltijoiden tasapuolinen kohtelu. 
 
 
AKAVAN KIRKOLLISET AMMATTILIITOT- KYRKLIGA FACKFÖRBUND INOM AKAVA AKI 
r.y. 
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toiminnanjohtaja 
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HE 48/2006 vp laiksi kirkkolain muuttamisesta 
Asiantuntijakuuleminen 
Kuultava: Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijiain Liitto S VTL ry 
 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 

Pyydettynä lausuntona todetaan seuraavaa. 

Ensinnä todetaan, että pidämme merkittävänä jäsenkuntamme edun kannalta sitä, että Seurakuntien Viran- ja 
Toimenhaltijaln Liitto S VTL ry on kutsuttu kuultavaksi Hallintovaliokuntaan esitetyn kirkkolain muuttamisen 
johdosta. 

Kirkkolain muuttamisen ohella uuden kielilain säännökset aiheuttavat muutostarpeita kirkkojärjestyksen pykäliin, 
jotka koskevat viranhaltijoiden ja muiden palvelussuhteessa olevien kielitaitovaatimuksia. Kirkkojärjestyksen 
muutos on hyväksytty kirkolliskokouksessa syksyllä 2004. Todettakoon, että Seurakuntien Viran- ja 
Toimenhaltijain Liitto S VTL ry:tä ei ole katsottu tarpeelliseksi kutsua kuultavaksi viranhaltijoiden ia muiden 
palvelussuhteessa olevien asemaan vaikuttavia seikkoja käsiteltäessä. Kirkolliskokouksen toimintaa kuulematta 
jättämisen osalta on pidettävä hyvän hallintomenettelyn sivuuttavana. 

Nyt käsittelyssä olevaan kirkkolain muutokseen liittyen haluamme tuoda esille joitakin näkökohtia: 

Kirkkolain 3 luvun 5 §:n 4 momentissa esitetään, että tuomiokapituli viiden vuoden välein määrää, onko 
seurakunta yksikielinen vai kaksikielinen. Säädöksestä tai jo säädetystä kirkkojärjestyksestä ei ilmene, kuinka 
viiden vuoden välein mahdollisesti tehtävät muutokset vaikuttavat viranhaltijoiden ja muiden palvelussuhteessa 
olevien kelpoisuuteen toimia omassa tehtävässään. (Kielilaissa säädetty tarkastelujakso on 10 vuotta.) 

Kirkkolain 

muutosesityksessä säädetään 6 luvun 1 §:n 4 momentti, että viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista jossa 

paikallisia oloja voidaan ottaa huomioon. 

Merkille pantavaa myönteisessä mielessä on lain säännös siitä, että työnantaja osoitetaan kehittämään 
henkilöstön kielitaitoa. 
 
 

Helsingissä, toukokuun 24 päivänä 2006 

SEURAKUNTIEN VJJ 

4 ,   /f 
^Ritva Rasila 

toiminnanjohtaja 

Anna-Maria Numminen 
lakimies 
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SVENSKA FINLANDS FOLKTING 
 
 
 
 
Lausunto kirkkolain muuttamisesta (HE 48/2006) 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnan pyynnöstä Svenska Finlands Folkting (Suomenruotsalaiset kansankärä-jät) 

antaa seuraavan lausunnon. 
 

Kansankäräjät pitää uuden kielilain huomioon ottamista kirkkolaissa tarpeellisena, minkä vuoksi lakiehdotus on 

tervetullut. Kielelliset oikeudet ovat perusoikeus, jolla on suuri merkitys kirkollisessa elämässä. 
 

Kansankäräjät toteaa, että 3 luvun 5 §:ssä säädetään seurakunnan kielestä. Kansankäräjät pitää tämän pykälän 

viittausta kielilakiin tärkeänä. Kirkkohallitukselta puuttuu kuitenkin yhä mahdollisuus julistaa erityisestä syystä 

muodollisia vaatimuksia täyttämätön seurakunta kaksikieliseksi. Tämä mahdollisuus annetaan kielilaissa 

kunnalle kunnanvaltuuston esityksestä. Näin on tapahtunut esim. Lohjalla, jonka valtioneuvosto on julistanut 

kaksikieliseksi kymmenen vuoden ajaksi. Olisi loogista ottaa kirkkolakiin sama mahdollisuus 

kirkkohallitukselle julistaa tarvittaessa silloin, kun valtioneuvosto on julistanut kunnan kaksikieliseksi 

myös vastaava seurakunta kaksikieliseksi. 
 

Edelleen Kansankäräjät toteaa, että "kaksikielisen seurakunnan" käsite tulisi pidättää seurakunnalle, 

jonka kielinä on suomi ja ruotsi. Jos seurakuntia, joiden kielinä on suomi ja saame, kutsutaan myös 

"kaksikielisiksi", on olemassa väärinkäsityksen ja sekaannuksen vaara. 
 
 
Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006 
 
 

Kunnioittavasti 
 

Christian Brandt 

kansankäräjien sihteeri 

puh. +358 50 555 71 32 

+358 9 68 44 250 

http://www.svtl.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@svtl.fi


 

SVENSKA FINLANDS FOLKTINGS UTLATANDE OM ändring av kyrkolagen ( RP 48/2006) 
 
 
Pä begärande av riksdagens förvaltningsutskott avger Folktlnget följande utiätande: 
 

Folktinget konstaterar det nödvändiga i att beakta den nya spräklagen i kyrkolagen och 

välkomnar därför lagförslaget. De spräkliga rättigheterna är en grundrättighet som har stor 

betydelse i det kyrkliga livet. 
 

Folktinget konstaterar att det i kap 3 § 5 stadgas om församiingens spräk. Folktinget ser 

hänvisningen tili spräklagen som viktig i denna paragraf. Dock saknas ännu möjligheten för 

kyrkostyrelsen att av särskilda skäl förklara en församling tväspräkig som inte fyller de 

formella kraven. Denna möjlighet ges i spräklagen en kommun pä anhällan av 

kommunfullmäktige. Sä har skett t.ex. i Lojo som av statsrädet förklarats tväspräkig för en 

tioärsperiod. Det vore iogiskt att i kyrkolagen ta in motsvarande möjiighet för 

kyrkostyrelsen att vid behov dä statsrädet förklarat en kommun tväspräkig ocksä 

förklara motsvarande församling tväspräkig. 
 

Vidare frarnhäller Folktinget att begrcppct "tväspräkig församling" borde förbehällas 
en församling med finska och svenska som spräk. Ifall församlingar med finska och 
samiska ocksä kallas "tväspräkiga" finns risk för missförständ och 
sammanblandning. 
 
 
 
 
Helsingfors den 18 maj 2006 
 

Högaktningsfullt 
 
Christian Brandt foiktingssekreterare 
tfn +358 50 555 71 32 + 358 9 68 44 
250 Christian .brandt@folktinget.fi 
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HE 48/2006 vp Kaarlo 

Tuori 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 

48/2006 vp). 
 

Uudessa, tammikuun 1 päivänä 2004 voimaan tullessa kielilaissa (423/2003) ei ole enää kirkkoa koskevia 

säännöksiä kuten aikaisemmassa, vuonna 1922 säädetyssä kielilaissa (148/1922). Kielilain 3 §:n 2 momentissa 

säädetään, että "jollei asianomaisissa laeissa muuta säädetä, tätä lakia ei sovelleta: 

1) yliopistoihin, joiden kielistä säädetään yliopistolaissa (645/1997); 

2) evankelis-luterilaiseen kirkkoon, jonka kielistä säädetään kirkkolaissa (1054/1993): eikä 

3) ortodoksiseen kirkkokuntaan, jonka kielistä säädetään ortodoksisesta kirkkokunnasta annetussa laissa 

(521/1969)". 
 

Mikäli kirkon hallinnossa halutaan edelleenkin noudattaa samoja kansalliskieliä koskevia periaatteita kuin 

valtion- ja kunnallishallinnossa, tästä on säädettävä erikseen. Tällaisia säännöksiä ehdotetaankin nyt 

käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä. Lisäksi kirkkolakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset saamen 

kielen käyttämisestä. 
 

Kirkkolakiin ehdotetut seurakuntia ja seurakuntayhtymiä koskevat säännökset (5 §) suomen ja ruotsin kielestä 

vastaavat kielilain kuntia ja kuntayhtymiä koskevia säännöksiä. Kirkon keskushallinnossa ja hiippakunnissa 

käytettävää kieltä koskevat säännökset taas vastaisivat valtion keskus- ja aluehallinnon viranomaisiin 

sovellettavia. Kirkon keskushallinnon elimet ovat ehdotuksen 7.1 §:n mukaan kaksikielisiä viranomaisia. 

Hiippakunta olisi yksikielinen, jos siihen kuuluisi vain yksikielisiä kuntia ja kaksikielinen, jos siihen kuuluu 

yksikin kaksikielinen kunta (7.2 §). Oikeudesta käyttää suomen ja ruotsin kieltä viranomaisissa, toimituskirjan 

ja muun asiakirjan kielestä, kielellisten oikeuksien turvaamisesta, viranomaisten työkielestä, yleisessä 

tiedottamisessa käytettävästä kielestä sekä kielellisten oikeuksien edistämisestä (8.1 §) kirkkolakiin ehdotetaan 

otettavaksi yleinen viittaussäännös kielilakiin. 
 

Kokonaan tai osittain saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat seurakunnat olisivat kaksikielisiä (7.2 §). 

Niihin sovellettaisiin soveltuvin osin mitä saamen kielilaissa (108672003) säädetään kunnan viranomaisista. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin ja hiippakuntavaltuustoon taas sovellettaisiin soveltuvin osin mitä laissa 

säädetään valtion viranomaisista. (8.2 §) 



 
 

Kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja eduskunnan toimivallasta sen käsittelyssä on syytä todeta seuraavaa. 

Perustuslakiuudistuksessa ei puututtu kirkkolain erityiseen säätämisjärjestykseen, vaikka sitä olikin arvosteltu 

perustuslakivaliokunnan voimassa olevasta kirkkolaista antamassa lausunnossa (20/1993 vp). Perustuslain 76 

§:ssä omaksuttiin erikoislaatuinen järjestely, jossa kirkkolain säätämisjärjestyksestä säätäminen osoitettiin 

kirkkolaille itselleen. PL 76 § kuuluu seuraavasti: 
 
 
"Kirkkolaissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta. 

Kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä 
mainitussa laissa erikseen säädetään." 

 

Säännökset kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja sitä koskevasta aloiteoikeudesta ovat kirkkolain 2 luvun 2 §:ssä. 

Pykälän 1-2 momentissa asiasta säädetään seuraavasti: 
 
 
"Kirkolla on yksinoikeus ehdottaa kirkkolakia kaikessa, mikä koskee kirkon omia asioita, sekä kirkkolain 
muuttamista ja kumoamista. Kirkon ehdotuksen tekee kirkolliskokous. Kirkolliskokouksen ehdotukset 
tutkiminen ja vahvistaminen on tasavallan presidentin ja eduskunnan tehtävä.... 

Kirkolliskokouksen tekemää kirkkolakiehdotusta tutkittaessa voidaan oikaista ehdotuksessa oleva 
sellainen lamsäädäntötekninen virhe, joka ei vaikuta kirkkolakiehdotuksen sisältöön. Kirkolliskokouksen 
tulee antaa asiasta lausunto ennen oikaisun tekemistä." 

 

Perustuslaissa tai kirkkolaissa itsessään ei ole nimenomaisesti säädetty eduskunnan mahdollisesta muutosten 

tekemisvallasta lakiehdotuksen käsittelyssä. Kuitenkin kirkkolain 2 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan 

"kirkkolakiehdotusta tutkittaessa" siis voidaan tehdä ainoastaan ehdotukseen sisältöön vaikuttamaton 

"lainsäädäntötekninen virhe", on päätelty, että muunlaisia muutoksia kirkolliskokouksen ehdotukseen ei voida 

 
tehdä sen paremmin hallituksen esitystä laadittaessa kuin siihen sisältyvää lakiehdotusta eduskunnassa 

käsiteltäväkseen. Niinpä uutta perustuslakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa katsottiinkin, että 

eduskunnan on hyväksyttävä tai hylättävä ehdotus sellaisenaan. 
 

Kirkkolakiin ehdotetut säännökset ovat asianmukaisia ja kielellisten oikeuksien turvaamisen kannalta, 

toteutumisen kirkon toiminnassa. En näekään estettä niiden hyväksymiselle. 
 
 
Helsingissä 23.5.2006 

Kaarlo Tuori 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 48/2005 vp) 
 
 
Hallituksen esityksen keskeisenä tarkoituksena on, kirkolliskokouksen ehdotuksen ja 
sitä edeltäneen kirkkohallituksen valmistelun, perusteella lisätä kirkkolakiin asiasisäl-
töiset perussäännökset, joita edellyttävät etenkin uusi kielilaki (2003) ja Saamen 
kielilaki (2003). Ehdotuksen lähtökohtana on sisällyttää kirkkolakiin asiaryhmittäin 
sisällölliset säännökset siitä, miltä osin näitä lakeja sovelletaan kirkollishallinnossa. 
Sääntelyn lähtökohtaa voidaan pitää olennaisesti selkeämpänä kuin sitä, että 
kirkkolakiin sisällytettäisiin vain yleiset viittaukset mainittuihin lakeihin. Vaikka 
ehdotettu 3 luvun 8 § sisältääkin viittaussäännöksen kielilain noudattamiseen 
"soveltuvin osin" kirkollishallinnossa, säännöksessä on riittävästi yksilöity, mitkä 
säännökset tulevat noudatettaviksi. 
 
Lakiehdotuksen taustalla ovat perustuslain 17 §:ssä taatut kielelliset perusoikeudet. 
Niiden turvaamiseksi tarvitaan myös kirkollishallinnon kaikkia tasoja ja henkilöstöä 
koskevat perussäännökset, jotka mahdollistavat tai ainakin määrittelevät toimivat 
edellytykset kielellisten perusoikeuksien toteuttamiselle käytännössä. Koska 
evankelisluterilaisen kirkon hallinnosta säädetään perustuslain mukaan kirkkolaissa, 
on luonnollista, että kielellisten oikeuksien käyttöä koskevat säännökset sijoitetaan 
ehdotetulla tavalla nimenomaan kirkkolakiin. 
 
Asian luonteesta johtuen keskeinen paino on kirkon hallintotoimintaa koskevien 
säännösten ohella kielellisten vähemmistöjen aseman takaamisessa, mitä voidaan 
pitää perusteltuna. Samalla lakiehdotus myös täsmentää ja ajantasaistaa 
voimassaolevaan kirkkolakiin sisältyvää kielellistä sääntelyä. 
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Helsinki 17.5.2006 
Asmnro 2006-00380 
 
 
Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
Asia: HE 48/2006 vp laiksi kirkkolain muuttamisesta 
 
 
Kirkkohallitus puoltaa Hallituksen esitystä, jolla kehitetään kirkollishallinnon 
kielisäännöksiä kielilain ja saamen kielilain periaatteiden mukaisesti. Esitys on 
kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen. 
 
Nyt esillä olevien kirkkolain säännösten lisäksi kirkollishallinnon kielisäännöksiä sisältyy myös 
kirkolliskokouksen hyväksymään kirkkojärjestykseen. Nämä säännökset tulevat voimaan samasta päivästä 
kuin kirkkolain muutokset. Seuraavassa selostetaan näitäkin säännöksiä kokonaiskuvan saamiseksi: 

Kirkkojärjestyksen 6 lukuun lisätään uudet 8b - 8d § ja 16 luvun 3 §:ään uusi 3 momentti, joiden mukaan 

virkaa täytettäessä ja muuhun palvelussuhteeseen otettaessa on varmistauduttava siitä, että 
palvelukseen otettavalla on työtehtävien edellyttämä kielitaito. 
 
ilmoituksessa on mainittava mahdollisista kielitaitoa koskevista 
kelpoisuusvaatimuksista sekä eduksi luetettavasta kielitaidosta. 
 
myös sellainen hakija otetaan huomioon, joka on osoittanut vaaditun kielitaidon hakuajan päätyttyä, 
jos se ei viivytä asian käsittelyä. 
 
seurakunnan kirkkoherralta vaaditaan yksikielisessä seurakunnassa sen kielen erinomaista suullista ja 
kirjallista taitoa ja toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Kaksikielisessä seurakunnassa 
vaaditaan seurakunnan enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen 
hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Muun kuin suomenkielisen tai ruotsinkielisen taikka kaksikielisen 
seurakunnan kirkkoherran kielitaitovaatimuksista määrää tuomiokapituli. Käytännössä tämä koskee 
nykyisin vain Suomen saksalaista seurakuntaa. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli määrää 
saamelaisten kotiseutualueeseen kokonaan tai osittain kuuluvan kaksikielisen seurakunnan 
kirkkoherran kielitaitovaatimuksesta. 
 
Kirkollishallinnon muulta henkilöstöltä, jolta edellytetään määrättynä kelpoisuusvaatimuksena 
korkeakoulututkintoa, edellytetään yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen erinomaista 
suullista ja kirjallista taitoa sekä 
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toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Kaksikielisessä viranomaisessa vaaditaan 
viranomaisen virka-alueen enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen 
kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Näistä kelpoisuusvaatimuksista voidaan poiketa 
johtosäännöllä tai kielisäännöllä, jos työtehtävät sitä edellyttävät tai jos eri kielten käyttämistä 
edellyttävien työtehtävien jako viranomaisessa sen sallii taikka vaatimuksen poikkeamiselle on muita 
erityisiä syitä. 
 
Kirkollishallinnon muulta kuin edellä mainitulta henkilöstöltä vaadittavasta 
kielitaidosta määrätään johtosäännössä tai kielisäännössä. 
 
Kielisääntö hyväksytään valtuustotasolla kuten johtosääntö. Kielisääntö on pakollinen 
kaksikielisessä seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä. 
 
Täytettäessä virkaa tai muuta palvelussuhdetta seurakunnassa, joka kuuluu kokonaan tai osittain 
saamelaisten kotiseutualueeseen, katsotaan saamen kielen taito erityiseksi ansioksi. 
 
Suomen ja ruotsin kielen taito osoitetaan siten kuin suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) säädetään. 
 
Virkatodistus voidaan antaa seurakunnan kielellisestä asemasta riippumatta 
asianomaisen kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. 
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Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KIRKKOLAIN MUUTTAMISESTA (HE 48/2006 
vp) 

 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi siten, suomen-, 
ruotsin- ja saamenkielisten kielelliset oikeudet turvataan kirkollisessa hallinnossa 
kielilain (423/2003) ja saamen kielilain (1086/2003) periaatteiden mukaisesti. 
Oikeusministeriö pitää esityksen tavoitteita perusoikeuksia edistävinä ja siksi 
tarpeellisina. Esityksessä valittu lainsäädäntötek-niikka, jonka mukaan säädetään 
asiaryhrnittäin miltä osin kielilakia sovelletaan kirkollishallituksessa, pyrkii 
tarkkuuteen ja tulkintaongelmien minimoimiseen. Oikeusministeriö pitää valittua 
tekniikkaa onnistuneena. 
 
Ongelmallisena oikeusministeriö pitää saamelaisten kotiseutualueen seurakuntien 
säätämistä kaksikieliseksi (ehdotetun 3 luvun 5 §:n 2 momentti). Ehdotus on uusija 
siihen liittyy niin lainsäädännön systematiikkaa koskeva periaatteellinen 
ulottuvuus kuin kysymyksessä olevan esityksen tulkintaa koskevia näkökohtia, 
joita käsitellään alla erikseen. 
 
Nykylainsäädännössä kaksikielisyysmääritelmä niin kuntien, kuntayhtymien, 
valtion viranomaisten ja seurakuntienkin osalta rajoittuu koskemaan suomen ja 
ruotsin kieltä. Tämä perustuu kansalliskieliä koskevaan lainsäädäntöön, jonka 
mukaan kunta on kielellisen jaotuksen perusyksikkö ja että kunnan kieli määräytyy 
kunnan asukkaiden kielen mukaan virallisten tilastojen perusteella joka kymmenes 
vuosi. Kunnat ja viranomaiset ovat näin ollen yksi- tai kaksikielisiä (kielilain 5-6 
§, 3 § VNA virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta). Muita kieliä 
kuin suomea tai ruotsia ei oteta huomioon määriteltäessä kunnan kielellistä asemaa 
vaikka kunnassa saattaakin olla merkittävä esimerkiksi venäjänkielinen 
kieliryhmä. Tätä taustaa vasten ja lainsäädännön systematiikan säilyttämiseksi 
oikeusministeriö on muun muassa saamen kielilain valmistelun yhteydessä 
suhtautunut torjuvasti saamelaisten kotiseutualueen kuntien määrittelemistä 
kaksikielisiksi (suomi/saame). Jos kirkkolaissa hallituksen ehdottamalla tavalla 
määritellään saamelaisten kotiseutualueen seurakunnat kaksikielisiksi (suo- 
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mi/saame), voi tämä johtaa paineisiin muuttaa myös saman alueen kuntien 
kielellistä asemaa. Tällaista seurannaisvaikutusta ei voitane pitää toivottavana. 
 
Kirkkolain muuttamista koskevan hallituksen esityksen osalta saamelaisten 
kotiseutualueen seurakuntien säätämistä kaksikieliseksi on ongelmallista ehdotetun 
3 luvun 5 §:n 3 momentin selkeyden vuoksi. Mainitun lainkohdan mukaan 
"Seurakuntayhtymä on... kaksikielinen, jos siihen kuuluu erikielisiä seurakuntia tai 
vähintään yksi kaksikielinen seurakunta". Jos saamelaisten kotiseutualueen 
seurakunnat ehdotuksen mukaan säädetään kaksikieliseksi, on tätä lainkohtaa 
vaikea tulkita yksiselitteisesti. "Kaksikielinen seurakunta" voisi näin ollen olla 
kaksikielinen kielilain tarkoittamalla tavalla (suomi/ruotsi) ja perustelut 
vaikuttavatkin viittaavan tähän, mutta myös kaksikielinen edellisen momentin 
tarkoittamalla tavalla (suomi/saame). Sama tulkintavaikeus koskee myös kirkon ja 
hiippakunnan viranomaisten kieltä (ehdotetun 3 luvun 7 §:n 1 momentti). 
 
Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella oikeusministeriö esittää, ettei 
saamelaisten kotiseutualueen seurakuntia tule säätää kaksikieliseksi, vaan 
aikaisempaa sääntelyä noudattaen suomalaissaamelaisiksi. 
 
Esitykseen ei oikeusministeriön huomioiden mukaan sisälly mainintaa siitä, että 
saamen kielilaki koskee kolmea saamen kieltä: inarin-, koltan- ja pohjoissaamen 
kieltä, joita viranomaisen saamen kielilain mukaan tulee käytetystä kielestä ja 
pääasiallisesta kohderyhmästä riippuen käyttää. Käytännössä suomen kielen ja 
kolmen saamen kielen samanaikainen käyttö tulee kyseeseen Inarissa. Asiaa 
saattaisi olla syytä syventää. 
 
Hallituksen esityksen 3 luvun 5 § sääntelykohteena on "Seurakunnan ja 
seurakuntayhtymän kieli" ja 7 § "Kirkon ja hiippakunnan viranomaisten kieli". 
Näiden säännösten perusteluissa selostetaan laajasti, mitkä kielilain säännökset 
tulevat sovellettavaksi missäkin tapauksessa. Puuttumatta itse ehdotettuihin 
säännöksiin oikeusministeriö toteaa, että kyseiset säännökset koskevat maimttujen 
kirkollisten yhteisöjen ja elinten kielellistä asemaa, mutta etteivät kielilain 
säännökset tule perusteluissa esitetyllä tavalla automaattisesti sovellettaviksi. 
Kirkollishallinnossa noudatettavista kieli-säännöksistä ehdotetaan säädettäväksi 
vasta 3 luvun 8 §:ssä, jossa tyhjentävästi luetellaan, mitkä kielilain osa-alueet 
tulevat sovellettavaksi kirkkolain muutoksen myötä. Oikeusministeriö korostaa, 
että ehdotettujen säännösten sisältö on ongelmaton. On kuitenkin tärkeä huomata, 
että eräät kielilain säännökset tulevat osaksi kirkon lainsäädäntöä 3 luvun 8 §:n 
myötä. Näin ollen ehdotettujen 3 luvun 5 ja 7 §:n perustelut ovat tosiasiassa 8 §:n 
perusteluja. 
 
Hallituksen esityksen 6 luvun 1 §:n otsikko on "Viranhaltijat ja työntekijät." 
Ehdotetun pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi eriva-pausmenettelystä 
ja 2 momentissa työnantajan velvollisuudesta huolehtia työntekijöiden kielitaidon 
ylläpidosta, asiallisesti siten, kuin julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta 
kielitaidosta annetun lain 2 §:ssä säädetään. Oikeusministeriö pitää molempien 
momenttien sisältöä perusteltuna, mutta 
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esittää, että sääntelykohteiden ollessa sangen erilaisia - yhtäältä mahdollisuus tehdä 
yksittäistä viranhakijaa koskeva hallintopäätös ja toisaalta yleinen, laaja 
työnantajan velvollisuus - tulisi harkita, olisiko luettavuuden ja lain systematiikan 
kannalta perusteltua säännellä näistä asiakokonaisuuksista eri pykälissä. Toisena 
vaihtoehtona oikeusministeriö ehdottaa, että pykälän nimeä tulisi muuttaa siten, 
että se paremmin ilmaisisi pykälän sääntelykohteet. 
 
Oikeusministeriö toteaa, että ehdotettu erivapausmenettely rajoittuu esityksen 
mukaan vain kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimuksiin. Tämä merkitsee, ettei 
kirkollishallinnossa jatkossakaan ole mahdollista myöntää erivapautta esimerkiksi 
koulutuksen osalta. Erivapaus on aina poikkeus eikä sitä tule käyttää 
laajamittaisesti. Kmtenkin myös kirkollishallinnossa saattaa yksittäisissä 
tapauksissa ilmetä tarvetta myöntää erivapaus tietyn viran koulutusta koskevista 
kelpoisuusvaatimuksista, toisin sanoen tietyn tutkinnon suorittamisesta. 
Oikeusministeriö esittää tämän vuoksi harkittavaksi, tulisiko esitystä, 
erivapausmenettelyn nyt tullessa sisällytetyksi kirkkolakiin, mahdollisesti tältä osin 
täydentää. 



 

Opetusministeriön lausunto HE 48/2006 vp 
 
 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta 
 
Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi kirkkolain kielisäännöksiä uuden kielilain ja saamen 
kielilain säätämisen johdosta. Uudessa kielilaissa ei ole enää lainkaan kirkkoa koskevia 
säännöksiä, joihin tähän asti on voitu suoraan viitata kirkkolaissa. 
 
Kirkkolakia ehdotetaan tarkistettavaksi seurakuntayhtymän kielen määrittelyn osalta samalla 
tavalla kuin kuntayhtymän kielestä säädetään uudessa kielilaissa. Seurakunnan kielen osalta 
voimassa oleviin säännöksiin ei esitetä muutoksia. Säännös suomalais-saamelaisesta 
seurakunnasta ehdotetaan kuitenkin muutettavaksi siten, että saamelaisten kotiseutualueen 
seurakunnat säädettäisiin kaksikielisiksi. Saamelaisten kotiseutualueen seurakunnassa 
noudatettaisiin soveltuvin osin saamen kielilaki- kuten kunnassa. Lakiin esitetään lisättäväksi 
uusi säännös, jonka mukaan kaikki kirkon keskushallinnon viranomaiset olisivat kaksikielisiä ja 
hiippakunnan viranomaiset yksikielisiä, jos hiippakuntaan kuuluu vain yksikielisiä seurakuntia, 
ja kaksikielisiä, jos hiippakuntaan kuuluu vähintään yksi kaksikielinen seurakunta. 
 
Kirkollishallinnossa noudatettaisiin soveltuvin osin, mitä uudessa kielilaissa säädetään 
oikeudesta käyttää suomea ja ruotsia viranomaisissa, asian käsittelykielestä viranomaisissa, 
toimituskirjan ja muun asiakirjan kielestä, kielellisten oikeuksien turvaamisesta, viranomaisten 
työkielestä, yleisessä tiedottamisessa käytettävästä kielestä sekä kielellisten oikeuksien 
edistämisestä. Mitä kielilaissa säädetään valtion viranomaisista, koskisi soveltuvin osin kirkon 
keskushallinnon ja hiippakunnan viranomaisia, ja mitä kunnallisista viranomaisista säädetään, 
koskisi soveltuvin osin seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranomaisia. Saamen kielilaki 
omaksuttaisiin kirkollishallintoon vastaavanlaisten periaatteiden mukaisesti kuin laki saamen 
kielen käyttämisestä viranomaisissa. 
 
Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka nojalla kielitaitoa koskevasta 
kelpoisuusvaatimuksesta voitaisiin erityisestä syystä myöntää erivapaus. 
 
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa. 

Ylitarkastaja Matti Hietanen 
 


