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Ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö ehdotetaan esityksessä uudistettavaksi ko-
konaisuudessaan.

Uudistuksen keskeisimpänä tavoitteena on vahvistaa ortodoksisen kirkon itsehallintoa
sen sisäistä toimintaa ja hallintoa koskevassa päätöksenteossa. Kirkolliskokous voisi
ehdotuksen mukaan, vastaavasti kuin evankelis-luterilaisessa kirkossa, antaa kirkko-
järjestyksellä tarkemmat säännökset kirkon toiminnasta ja hallinnosta. Kirkon keskus-ja
hiippakuntahallinnon asema muutettaisiin riippumattomammaksi suhteessa valtioon.
Keskus- ja hiippakuntahallinnon ylläpito siirtyisi kirkolle itselleen, ja kirkollishallituksen
valtion virastoon rinnastuva asema lakkaisi. Kirkon taloudellisten toimintaedellytysten
säilyminen turvattaisiin kuitenkin niin, että kirkko saisi vuosittain nykyisiä valtion
varoista maksettavia toimintamenoja vastaavan valtionavustuksen. Eräät
opetusministeriölle kuuluvat kirkon sisäistä toimintaa ja hallintoa koskevat hallintoasiat
siirtyisivät kirkon omaan päätösvaltaan.

Kirkon ja seurakuntien hallinnon perusrakenne säilyisi pääosin nykyisellään. Sääntelyn
yksityiskohtiin ehdotetaan kuitenkin lukuisia muutoksia.

Ortodoksisessa kirkossa ja seurakunnissa siirryttäisiin yhteen palvelussuhdelajiin siten,
että kirkollishallituksen virkamiehet ja seurakuntien viranhaltijat siirtyisivät työ-
sopimussuhteeseen. Palvelussuhteen ehdoista sovittaisiin työehtosopimuksella.

Muutoksenhaku kirkon ja seurakuntien viranomaisten päätöksiin uudistettaisiin. Nykyisin
ensimmäisenä valitusasteena on kirkollishallitus, jonka päätöksistä valitetaan suoraan
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Esityksen mukaan valituksen pakolliseksi esivaiheeksi
tulisi hallintomenettelynä käsiteltävä oikaisuvaatimus kirkollishallitukselle.
Kirkollishallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haettaisiin
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Nykyisen lainsäädännön ongelmakohtia perustuslain kannalta

Esityksen yhtenä tavoitteena on saattaa ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö
vastaamaan nykyistä paremmin uuden perustuslain vaatimuksia. Nykyisessä lainsää-
dännössä muun muassa joidenkin säännösten säädöstaso on ongelmallinen perustuslain
80 §:n kannalta. Asetuksella säädetään muun muassa seurakuntien viranhaltijoiden
palvelussuhteen ehdoista. Palvelussuhteen ehtoihin sisältyy myös asioita, joiden
voitaneen katsoa kuuluvan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteisiin. Lisäksi

voimassaolevan lain asetuksenantovaltuussäännökset eivät vastaa nykyisiä täsmällisyyden
ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen
perusteena on suureita osin vain lain 82 §:ssä olevaan yleisluonteinen valtuussäännös,
jonka mukaan tarkemmat määräykset lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan
asetuksella. Yksilöidympiä valtuussäännöksiä on vain eräistä yksittäisistä kysymyksistä.

Perusoikeuksien kannalta ongelmalliseksi on arvioitu ainakin ortodoksisesta kirkko-
kunnasta annetun lain 16 a §:ssä säädetty papiston ja kanttorien velvollisuus asua seu-
rakunnan alueella.

Suomen ortodoksisen kirkon kanoninen asema

Suomen ortodoksisen kirkon aseman erityispiirteenä on se, että kirkko on yhtäältä
suomalainen julkisyhteisö ja toisaalta uskonnollinen yhdyskunta, joka on osa maail-
manlaajuista ortodoksista kirkkoa. Kanoniselta asemaltaan Suomen ortodoksinen kirkko
on Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin kanonisessa yhteydessä oleva
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autonominen arkkipiispakunta. Suomen ortodoksisen kirkon kanoninen yhteys
Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin on järjestetty ekumeenisen patriarkan
6.7.1923 antamalla Tomos-asiakirjalla, johon viitataan ortodoksisesta kirkkokunnasta
annetun lain 1 §:ssä.

Suomen ortodoksisen kirkon toimintaa ohjaavat lainsäädännön lisäksi myös ortodoksisen
kirkon kanonit ja muut hengelliset säännöt. Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 1
§:n mukaan kirkkokunta perustuu "Raamatun, perimätiedon, ortodoksisen itämaisen
katolisen ja apostolisen kirkon dogmien, kanonien ja muiden kirkollisten sääntöjen
varaan". K anoneilla tarkoitetaan kirkollisen lain järjestykseen, etiikkaan ja tapoihin
liittyviä sääntöjä, jotka ovat muotoutuneet lähinnä yleisten ja paikallisten kir-
kolliskokousten päätöksinä. Ortodoksisen kirkon kanonit käsittävät pyhien apostolien
säännöt, seitsemän ekumeenisen kirkolliskokouksen kanonit ja kymmenen paikallisen
kirkolliskokouksen säädökset, kolmentoista pyhän isän säädökset sekä lisäsäännöksinä
eräät muut kanoniset teokset.

Suomen ortodoksisen kirkon kanonista asemaa ja hengellisiä sääntöjä koskeviin sään-
nöksiin ei esitetä sisällöllisiä muutoksia.

Kirkkojärjestys

Esityksessä ehdotetaan, että kirkon toiminnasta ja hallinnosta säädettäisiin tarkemmin
kirkkojärjestyksessä, jonka antaisi kirkolliskokous. Tämä vastaa evankelisluterilaisessa
kirkossa vuonna 1994 kirkkolain kokonaisuudistuksen yhteydessä voimaan tullutta
järjestelmää. Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan muu viranomainen kuin tasavallan
presidentti, valtioneuvosto tai ministeriö voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä
määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä
sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella.
Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Kirkkojärjestyksellä säädettäisiin esityksen mukaan lähinnä kirkon sisäisen toiminnan ja
hallinnon yksityiskohdista. Sääntelyn kohteeseen liittyvien erityisten syiden arviointiin
vaikuttanee myös kirkon ja sen toiminnan erityisluonne sekä kirkon itsehallinnollinen
asema. Esitykseen on pyritty sisällyttämään soveltamisalaltaan mahdollisimman
täsmälliset ja tarkkarajaiset valruutussäännökset.

Henkilöstön siirtyminen työsopimussuhteeseen

Esityksessä ehdotetaan, että kirkon ja seurakuntien koko henkilöstö olisi jatkossa työ-
sopimussuhteista. Valtiosääntöoikeudellisen virkamieshallintoperiaatteen kannalta
voidaan todeta, että kirkon ja seurakuntien henkilöstön tehtäviin sisältyy julkisen vallan
käyttöä vain vähän. Julkisen vallan käyttöä on arvioitu sisältyvän lähinnä avioliittoon
vihkimiseen ja avioliiton esteiden tutkintaan.

Muutoksenhakurajoitukset

Ehdotetussa 106 §:n 1 momentissa säädettäisiin eräistä rajoituksista oikaisuvaatimus-ja
valitusoikeuteen.

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto koskisi ensinnäkin kaikkia kirkolliskokouksen ja
piispainkokouksen päätöksiä. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä toimielin, joka
käsittelee pääasiassa kirkkoa koskevaan lainsäädäntöön sekä kirkon talouteen ja hallintoon
liittyviä yleisiä asioita. Piispainkokouksen tehtävät puolestaan liittyvät kirkon hengellisiin
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asioihin. Pääsääntöisesti kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen käsittelemät asiat ovat
luonteeltaan sellaisia, etteivät ne suoraan koske kenenkään oikeuksia tai velvollisuuksia.
Poikkeuksena tähän on kuitenkin piispainkokoukselle kuuluva päätösvalta pappeuden
menettämisestä ja palauttamisesta sekä yli kuuden kuukauden toimituskiellosta.

Lisäksi oikaisuvaatimus- ja valituskielto koskisi eräitä piispan päätöksiä. Näitä olisivat
päätös ehdokasasettelusta kirkkoherran vaalissa (62 §:n 2 mom.) ja papin, kanttorin tai
diakonin valinnassa (63 §:n 2 mom.), päätös lisäehdokkaan hyväksymisestä kirkkoherran
vaalissa (63 §:n 3 mom.) sekä päätös enintään kuuden kuukauden toimituskiellosta papille
tai diakonille.

Sekä pappeuden menettämistä ja toimituskieltoa että ehdokasasettelua ja lisäehdokkaan
hyväksymistä koskevissa päätöksissä on kysymys ortodoksisen kirkon kanonisten
sääntöjen soveltamisesta. Muutoksenhakumahdollisuus maallisiin tuomioistuimiin olisi
näissä tapauksissa ristiriidassa ortodoksisen kirkon kanonisen säännöstön kanssa.

Päätös pappeuden menettämisestä tai toimituskiellosta koskee suoranaisesti vain papin tai
diakonin hengellistä asemaa. Mahdollisesta työsuhteen päättämisestä päätettäisiin
erikseen. Jos työsuhteen päättäminen todetaan perusteettomaksi, työnantaja voidaan
tuomita maksamaan työntekijälle vahingonkorvausta työsopimuslain 12 luvun 2 §:n
perusteella.

Virkojen täyttöön liittyvää ehdokasasettelua ja lisäehdokkaan hyväksymistä koskevista
päätöksistä on jo nykyisin voimassa valituskielto, josta säädetään ortodoksisesta
kirkkokunnasta annetun lain 73 §:n 1 momentissa. Esityksen mukaan myös papistoja
kanttorit olisivat jatkossa työsopimussuhteessa, mutta työsuhteeseen ottamisessa säilyisi
kuitenkin joitakin nykyisin virantäytössä noudatettavia menettelymuotoja. Ehdo-
kasasetteluun ja lisäehdokkaan hyväksymiseen liittyvissä päätöksissä olisi kuitenkin
kysymys yksityisoikeudelliseen työsopimussuhteeseen ottamiseen liittyvästä toimen-
piteestä. Lisäksi voidaan todeta, ettei kenelläkään ole subjektiivista oikeutta tulla valituksi
tiettyyn tehtävään.

Vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola
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Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi

ortodoksisesta kirkosta (HE 59/2006 vp).

Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on ollut niin sanottu valtiokirkon asema,

mikä on ollut vähintäänkin jännitteisessä suhteessa perustuslaissa (nykyisin perustuslain

11 §:ssä) turvatun uskonnonvapauden sekä samoin perusoikeutena turvatun

yhdenvertaisuuden ja siihen liittyvän syrjintäkiellon (PL 6 §) kanssa.

Perustuslakivaliokunta totesi uskonnonvapauslaista antamassaan mietinnössä (PeVM 10/

2002 vp), että uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän kiellosta "seuraa julkisen

vallan käyttöön kohdistuva velvoite kohdella tasapuolisesti kaikkia uskonnollisia

yhdyskuntia tai maailmankatsomuksellisia suuntauksia". Evankelis-luterilaisen ja

ortodoksisen kirkon erityisasema pelkästään uskonnonvapauslain varassa toimiviin

uskonnollisiin yhdyskuntiin nähden sopii huonosti yhteen tämän velvoitteen kanssa.

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisasema ilmenee muun muassa

kirkollisverossa sekä näitä kirkkokuntia koskevissa erillislaeissa, jotka antavat niille ja

niiden seurakunnille julkisyhteisön aseman. Evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuotoa

ja hallintoa sääntelevästä kirkkolaista on säädetty perustuslaissa (76 §). Sen sijaan sillä,

että myös ortodoksisesta kirkosta on säädetty erillisellä lailla» ei ole perustaa

perustuslaissa.



Ortodoksisen kirkkokuntaa koskeva erillislaki ei ole ongelmallinen vain sen vuoksi, että

se on jännitteisessä suhteessa uskonnolliseen yhdenvertaisuuteen. Se on ongelmallinen

myös perustuslain takaamaan uskonnonvapauteen kuuluvan uskonnollisen

järjestäytymisvapauden ja sen sisältämän uskonnollisten yhdyskuntien sisäisen

autonomian kannalta. Perustuslakivaliokunnan tulisi nähdäkseni lausunnossaan kiinnittää

huomiota näihin periaatteellista laatua oleviin ongelmiin, jotka koskevat evankelis-

luterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisasemaa sekä niiden järjestysmuodon ja hallinnon

sääntelemistä lailla. Näillä ongelmilla on myös ihmisoikeuskytkentänsä, onhan

uskonnonvapaus taattu sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (9 artikla) että YK:n KP-

sopimuksessa (18 artikla).

Nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan eräistä valtiokirkkoasemaan

liittyvistä erityispiirteistä luopumista. Ehdotuksen 119 §:n mukaan ortodoksisen

kirkollishallituksen, hiippakuntahallinnon ja ortodoksisen seminaarin ylläpito siirrettäisiin

valtiolta ortodoksiselle kirkolle. Samoin palkkauksesta ja matkakorvauksista aiheutuvat

kustannukset siirtyisivät kirkon vastattavaksi. Näiltä osin erityisasema kuitenkin ilmenisi

siten, että lakiin otettaisiin säännös vuosittaisesta valtionavustukseen tarkoitetusta

määrärahasta.

Ortodoksisen kirkon erityisaseman osittaiseen purkamiseen liittyy ehdotus, jonka mukaan

kirkon ja sen seurakuntien koko henkilöstö siirrettäisiin virkasuhteesta

työsopimussuhteeseen. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotusta

tarkastellaan valtiosääntöoikeudellisen virkamieshallintoperiaatteen kannalta.

Perusteluissa (s. 61) on arvioitu julkista valtaa sisältyvän lähinnä avioliittoon vihkimiseen

ja avioliiton esteiden tutkintaan ja esitetään seuraava johtopäätös: "Koska julkisen vallan

käyttöä sisältyy tehtäviin vain vähäisessä määrin, työsopimussuhteeseen siirtymiselle ei

liene esteitä virkamieshallintoperiaatteen kannalta."

Virkamiesasemasta luopumista koskeva ehdotus on ristiriidassa sen kanssa, että kirkon ja

sen seurakuntien asema julkisyhteisöinä ehdotetaan säilytettäväksi. Kirkon ja seurakuntien

hallintoelimet tekisivät edelleenkin hallintopäätöksiksi luonnehdittavia päätöksiä, niiden

noudattamaan menettelyyn hallintoasioissa sovellettaisiin hallintolakia (93 §) ja kirkon,

seurakunnan ja luostarin "viranomaisen hallintoasiassa tekemään päätökseen" voitaisiin

hakea oikaisua kirkollishallitukselta, jonka päätökseen voitaisiin hakea muutosta

valittamalla hallinto-oikeudelle. Myös jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi

mahdollinen. (10 luku) Kirkon henkilöstö osallistuisi hallintopäätösten tekemiseen,

valmisteluun ja esittelyyn tavalla, jota on pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Jos

kirkon ja sen seurakuntien julkisyhteisöllinen asema säilytetään, valtiosääntöoikeudellinen
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virkamieshallintoperiaate edellyttää myös virkasuhteen säilyttämistä nykyisessä

laajuudessaan. Virkamieshallintoperiaatteen mukaisena pääsääntönähän on, että julkista

valtaa käyttävät viranomaiset, jotka koostuvat virkaansa nimitetyistä virkamiehistä.

Jos henkilöstö siirrettäisiin työsopimussuhteeseen, laissa ei tarvittaisi sellaisia säännöksiä

henkilöstön kelpoisuusehdoista ja velvollisuuksista, joita on sisällytetty lakiehdotuksen

108-111 §:ään. Epäjohdonmukaista myös on, että ehdotus lähtee siitä, että 111.1 §:ssä

tarkoitettua pappeuden menettämistä ja palauttamista sekä yli kuuden kuukauden

toimituskieltoa lukuun ottamatta kirkon ja seurakuntien hallintoelinten henkilöstön

työsuhdetta koskeviin päätöksiin haettaisiin muutosta hallinto-oikeudellisessa

järjestyksessä. Kun kyse ehdotuksen mukaan on työsopimussuhteesta ja käytettävissä ovat

sitä koskevat oikeusturvakeinot, ei lakiehdotuksen 106.1 §:n mukaista

muutoksenhakukieltoa voi sinänsä pitää perustuslain 21 §:n kanssa ristiriitaisena. Jos

palvelussuhde olisi oikeudelliselta luonteeltaan virkasuhde, valtiosääntöoikeudellinen

arvio riippuisi perustuslain 21 §:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja 11 §:n mukaista

uskonnonvapautta koskevasta keskinäisestä punninnasta. Kuten lakiehdotuksen

säätämisjärjestysperusteluissa (s. 61) todetaan, muutoksenhakukieltoa perustelee se, että

"muutoksenhakumahdollisuus maalliseen tuomioistuimeen olisi näissä tilanteissa

ristiriidassa ortodoksisen kirkon kanonien kanssa".

Uskonnonvapaus ja siihen kuuluva sisäinen autonomia on otettava huomioon myös nyt

ehdotetun lain niiden säännösten arvioinnissa, jotka koskevat alemmanasteista

norminantoa. Hallituksen esityksen mukaan tarkempia säännöksiä kirkon

järjestysmuodosta ja hallinnosta annetaan kirkkojärjestyksessä. Uskonnonvapaudesta

seuraa, että lain ja kirkkojärjestyksen välisiin suhteisiin ei voi siirtää suoraan näkökohtia,

joka perustuslain 80 §:n mukaan koskevat lakia ja sitä alemmanasteisia säännöksiä.

Norminantovallan delegoinnin näkökulmasta minulla ei ole lakiehdotukseen

huomauttamista.

Heimolassa 2.6.2006

Kaarlo Tuori
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Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 2.6.2006 KELLO 10.15 HE
59/06 vp laiksi ortodoksisesta kirkosta

Esityksen perusteluissa on jakso esityksen suhteesta perustuslakiin ja säätämisjärjestyksestä.

Jaksossa käsitellään lähinnä kirkon kaikkien palvelussuhteiden muuttamista työsuhteiksi,

muutoksenhakurajoituksia ja mahdollisuutta antaa säännöksiä kirkkojärjestyksessä, siis kirkon

sisäisessä säädöksessä. Tarkastelen ensiksi ehdotusta yleisesti koskevia kysymyksiä

säädösvallan delegoinnista ja palvelussuhteen laadun merkityksestä ja otan sen jälkeen esille

joitakin yksityiskohtia (mm. valituskiellon).

Jo ennen nykyistä perustuslakia oli käytännössä pidetty suppeissa rajoissa mahdollisena antaa

valtuus oikeudellisten normien antamiseen myös tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja

ministeriöiden piirin ulkopuolelle. Tällaista delegointivaltuutta ei kuitenkaan ollut säädelty

perustuslaissa. Uudessa perustuslaissa on tällaisesta asetuksenantajien piirin (PL 80 § 1 mom.)

ulkopuolelle tapahtuvasta säädösvallan delegoinnista nimenomainen säännös 80 §:n 2

momentissa. Sen mukaan voidaan myös "muu viranomainen" valtuuttaa lailla antamaan

oikeussääntöjä. Edellytykset ovat kuitenkin tiukemmat kuin asetuksenantajan valtuuttamisessa.

Valtuus voi koskea (vain) "määrätyistä asioista" säätämistä, järjestelyyn tulee olla "sääntelyn

kohteeseen liittyviä erityisiä syitä", sääntelyn merkitys ei saa edellyttää lailla tai asetuksella

säätämistä ja valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Lakiehdotukseen sisältyy nykyistä lainsäädäntöä ajatellen uutuutena kirkolliskokouksen

valtuus antaa oikeussääntöjä kirkkojärjestyksessä. Tällaisen yleisen järjestelyn - jossa siis

ortodoksinen kirkko laajassa mitassa antaa omaa toimintaansa koskevia (tarkempia)

oikeussääntöjä   oman edustuselimensä päätöksillä   -   voidaan mielestäni perustellusti



katsoa lähtökohdiltaan vastaavan    PL 80,2 §:n säännöksen vaatimuksia.    "Sääntelyn

kohteeseen liittyviä erityisiä syitä" on sekä uskonnonvapaudessa että (siihen liittyvässä)

itsehallinnollisuudessa.   Tässä     yhteydessä mielenkiintoisen ja samalla merkittävän

vertailukohteen tarjoaa evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1993 säädetty Kirkkolaki,

jossa   kirkolliskokous   sai   laajan   vallan   säätää   kirkon   hallinnosta   tarkemmin

kirkkojärjestyksessä. Käsitellessään ehdotusta kirkkolaiksi totesi perustuslakivaliokunta

tältä osin lyhyesti (pevl 20/93 vp):

"... Tähän liittyy myös kysymys siitä, kuinka laajasti tavallisessa laissa voidaan uskoa
norminantovaltaa asetusten sekä valtioneuvoston ja ministeriön päätösten ulkopuolelle.
Valiokunnan mielestä kirkon valtiosäännön mukainen erityisasema on tässä tapauksessa
peruste sille, että kirkolliskokous saa ehdotetunlaisen laaja-alaisen norminantovallan
tämän itsehallintoyhteisön hallintoa ja toimintaa koskevissa asioissa (vrt. Pe VL 1/1984
vp)."

Kirkkolaki säädettiin ennen uutta perustuslakia ja sen 80 §:ään otettuja säännöksiä.

Valiokunnan perusteluissa on myös selvästi ollut esillä evankelis-luterilaisen kirkon

perustuslakiin nojaava - lähinnä kirkkolain erityisenä säätämisjärjestyksenä ilmenevä -

erityisasema. Lähden kuitenkin siitä, että evankelis-luterilaisen kirkon kohdalla

hyväksytty kirkollisen "itsehallintoyhteisön" oma norminantovalta on sovellettavissa

myös ortodoksisen kirkon samalla tavoin sisäiseen norminantoon. Näin on yhtäältä siksi,

ettei PL 80 §:n säätämisvaiheessa esitetyissä perusteluissa (HE 1/98 vp, pevm 10/98 vp)

mikään näytä viittaavan siihen, että säännöksellä olisi tavoiteltu joitakin muutoksia siihen

itsehallintoon    perustuvaan sisäiseen    säädösvaltaan,    joka    siihenastisessa

perustuslakivaliokunnan käytännössä oli hyväksytty evankelis-luterilaisen kirkon ja myös

yliopistojen kohdalla. Toisaalta voidaan myös todeta, ettei evankelis-luterilaisen kirkon

kirkkolain säätämisjärjestyksen erityisyys itsessään vielä mitenkään edellyttänyt tai edellytä

myös kirkon oman sisäisen säätelyvallan erityisyyttä. Perusteena sisäiselle säätelyvallalle olija

on enemmänkin kirkon asema itsehallintoyhteisönä. Tässä suhteessa on vaikea nähdä

merkittäviä eroja erillisellä lailla melko tarkkaan säädellyn evankelisluterilaisen kirkon ja

erillisellä lailla melko tarkkaan säädellyn (ja nyt säädeltäväksi ehdotetun) ortodoksisen

kirkkokunnan/kirkon välillä.

Se, että tässä on PL 80,2 §:ssä tarkoitettuja säätelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä, ei

johdu pelkästä - ylipäänsä jollakin perusteella päätellystä - itsehallintoisuudesta sinänsä.

Merkittävä sisäisen säätelyvallan hyväksyttävyyttä tukeva tekijä tässä on myös se, että

kysymys on yhden perusoikeuden, uskonnonvapauden, toteutumisesta ja tuota toteutumista

turvaavasta  itsehallinnosta.      Se,   että     uskonnollisen      yhteisön  tietynasteisen

autonomisuuden on katsottu sisältyvän uskonnonvapauteen, tulee näkyville myös



perustuslakivaliokunnan kannanotoissa.     Valiokunta on siten todennut kirkkolain

muutoksen    yhteydessä mm.    katsovansa    "evankelis-luterilaisen kirkon sisäisen

autonomian     nauttivan     perustuslain     suojaa     uskonnonvapautta     koskevien

perusoikeussäännösten perusteella" (pevl 57/01 vp).   Kirkkolain muutosta koski myös

lausunto pevl 20/03 vp, jossa valiokunta totesi mm.:

"...Kun vielä otetaan huomioon, että perustuslain 11 §:ssä turvattuun uskonnolliseen
yhdistymisvapauteen sisältyy uskonnollisen yhdyskunnan tietynasteinen sisäinen
autonomia, kuten oikeus määrätä uskonnollisten johtajien , pappien ja opettajien
valinnasta (PeVL 576/2001 vp, s.2/I), ei sääntely valiokunnan mielestä vaikuta
lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen."

Edellä esitettyyn viitaten katson, että lakiehdotuksessa tarkoitetun laajan sisäisen,

kirkkojärjestyksen muodossa toteuttavan säädösvallan antamiseen on PL 80,2 §:ssä

tarkoitettuja säätelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä. Kirkkojärjestyksen antamista

koskevien valtuutusten täytyy tämän lisäksi täyttää myös muut säännöksessä tarkoitetut, mm.

valtuutuksen tarkkarajaisuutta koskevat edellytykset. Yleisesti ottaen ei ehdotukseen

sisältyvissä tällaisissa valtuutuksissa nähdäkseni ole huomautettavaa. Joidenkin säännösten

yksityiskohtiin viitataan kuitenkin erikseen myöhempänä.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on erikseen todettu, että kirkon palvelussuhteiden

ehdotettua muuttamista työsuhteiksi on syytä arvioida valtiosääntöoikeudellisen

virkamieshallintoperiaatteen kannalta. Perusteluissa on tässä kohden lähdetty siitä, että

työsopimussuhteisiin siirtymiselle ei liene esteitä, koska julkisen vallan käyttöä sisältyy

tehtäviin vain vähäisessä määrin. Olen päätelmän lopputuloksesta samaa mieltä, mutta hieman

toisenlaisin perusteluin.

Virkamieshallintoperiaatetta sinänsä ei ole säädetty perustuslaissa. Se mitä periaatteella

lähinnä kai tarkoitetaan - yksinkertaisesti todettuna, että julkisen vallan käyttö kuuluu

virkamiehille - liittyy PL 124 §:n säännökseen hallintotehtävien antamisesta muille kuin

viranomaisille. Se, että perustuslaissa merkittävästi rajoitetaan mahdollisuutta osoittaa julkisen

vallan käyttövaltuus muille kuin viranomaiselle, ei ymmärtääkseni ole varsinaisesti kannanotto

erilaisten palvelussuhteiden käytettävyyteen ja esimerkiksi palvelussuhdetyyppien

(virkasuhde/työsuhde) sisällöissä tapahtuneen lähentymisen seuraamuksiin, vaan kannanotto

siihen, että toimivaltaa annetaan viranomaisiksi katsottaville yksiköille (, joissa ko. toimivaltaa

käyttävät  henkilöt  ovat  tyypillisesti  kyllä  olleet  virkasuhteessa).  Minusta  PL  124  §:ssä

tarkoitettua viranomais-käsiteftä ei ole syytä sitoa varauksetta siihen, että henkilöiden, joika

palvelussuhteen perusteella muodostavat viranomaisen, palvelussuhde on virkasuhde. Riittävää



voi olla jo se, että ko. elintä (yksihenkilöistä tai monijäsenistä) voidaan erilaisten

konkreettisten tekijöiden -toiminnan säädännäisen järjestelyn, elimen asettamisen,

pätevyysvaatimusten, menettelysääntöjen, valvonnan, virkavastuullisuuden, tehtävästä

vapauttamisen, muutoksenhakumahdollisuuksien (yms.) - perusteella pitää viranomaisena.

Tällaiset tekijät voivat olla PL 124 §:n tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävämpiä kuin

virkamiesoikeuden/työoikeuden piirissä noteeratut erot eri palvelussuhdetyyppien välillä.

Tiukka vaatimus virkasuhteisuudesta voisi tapauksittain tarpeettomasti jäykistää

palvelussuhteiden järjestelyä ja sitoa huomiota seikkoihin, joilla esim. yksilöiden oikeusturvan

kannalta ei ole suurtakaan merkitystä. Tällainen tiukka vaatimus ei myöskään olisi hyvässä

sopusoinnussa sen kanssa, että viranomainen voi muodostua luottamushenkilöistä.

Edellä viitatuista syistä en pidä tässä ehdotuksessa ongelmallisena sitä, että palvelussuhteissa

siirrytään kokonaan työsuhteisiin. Ainoa kysymys, joka tässä suhteessa jää hieman

askarruttamaan, on päätöksentekijöiden virkavastuullisuus. Saattaa olla , että tässä kohden

voidaan pitää riittävinä niitä yleisiä säännöksiä, joita rikoslain 40 lukuun sisältyy

virkarikoksista ja virkamieheksi katsomisesta (erit. 11 ja 12 §). Voisi kuitenkin olla paikallaan,

että myös tässä laissa tai ainakin siihen liitetyissä perusteluissa lausuttaisiin jotakin laissa

säännellyn (merkittävän) päätösvallan käytön kuulumisesta rikosoikeudellisen virkavastuun

piiriin. (En ole esityksessä havainnut mainintoja virkavastuusta - en tosin voi väittää lukeneeni

kaikkea.)

7 § ja ainakin 38 §, 69 §, 70 §, 71 §, 73 § ja 98 §. Luostarien asemasta. Luostarien asema ja

niiden toimintaa koskeva sääntely on suuressa määrin kirkon sisäinen asia eikä sellaisena juuri

kaipaa valtiosääntöoikeudellista tarkastelua. Luostarien oikeudellinen status saattaa tässä

kuitenkin ansaita hieman huomiota mm. siihen nähden, että luostarit pitävät kirkonkirjoja (73

§), joissa olevien tietojen luovuttamista koskevat väestötietolain säännökset (74 §), ja

luostareille voidaan asettaa maksuvelvoitteita (38 §). Perusteluissa todetaan ( s.38, IL ennen 69

§:n perusteluja) että luostari on oikeudelliselta asemaltaan itsenäinen julkisoikeudellinen

oikeushenkilö vastaavasti kuin seurakunta. Seurakuntien oikeuskelpoisuudesta säädetään

lakiehdotuksessa erikseen (46 §), mutta luostarien

oikeushenkilöllisyydestä/oikeuskelpoisuudesta ei havaitakseni lausuta lakitekstissä mitään. Jos

lähdetään siitä, että luostari on julkisoikeudellinen oikeushenkilö, olisi tämä mielestäni syytä

todeta lain tekstissä.

35 §. Säännös koskee toimivallan käytän järjestelyä kirkollishallituksessa. Kirkollishallituksen

toiminnan järjestelyä voidaan sinänsä pitää ensisijassa kirkon sisäisenä asiana. Kun kyseessä



kuitenkin on laissa toteutettava julkisen toimivallan käyttöä koskeva järjestely, voidaan -

kirkollishallituksen laajan tehtäväpiirinkin (33 §) huomioon ottaen -35 §:ään sisältyvän

delegointivaltuuden huomattavaa väljyyttä pitää jossain määrin ongelmallisena. Säännöksen

mukaanhan kirkollishallitus voisi omalla työjärjestystä koskevalla päätöksellään siirtää laissa

osoitettua ratkaisuvaltaansa esim. kirkollishallituksen työntekijälle ilman mitään laista

ilmenevää sisällöllistä tai periaatteellista rajoitusta. Säännöksen täsmentäminen esim.

delegoinnin tavoitteita tai periaatteita tai rajoituksia osoittavilla joustavilla lausumilla olisi

varmasti mahdollista.

39 §. Säännös koskee hiippakunnan piispan tehtäviä ja toimivaltaa. Säännöksen 2 momentin

jälkimmäisen virkkeen mukaan piispa päättää kirkkojärjestyksessä säädetystä seurakuntien

papiston ja kanttorien "työsuhteita koskevista asioista." Perustelujen mukaan

kirkkojärjestyksessä näin annettava päätösvalta voisi koske esimerkiksi papiston ja kanttorien

vuosilomien sekä perhe-, opinto-ja muiden vapaiden antamista. En tiedä mitä kaikkia

valtuuksia säännöksellä on tarkoitettu tai sen puitteissa on pidetty mahdollisena. Pidän

kuitenkin ilmeisenä, että kirkkojärjestys ei ole sentasoinen säädös, jonka varaan voitaisiin

jättää yksilön oikeuksien kannalta merkittäviä toimivaltoja. Säännöstä olisi tässä suhteessa

ehkä syytä täsmentää.

45 §. Säännös koskee seurakunnan jäsenyyttä. Säännöksen 3 momentin mukaan piispa voi

"erityisestä syystä" päättää, että kirkon jäsen kuuluukin muuhun kuin 1 ja 2 momentin

"yleisten" säännösten mukaan määräytyvään seurakuntaan tai luostariin. Kun säännös koskee

valtuutta suoraan ja konkreettisesti vaikuttaa siihen, missä henkilö saa osallistua laissa

järjestettyihin julkisoikeudellisiksi luonnehdittaviin vaaleihin, voidaan kysyä, eikö lakitekstin

pitäisi tarkemmin osoittaa, millaisissa tilanteissa tällaista puuttumisvaltaa voidaan käyttää.

106 §. Säännös koskee oikaisuvaatimus-ja valitusoikeuden rajoittamista. Perustuslain 21 §:n

mukaan jokaisella on oikeus saada "oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös"

tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Joihinkin

oikeudellisiin järjestelyihin liittyvä itsehallinnollisuus sinänsä ei voi poistaa tätä oikeutta.

Ehdotettuun säännökseen sisältyvät valituskiellot näyttävät eräissä kohdin tältä kannalta

selvästi ongelmallisilta sikäli, että niissä on kysymys yksilöllä olevan oikeuden tai

oikeudellisen aseman menettämisestä . Tällaisia valituskiellon piiriin ehdotettuja päätöksiä

ovat piispainkokouksen lain 26,1 §:n 6) kohdan ja 111 §:n mukaan tekemä päätös

toimituskieltoon määräämisestä yli kuudeksi kuukaudeksi ja päätös pappeuden menettämisestä

sekä piispan 111 §:n mukaan tekemä päätös papin tai diakonin määräämisestä enintään kuuden

kuukauden mittaiseen toimituskieltoon.



Säätämisjärjestysperusteluissa on todettu (s. 61-62), että muutoksenhakumahdollisuus

maalliseen tuomioistuimeen (mm.) näissä tilanteissa olisi ristiriidassa ortodoksisen kirkon

kanonien kanssa. Samassa yhteydessä todetaan lisäksi, että päätös pappeuden menettämisestä

tai toimituskiellosta koskisi suoranaisesti vain papin kanonista asemaa ja mahdollisista

työsuhteen päättämiseen liittyvästä seurauksista päätettäisiin erikseen. Jos pappi katsoisi

työsuhteen päättämisen perusteettomaksi, hänellä olisi mahdollisuus nostaa

vahingonkorvauskanne työsopimuslain 12 luvun 2 §:n perusteella. Tämän jälkimmäisen

perustelun painoarvo tässä yhteydessä riippuu oleellisesti siitä, katsotaanko oikeuden hakea

vahingonkorvausta tällaisessa asiassa täyttävän perustuslain vaatimuksen saada "oikeuksiaan ja

velvollisuuksiaan koskeva päätös" oikeuden tutkittavaksi. Minusta tätä voidaan perustellusti

epäillä kahdessa suhteessa. Näistä ehkä tärkeämpi on se, että pappeuden menettämistä koskeva

päätös on käsittääkseni ulottuvuuksiltaan - esim. henkilön uramahdollisuuksien kannalta -

oleellisesti merkittävämpi asia kuin tietyn konkreettisen palvelussuhteen menettäminen.

Voidaan myös kysyä, miten realistista

?

tällaisessa tilanteessa ylipäätään olisi odottaa, että "maallinen oikeus" katsoisi työsuhteen

päättämisen perusteettomaksi, kun ehdotettu laki nimenomaisesti antaa oikeuden määrätä

pappeuden menetetyksi, jos henkilö on osoittautunut " kanonisesti sopimattomaksi"

pappeuteen, ja kun pappeus on tosiasiassa välttämätön edellytys työsuhteen jatkumiselle.

Jos vahingonkorvauksen hakemismahdollisuutta tuomioistuimisessa ei tässä pidetä riittävänä

oikeutusperusteena valituskiellolle, on erikseen arvioitava, mikä merkitys voisi olla

perusteluissa viitatulla ristiriidalla ortodoksisen kirkon kanonien kanssa. En tunne näiden

kanonien sisältöä enkä voi myöskään väittää tuntevani kanonien merkitystä ortodoksisessa

kirkossa. Voi olla. että maallisen oikeuden on syylä joissain tilanteissa hieman joustaa

kirkollisen oikeuden hyväksi. Jotenkin kuitenkin ajattelen, että täysin yleistä valituskieltoa

päätöksestä, joka on julkisen viranomaisen tekemä ja joka selvästi merkitsee yksilölle

oikeuden menetystä, ei saada tässä perustuslain säännöksen mukaiseksi pelkästään vetoamalla

kanoneihin. Yleinen valituskielto merkitsee nyt esim. sitä, että sellaistakaan pappeuden

menetttämispäätöstä, jonka voidaan osoittaa perustuvan virheellisiin asiakirjoihin tai johtuvan

raskaista menettelyvirheistä, ei voida saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Valituskiellon



kokonaan poistaminen tällaisissa "oikeuden menettämis"-päätöksissä olisi oikeusturvaa

koskevan perustuslainsuojan kannalta linjakas ratkaisu. Uskonnolliseen toimintaan liittyvien

erityispiirteiden huomioon ottamiseksi voisi ajatuskokeena ehkä tarkastella myös sellaista

järjestelyä, jossa tällaisiin päätöksiin ei liitettäisi valituskieltoa, mutta puhtaasti opillisten

kysymysten arviointi rajattaisiin tuomioistuimen kompetenssin ulkopuolelle.

Ehdotetun 111 §:n perusteluissa (s. 56, I-II taitteessa) todetaan, että esityksessä ei ole

säännöksiä piispuuden menettämisestä, "vaan tämä jäisi ortodoksisen kirkon kanonisten

säännösten varaan." . Oikeusturvaa koskevan PL 21 §:n ja asiallisesti myös

palvelussuhdeturvaa koskevan PL 18,3 §:n kannalta säännöstön jättämistä suomalaisessa

oikeusjärjestyksessä näin avoimeksi ei voida pitää asianmukaisena ratkaisuna. Toinen asia

voi  olla,  halutaanko  asiaan  tässä  yhteydessä  -  siihenkään  nähden,  että  asiasta  ei  ole

ehdotuksessa mitään säännösehdotusta - enempää puuttua.

(Vielä pari asiaankuulumatonta huomiota. Ehdotuksen 26 §:ssä on ilmeisesti tarkoitettu

(perustelut s. 24), että 3. riviltä ( "Piispainkokouksen tehtävänä on:") alkaa säännöksen 2

momentti. Typografinen asu ei kuitenkaan vastaa momenttien alun tavanomaista

osoittamistapaa ( alku parin merkin verran reunasta), vaan rivi alkaa heti reunasta. Asialla voi

sikäli olla merkitystä, että momenttijako osoitetaan meillä vain painoasulla ja momentti)aolla

voi kuitenkin olla selvää juridista merkitystä lain sisäisten viittausten vuoksi. Asia on hyvin

helppo korjata. - Ehdotuksen 33 §:n 1 momentin 2) kohdassa pitäisi kai kielen kannalta olla

"jollei lausunnon antamista ole säädetty " (eikä: "jollei.. .antaminen ole säädetty...").)
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Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta (HE 59/2006 vp)

Uskonnonvapaus

Lakiehdotuksen yleisenä tavoitteena on vahvistaa ortodoksisen kirkon itsenäisyyttä ja
itsehallintoa. Muun muassa kirkon toimintaa ja hallintoa koskevaa normiantovaltaa siirrettäisiin
nykyistä laajemmin kirkon päätösvaltaan, kirkkojärjestyksessä päätettäväksi, ja kirkon
hallinnollista riippumattomuutta suhteessa valtioon lisättäisiin. Lakiehdotus on siten
kokonaisuutena merkityksellinen perustuslain 11 §:ssä turvatun uskonnon vapauden kannalta.
Se samoin kuin vastaavat kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat myös uskonnollista
yhdistymisvapautta ja siihen sisältyvää uskonnollisen yhdyskunnan sisäistä autonomiaa (PeVL
57/2001 vp). Tältä kannalta lakiehdotuksen yleinen tavoite on asianmukainen. Se toteuttaa
osaltaan myös julkisen vallan velvollisuutta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien
toteutuminen.

Oikeusturva

Valituskielto 99 §:ssä

Kirkon, seurakunnan ja luostarin viranomaisen hallintoasiassa tekemään päätökseen ei
lakiehdotuksen 99 §:n 2 momentin mukaan saa hakea muutosta valittamalla. Valituskielto ei ole
ongelmallinen perustuslain 21 §:n 1 momentin kannalta, koska kysymys on säännönmukaista
valitusta edeltävästä oikaisuvaiheesta, joka ei estä tai rajoita valittamasta oikaisuvaatimukseen
annetusta päätöksestä. Valituskielto edellyttää, että myös kirkollishallituksen hallintoasiassa
tekemään päätökseen haetaan ensin oikaisua kirkollishallitukselta ja vasta tästä päätöksestä
saa valittaa hallinto-oikeuteen.

Valituskielto 106 §:ssä

Lakiehdotuksen 106 §:n 1 momentissa kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen päätökset sekä
eräät piispan päätökset rajattaisiin oikaisuvaatimus- ja valitusoikeuden ulkopuolelle. Sääntely
on merkityksellinen siltä kannalta, että perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on
oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun
riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaistavaksi.
Sääntelyä arvioitaessa on - samoin kuin vastaavanlaista kirkkolain 24 luvun 14 §:ään sisältyvää
rajoitusta arvioitaessa (PeVL 20/2003 vp) - otettava huomioon perustuslain 11 §:n
uskonnonvapaussäännöksiin pohjautuva ortodoksisen kirkon sisäinen autonomia. Erityisesti
uskon tunnustukseen samoin kuin uskonnon harjoittamiseen ja opetukseen tai kirkon muuhun
hengelliseen toimintaan liittyvissä asioissa ei lähtökohtaisesti ole kysymys yksilön sellaisista
oikeuksista tai velvollisuuksista, joita koskevat päätökset tulisi perustuslain 21 §:n takia voida
saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi.



Kirkolliskokous ja piispainkokous eivät niiden päätösvaltaa sääntelevien lakiehdotuksen 20 ja
26 §:n nojalla yleensä päätä asioista, jotka koskisivat yksilön oikeutta tai velvollisuutta. Tosin
mainittujen kirkolliskokouksen ja piispaintokouksen päätösvaltaa yksilöidysti määrittelevien
säännösten mukaan kyseiset toimielimet päättävät yleisesti myös "niistä muista asioista, jotka
kirkon kanonien sekä tämän lain ja kirkkojärjestyksen mukaan kuuluvat sen toimivaltaan".
Tämäkään säännös ei sisällä toimivaltaa päättää yksilön oikeuksista tai velvollisuuksista
perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, koska lain muissa säännöksissä ei
määritellä tällaista päätösvaltaa kirkolliskokoukselle tai piispainkokoukselle.

Piispainkokouksen toimivaltaan kuuluu kuitenkin 111 §:n mukaan päättäminen toimi-tuskiellosta
ja pappeuden menettämisestä. Kysymys on sellaisten kirkon tunnustukseen ja kanoniseen
rakenteeseen 109 §:n mukaan perustuvista päätöksistä, joissa ei lähtökohtaisesti ole kysymys
yksilön sellaisista oikeuksista tai velvollisuuksista, joita koskevat päätökset tulisi perustuslain 21
§:n takia voida saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi (PeVL 20/2003 vp). Erityisesti pappeuden
menettämistä koskevan päätöksen arviointiin tältä kannalta vaikuttaa myös se, että pappeuden
menettäminen ei automaattisesti merkitsisi työsopimussuhteen päättymistä, vaan siitä olisi
päätettävä erikseen työsopimuslain mukaisessa järjestyksessä (s. 56). Tällöin ovat
käytettävissä normaalit työoikeudelliset oikeusturvakeinot, jotka takaavat oikeuden saattaa
palvelussuhteen päättämistä koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Piispan päätöksiä koskevan 106 §:n 2 momenttiin sisältyvän rajoitetun muutoksenhakukiellon
osalta voidaan todeta, että piispa päättää kirkon keskeisten virkojen ehdokasasettelusta ja
lisäehdokkaista (62 §:n 2 ja 3 mom., 63 §:n 2 mom.) sekä papin tai diakonin toimituskiellosta
lähinnä kanonisin perustein. Näihin päätöksiin kohdistuvat muutoksenhakukiellot eivät siten
myöskään ole perustuslain 21 §:n kannalta ongelmallisia. Kysymys on sellaisista kirkon
uskonnollisia työntekijöitä koskevista ja uskonnollisen yhdyskunnan autonomian piiriin
kuuluvista muista asioista, jotka eivät välittömästi koske kenenkään subjektiivista oikeutta.
Pykälän oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakukiellot eivät muiltakaan osilta ole ongelmallisia
perustuslain kannaita.

Ojennusta koskevan muutoksenhaun raukeaminen

Lakiehdotuksen 124 §:n 1 momentin mukaan ojennuslautakunnassa ja kirkollisessa
ylioikeudessa vireillä olevat asiat raukeavat lain tullessa voimaan. Ehdotusta on arvioitava
lähinnä siltä kannalta, että perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada
asiansa asianmukaisesti käsitellyksi, minkä lisäksi jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja
velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen
käsiteltäväksi.

Ehdotuksen perustelujen mukaan raukeaminen on perusteltua, koska ojennusmenette-lystä
luovuttaisiin. Mikäli kuitenkin kirkollisessa ylioikeudessa olisi käsiteltävänä ojennusta koskeva
muutoksenhaku lain voimaan tullessa, valitusasian raukeaminen merkitsisi - ainakin
lähtökohtaisesti - ojennuksen jäämistä voimaan. Asian rauettua ojennuksen kohteella ei olisi
mahdollisuutta saada sen paremmin asianmukaista käsittelyä asiassaan kuin oikeutta saattaa
se tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämän vuoksi olisi tarpeen varmistaa asianmukainen käsittely
ja oikeusturvan saatavuus esimerkiksi säätämällä kyseisissä elimissä vireillä olevat asiat
siirtyviksi kirkollishallituksen käsiteltäviksi.

Sananvapaus

Lakiehdotuksen 106 §:n mukaan pappi, diakoni ja kanttori eivät saa opettaa, liittää saarnaansa
tai levittää mielipiteitä, jotka ovat vastoin kirkon tunnustusta tai kanonista rakennetta.
Opettamiseen ja saarnaamiseen kohdistuvat rajoitukset liittyvät kiinteästi kyseisten kirkon
työntekijöiden työtehtäviin, ja ne ovat sellaisia uskonnollisen yhdyskunnan autonomian piiriin
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kuuluvia opillisia rajoituksia, joista voidaan säätää tavallisella lailla. Sen sijaan yleisluonteinen
kielto levittää mielipiteitä, jotka ovat vastoin kirkon tunnustusta tai kanonista rakennetta, on tältä
kannalta ongelmallisempi.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 22/1997 vp tarkastellut vastaavaa, voimassaolevaan
lakiin sisältyvää kieltoa, jonka mukaan "Pappi, diakoni ja kanttori eivät saa opettaa eivätkä
levittää mielipiteitä, jotka ovat vastoin kirkon uskontunnustusta tai kanonista rakennetta."
Perustuslakivaliokunta arvioi tuossa yhteydessä kieltosaannosta erityisesti siltä osin kuin kielto
kohdistuu kirkon opin mukaiseen opettamiseen:

"Lakiehdotuksen 16 c §:n 1 momentin rajoitussäännös liittyy hallitusmuodon 10 §:n 1
momentin sananvapaussäännöksiin. Jokaiselle kuuluu perusoikeutena sananvapaus,
jonka käyttämisestä kuitenkin annetaan tarkempia säännöksiä lailla. Ehdotuksessa
mainittujen virkojen luonteen mukaista on, että viranhaltijan tulee opettaa ortodoksisen
kirkkokunnan opin mukaan, ja vastaavasti viran vastaanottamiseen täytyy sisältyä
tietoisuus tästä. Valiokunta pitääkin selvänä, ettei lakiehdotus asian erityisen laadun
vuoksi ole tältä osin ongelmallinen perusoikeutena turvatun sananvapauden kannalta."

Ehdotettu mielipiteiden levittämistä koskeva kielto on sanonnallisesi ja yksiselitteisesti
ristiriidassa perustuslain 12 §:n 1 momentin sisältämän perusoikeussäännöksen kanssa, koska
sananvapauteen sisältyy perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan nimenomaisesti oikeus
ilmaista ja julkistaa mielipiteitä kenenkään ennakolta estämättä. Tosin ehdotetulle kiellolle on
varsin painavia ja myös ortodoksisen kirkon oppiin perustuvia hyväksyttäviä syitä, jotka liittyvät
perustuslain 11 §:ään perustuvaan uskonnollisen yhdyskunnan autonomiaan. Tästä huolimatta
ehdotettu kielto ulottuisi erittäin selkeästi sananvapauden sisällölliselle ja muodolliselle
ydinalueelle.
Kieltoa arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että kaikki henkilöryhmät ja siten myös
uskonnollisen yhdyskunnan työntekijät kuuluvat perusoikeuksien suojan piiriin (HE 309/1993
vp, s. 25). Tietoisuudella työtehtäviin liittyvistä lakisääteisistä sananvapauden rajoituksista on
tästä huolimatta merkitystä perusoikeusrajoituksen hyväksyttävyyttä arvioitaessa. Merkitystä on
myös sillä, että kiellolla pyritään turvaamaan toista perusoikeutta, perustuslain 11 §:ssä
määriteltyä uskonnon vapautta.     /

Etenkin suhteellisuusperiaatteen kannalta mielipiteiden levittämiskiellon tavoite ja tarkoitus
voitaisiin kuitenkin käytännössä ilmeisesti toteuttaa pelkästään 109 §:ään sisältyvän
asianmukaisen käyttäytymisvelvoitteen rajoissa ja siten sananvapautta olennaisesti lievemmin
rajoittaen. Tällaisen käyttäytymisvelvoitteen valvonnasta on riittävän tehokkaiksi arvioitavat
toimivaltasäännökset lakiehdotuksen 111 §:ssä.

Työntekijöiden kelpoisuusvaatimukset ja yhdenvertaisuus

Lakiehdotuksen 108 § asettaa työntekijöiden erityiseksi kelpoisuusvaatimukseksi ortodoksisen
kirkon jäsenyyden. Säännös koskee jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten
suorittamiseen sekä diakoniaan tai opetukseen liittyvissä tehtävissä työskenteleviä työntekijöitä
sekä kirkollishallituksen lainoppinutta kirkkoneuvosta. Näissä työntekijäryhmissä tällainen
kelpoisuusvaatimus on perustuslain 6 §:n 2 momentista huolimatta mahdollinen, kun otetaan
huomioon perustuslain 11 §:stä johtuva kirkon oikeus sisäiseen autonomiaan.
Perustuslakivaliokunta onkin pitänyt mahdollisena, että laissa säädetään kirkon jäsenyys
edellytykseksi kirkon omiin virkoihin ja tehtäviin valittaville (PeVL 57/2001 vp).

Normiantovaltuudet

Kirkkojärjestys



Kirkon toiminnasta ja hallinnosta säädetään lakiehdotuksen 5 §:n mukaan tarkemmin
kirkkojärjestyksessä, jonka antaa kirkolliskokous. Kirkkojärjestys voisi sisältää myös oi-
keussääntöjä. Tällaista lakia tarkempien säännösten antamisvaltaa on arvioitava perustuslain
80 §:n 1 ja 2 momentin kannalta.

Ehdotettuun lakiin sisältyvät säännökset rajaavat tätä sinänsä melko väljästi määriteltyä
säännösvaltaa, koska kirkkojärjestyksessä voidaan vain täsmentää lain säännöksiä. Niin ikään
perustuslain 80 §:n säännökset rajoittavat valtuussäännöksen tulkintaa ja soveltamista.
Ehdotettua norminantovaltuutta arvioitaessa on myös otettava huomioon, että perustuslain 11
§:ssä turvattuun uskonnolliseen yhdistymisvapauteen sisältyy uskonnollisen yhdyskunnan
tietynasteinen sisäinen autonomia (PeVL 57/2001 vp).

Uskonnollisen yhdyskunnan sisäiseen autonomiaan kuuluu epäilemättä toimivalta määritellä
lain puitteissa tarkemmin yhdyskunnan omaa toimintaa ja hallintoa, koska niitä voidaan pitää
uskonnon harjoittamisoikeuden kiinteinä osina. Sääntelyyn ei tämän vuoksi liity
valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.

Kirkollishallituksen määräyksenantovalta
Lakiehdotuksen 114 §:n 2 momentin mukaan kirkollishallitus voi antaa kirkon viranomaisia sekä
seurakuntia ja luostareita sitovia määräyksiä työehtosopimuksen soveltamisesta sekä
sellaisista työsuhteissa noudatettavista ehdoista, joista ei ole säädetty tai työehtosopimuksella
sovittu. Kirkkohallitus voisi siten säännöksen nojalla verraten laajasti antaa määräyksiä
työntekijöiden oikeusasemasta ja velvollisuuksista.

Vaikka tällaista virkasääntöön rinnastettavaa määräysvaltaa voidaan perustella uskonnollisen
yhdyskunnan tietynasteisella sisäisellä autonomialla (PeVL 57/2001 vp), yleinen valtuutus
antaa määräyksiä myös sellaisista työsuhteissa noudatettavista ehdoista, joista ei ole säädetty,
vaikuttaa varsin väljältä. Perustelujen (s. 57) mukaan määräysvalta olisi kuitenkin tarkoitettu
suhteellisen rajalliseksi, ja sitä rajoittaisivat lakiin sisältyvät säännökset ja työehtosopimuksen
määräykset, minkä lisäksi perustuslain 80 §:n säännökset rajoittavat jo sellaisenaan
määräyksenantovaltaa. Ehdotettu säännös ei siten vaikuta lakiehdotuksen
käsittelyjärjestykseen.

Virkamieshallintoperiaate

Lakiehdotuksen mukaan ortodoksisen kirkon ja seurakuntien koko henkilöstö olisi työ-
sopimussuhteessa. Seurakuntien palveluksessa olevien pappien, diakonien ja kanttorien sekä
kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon virkamiesten virkasuhteet muuttuisivat
työsopimussuhteiksi suoraan lakiehdotuksen 120 §:n nojalla. Säätämisjärjestysperus-teluissa
(s. 61) arvioidaan, että tällaiselle työsopimussuhteeseen siirtymiselle ei liene esteitä
virkamieshallintoperiaatteen kannalta, koska julkisen vallan käyttöä sisältyy työntekijöiden
tehtäviin vain vähäisessä määrin. Tällaisia olisivat lähinnä avioliittoon vihkiminen ja avioliiton
esteiden tutkiminen.

Virkamieshallintoperiaatteen ei yleensä ole katsottu merkitsevän ehdotonta estettä antaa
julkista valtaa ja julkisia tehtäviä muille kuin viranomaisille tai virkamiehille, jos tehtävien
hoitamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä säädetään riittävän yksityiskohtaisesti, jos
oikeusturvanäkökohdat otetaan huomioon ja jos julkisia tehtäviä hoitavat henkilöt kuuluvat
rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin (PeVL 14/1999 vp). Tältä kannalta arvioituna voidaan
todeta, että lakiehdotukseen sisältyvät riittävän kattavat säännökset hallinnon yleislakien
soveltamisesta. Myös oikeusturvan takeet on järjestetty asianmukaisesti.

Sen sijaan rikosoikeudellisen virkavastuun ulottamisesta työntekijöihin näiden käyttäessä
julkista valtaa ei lakiehdotukseen ole sisällytetty erityistä säännöstä. Voidaan kuitenkin katsoa,
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että rikoslain 40 luvun 11 ja 12 §:n säännökset julkista valtaa käyttävän henkilön
rikosoikeudellisesta vastuusta ovat tältä osin riittävät (PeVL 16/2004 vp). Tosin ei myöskään
ole estettä tällaisen viittaussäännöksen lisäämiselle lakiin selvyyden vuoksi.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Asia: Hallituksen esitys 59/2006 vp laiksi ortodoksisesta kirkosta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt minulta kirjallista lausuntoa hallituksen

esityksestä 59/2006 vp laiksi ortodoksisesta kirkosta. Pyydettynä lausuntona esitän kun-

nioittaen seuraavaa:

1. Kirkkojärjestys

Lakiehdotuksen 5 §:n mukaan kirkon toiminnasta ja hallinnosta säädetään tarkemmin

kirkkojärjestyksessä, jonka antaa kirkolliskokous. Useissa lakiehdotuksen säännöksissä

valtuutetaan antamaan asioista säännöksiä kirkkojärjestyksessä. Ortodoksista kirkkoa

koskeva sääntelyjärjestelmä perustuisi siten vastaisuudessa samalla tavalla kuin evankelis-

luterilaisen kirkon kohdalla jakoon lakitasoiseen sääntelyyn ja kirkon itsensä antamaan

kirkkojärjestykseen.

Hallituksen esityksen perusteluista (ks. HE, s. 17 ja 62) välittyy käsitys,

jonka mukaan kirkkojärjestystä olisi pidettävä perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoi-

tettuna viranomaisen norminantovaltaan perustuvana säädöksenä. Näin kirkkojärjestyksen

antamisvaltuuksia olisi tarkasteltava nimenomaan perustuslain 80 §:n 2 momentissa

säädettyjen kriteerien valossa. Nähdäkseni tällainen arvio kirkkojärjestyksen oikeudelli-

sesta luonteesta on virheellinen. Perustuslain 80 §:n 2 momentin esitöistä ilmenee, että

säännöksessä muulla viranomaisella tarkoitetaan ensisijaisesti valtion viranomaisia. Myös
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kunnille osoitettavaa säädösvaltaa on arvioitava kyseisen säännöksen valossa ottaen

kuitenkin huomioon perustuslaissa turvattu kunnallinen itsehallinto (PL 121 §).

Sen sijaan ortodoksisen kirkon osalta asia palautuu mielestäni perustuslain 80

§:n 2 momentin asemesta perustuslain 11 §:ssä turvattuun uskonnonvapauteen. Us-

konnonvapauteen sisältyy yhtenä elementtinä uskonnollisen yhdyskunnan tietynasteinen

sisäinen autonomia, johon kuuluu oikeus määrätä omista asioistaan. Näin ollen ortodok-

sisen kirkon sisäinen autonomia nauttii perustuslain suojaa uskonnonvapautta koskevien

perusoikeussäännösten perusteella (vrt. PeVL 57/2001 vp, jossa on omaksuttu sama käsitys

evankelis-luterilaisen kirkon osalta). Ortodoksisen kirkon hallintoa ja toimintaa koskevien

säännösten antamisessa kirkon itsensä toimesta ei siten ole kysymys perustuslain 80 §:n 2

momentissa tarkoitetusta viranomaisten oikeussääntöjen antamisvallan käyttämisestä, vaan

kirkon uskonnonvapauteen perustuvasta oikeudesta päättää omista asioistaan.

Lakiehdotuksessa omaksuttu jako laissa ja kirkkojärjestyksessä säänneltävien

asioiden välillä vahvistaa ortodoksisen kirkon sisäistä autonomiaa nykyiseen verrattuna,

mitä voidaan pitää uskonnonvapauden näkökulmasta perusteltuna. Omaksuttu toimivallan

jako lainsäätäjän ja kirkolliskokouksen välillä ei arvioni mukaan ole valtio-

sääntöoikeudellisesti ongelmallinen, joskin uskonnonvapauden näkökulmasta lakitasoista

sääntelyä olisi ollut perusteltua vielä olennaisesti nyt tehtyä enemmän karsia ja siirtää

asioiden sääntelyä kirkkojärjestyksen alaan.

2. Työntekijöiden kelpoisuusvaatimukset (108 §)

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten suorittamiseen sekä diakoniaan tai ope-

tukseen liittyvissä tehtävissä työskentelevän työntekijän sekä kirkkohallituksen lainop-

pineen kirkkoneuvoksen on oltava ortodoksisen kirkon jäseniä. Perustuslakivaliokunta on

pitänyt aikaisemmin evankelis-luterilaisen kirkon osalta perustuslain 11 §:stä johtuva

kirkon oikeus sisäiseen autonomiaan huomioon ottaen perustuslain 6 §:n 2 momentista

huolimatta mahdollisena, että kirkon jäsenyys säädetään edellytykseksi kirkon omiin

virkoihin ja tehtäviin valittaville (PeVL 57/2001 vp). Vastaavalla tavalla ortodoksisen

kirkon jäsenyyden asettaminen kirkon tehtäviin valittavien kelpoisuusvaatimukseksi on

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmatonta.

3. Papin, diakonin ja kanttorin yleiset velvollisuudet (109 §)



Lakiehdotuksen 109 §:n mukaan pappi, diakoni ja kanttori eivät saa opettaa, liittää saar-

naansa tai levittää mielipiteitä, jotka ovat vastoin kirkon tunnustusta tai kanonista ra-

kennetta. Pappi ja diakoni voidaan asettaa mainitun velvollisuuden rikkomisesta toimi-

tuskieltoon tai määrätä pappeuden menetetyksi (111 §).

Ehdotus puuttuu sinänsä kirkon työntekijöiden sananvapauteen (PL 12 §)

sekä uskonnon ja omantunnon vapauteen (PL 11 §). Kysymys on kuitenkin tehtävistä,

joiden luonteeseen kuuluu toimiminen kirkon tunnustuksen ja oppien mukaisesti. Kirkon

uskonnolliseen itsemääräämisoikeuteen kuuluu oikeus määrätä kirkon opin sisällöstä ja

edellyttää myös työntekijöiltään sitoutumista kirkon tunnustukseen. Tällaisessa asetelmassa

ehdotettu papin, diakonin ja kanttorin yleisiä velvollisuuksia koskeva säännös ei ole

ongelmallinen perustuslain sananvapautta sekä uskonnon ja omantunnon vapautta

koskevien säännösten kannalta. Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut nykyisen

ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain (521/1969) pitkälti samansisältöisen 16 c §:n

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomaksi (PeVL 22/1997 vp).

4. Valituskiellot (106 §)

Lakiehdotuksen 106 §:n 1 momentin mukaan kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen

päätöksestä sekä piispan määrätyistä päätöksistä (ehdolle asettamispäätös kirkkoherran

vaalissa, päätös ehdokasasettelusta papin, diakonin ja kanttorin vaalissa sekä päätös papin

ja diakonin asettamisesta enintään kuuden kuukauden toimituskieltoon) ei saa tehdä

oikaisuvaatimusta tai valitusta.

Ehdotettua muutoksenhakukieltoa on arvioitava perustuslain 21 §:n 1

momentin kannalta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvolli-

suuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen ja muun riippumattoman lainkäyttöelimen

käsiteltäväksi. Kuten perustuslakivaliokunta on aikaisemmin evankelis-luterilaisen kirkon

osalta kirkkolain muutoksenhakurajoituksia tarkastellessaan todennut (ks. PeVL 20/2003

vp), on sääntelyä arvioitaessa otettava huomioon myös perustuslain 11 §:n us-

konnonvapaussäännöksiin pohjautuva kirkon sisäinen autonomia. Valiokunnan mukaan

erityisesti uskon tunnustukseen samoin kuin uskonnon harjoittamiseen ja opetukseen tai

kirkon muuhun hengelliseen toimintaan liittyvissä asioissa ei lähtökohtaisesti ole kysymys

yksilön sellaisista oikeuksista ja velvollisuuksista, joita koskevat päätökset tulisi

perustuslain 21 §:n takia voida saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kirkolliskokouksella ei lakiehdotuksen 20 §:n mukaan ole sellaisia tehtäviä,

jotka edellä esitetyn perusteella koskisivat yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia. Myös
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piispainkokouksen päätettävät asiat (ks. 26 §) ovat pääsääntöisesti saman luonteisia. Tosin

yksityiseen henkilöön kohdistuvaa ulottuvuutta on piispainkokouksen oikeudella päättää

hiippakunnan piispan esityksestä papin tai diakonin asettamisesta toimi-tuskieltoon yli

kuudeksi kuukaudeksi sekä pappeuden menettämisestä. Perustelujen mukaan kyse on

ortodoksisen kirkon kanoneihin perustuvasta päätöksestä, joka liittyy piispan papistoon

kohdistuvaan valvontaan. Kun otetaan huomioon lakiehdotuksen 109 §:n säännökset papin

ja diakonin velvollisuuksista, joihin nähden toimituskielto ja pappeuden menettäminen voi

olla seurauksena, on ilmeistä, että piispainkokouksen päätös perustuu ennen muuta kirkon

tunnustuksen ja oppien tulkintaan. Kirkon työntekijän työoikeudellinen asema on

muodollisesti lakiehdotuksen mukaan riippumaton toimituskieltoa tai pappeuden

menettämistä koskevasta päätöksestä. Mahdollisen irtisanomisen tai työsuhteen

purkamisen laillisuus olisi työsopimuslain mukaisesti aina mahdollista saattaa

tuomioistuimen käsiteltäväksi lakiehdotuksen 106 §:n valituskiellon estämättä. Ottaen

erityisesti huomioon sen, että valituskiellon kohteena olevalla päätöksellä on vahvoja

liityntöjä kirkon oppien noudattamisen valvontaan ja se näin ollen kuuluu kirkon itse-

määräämisoikeuden ydinalueelle, ei piispainkokouksen päätöstä voida mielestäni tältäkään

osin pitää perustuslain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettuna yksilön oikeuksia ja vel-

vollisuuksia koskevana päätöksenä. Sama koskee valituskieltoa piispan päätöksestä ly-

hyemmän toimituskiellon asettamisesta.

Piispan päätös papin, kanttorin tai diakonin vaalin ehdokasasettelusta tai

päätös lisäehdokkaan hyväksymisestä tai hylkäämisestä ovat niin ikään mielestäni pe-

rustuslain 21 §:n 1 momentin estämättä saatettavissa valituskiellon piiriin. Kirkon itse-

määräämisoikeus käsittää lähtökohtaisesti nimittäin oikeuden valita hengelliset työntekijät

(PeVL 57/2001 vp). Tämän vuoksi kirkon henkilöstön valintaa ei voida arvioida samojen

mittapuiden perusteella kuin esimerkiksi valtion tai kuntien virkamiesten valintaa.

Edellä esitetyin perustein katson, että lakiehdotuksen muutoksenhakurajoi-

tuksia koskeva 106 § on valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton.

5. Virkasuhteen muuttuminen työsopimussuhteeksi (120 §)

Lakiehdotuksen 120 §:n mukaan kirkon ja seurakuntien virkasuhteiset muuttuvat lain

voimaan tullessa työsopimussuhteiksi, ja virat lakkaavat ilman eri toimenpiteitä. Esityksen

säätämisjärjestysperusteluissa uudistusta arvioidaan valtiosääntöoikeudellisen vir-

kamieshallintoperiaatteen avulla. Perustelujen mukaan kirkon ja seurakunnan tehtäviin



sisältyy vain vähäisessä määrin julkisen vallan käyttöä, joten virkamieshallintoperiaatteen

kannalta työsopimussuhteeseen siirtymiselle ei liene esteitä (HE, s. 61).

Virkasuhteen käyttäminen ortodoksisen kirkon palvelussuhteen lajina pe-

rustuu kirkon perinteiseen julkisoikeudelliseen erityisasemaan. Lähtökohtaisesti on mie-

lestäni selvää, ettei ortodoksisella kirkolla ole senlaatuisia julkisia tehtäviä, jotka esi-

merkiksi perustuslain 124 §:stä johtuvista syistä edellyttäisivät virkasuhteen säilyttämistä

ortodoksisessa kirkossa. Esimerkiksi hallituksen esityksen perusteluissa (ks. HE, s. 61)

julkisina tehtävinä mainituista tehtävistä avioliittoon vihkimisoikeus on ollut jo nykyisin

myös opetusministeriön antaman oikeuden perusteella myös sellaisilla uskonnollisilla

yhdyskunnilla, joissa ei ole käytössä virkasuhdetta. Toisena esimerkkinä mainittu

avioliiton esteiden tutkinta on puolestaan käytännössä varsin rutiinikionteinen toimenpide,

joka ei sisällä perustuslain 124 §:ssä tarkoitettua merkittävän julkisen vallan käyttämisestä.

Kirkon ja seurakunnan työntekijöiden oikeudellinen asema tulee työsopi-

mussuhteeseen siirryttäessä perustuslain näkökulmasta riittävällä tavalla turvatuksi työ-

sopimusta koskevan yleisen lainsäädännön soveltamisella samoin kuin lakiehdotuksen 122

§:n eläkeoikeutta koskevilla järjestelyillä.

Yhteenvetona katson, että ehdotettu laki ortodoksisesta kirkosta on säädettävissä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä.

Turussa 14.6.2006

Veli-Pekka Viljanen

Valtiosääntöoikeuden professori (Turun yliopisto)
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2006 vp

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta



Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi or-

todoksisesta kirkosta (HE 59/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan

samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hal-

lintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö

- professori Mikael Hiden

- professori Kaarlo Tuori.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

- professori Olli Mäenpää

- professori Veli-Pekka Viljanen.

HE 59/2006 vp Versio 0.1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö uudistettavaksi koko-

naisuudessaan. Ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema ehdotetaan säily-

tettäväksi perusteiltaan nykyisenkaltaisena. Toimintaa ja hallintoa koskevaa nominan-

tovaltaa on tarkoitus siirtää valtion lainsäädäntöelimiltä kirkon omille toimielimille. Or-
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todoksisessa kirkossa otetaan käyttöön kirkkojärjestys, jossa annetaan tarkemmat sään-

nökset kirkon toiminnasta ja hallinnosta.

Ortodoksisessa kirkossa ja seurakunnissa on tarkoitus siirtyä yhteen palvelusuh-

delajiin, jolloin kirkollishallituksen virkamiehet ja seurakuntien viranhaltijat siirtyvät

työsopimussuhteeseen. Henkilöstön palvelussuhteen ehdoista sovitaan työehtosopimuk-

sella.

Kirkollishallinnossa otetaan esityksen mukaan käyttöön oikaisuvaatimusmenettely,

jossa valituksen pakollisena esivaiheena on oikaisuvaatimus kirkollishallitukselle. Se

päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Eräistä kirkolliskokouksen, piispainkokouksen

ja piispan päätöksistä ei saisi tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2007.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa käsitellään työsopimussuhteeseen siirtyvien

kirkon ja seurakuntien henkilöstön asemaa julkisen vallan käyttäjänä. Muutoksen-

hakukieltosäännöksiä arvioidaan perustuslain 21 §:n mukaisen oikeusturvan kannalta.

Kirkkojärjestystä taas verrataan perustuslain 80 §:n 2 momentin oikeussääntöjen anta-

misvaltuutukseen. Esityksen perusteluista ilmenee, että lakiehdotus voidaan käsitellä ta-

vallisen lain säätämisjärjestyksessä.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kirkkojärjestys

Ortodoksisen kirkon toiminnasta hallinnossa säädetään lakiehdotuksen 5 §:n mukaan

kirkkojärjestyksessä, jonka antaa kirkolliskokous. Nykyisestä asetuksentasoisesta sään-

telystä luovutaan. Tavoitteena on delegoida kirkon omaa toimintaa ja hallintoa koskeva

norminantovalta mahdollisimman laajasti kirkolliskokoukselle siten, että laissa säädet-

täisiin vain lähinnä niistä asioista, jotka perustuslain mukaan edellyttävät laintasoista

sääntelyä.

Vastaavanlainen sääntely on toteutettu evankelis-luterilaisessa kirkossa. Järjestely

palautuu perustuslain 11 §:ssä turvattuun uskonnonvapauteen, johon sisältyy uskon-

nollisen yhdyskunnan tietynasteinen sisäinen autonomia ja oikeus määrätä omista asi-



PeVL /2006 vp — HE 59/2006 vp

oistaan kuten uskonnollisten johtajien, pappien ja opettajien valinnasta (PeVL 20/2003 vp,

2/1 ja PeVL 57/2001 vp, s. 2/1). Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan ehdotettu

sääntely edistää uskonnonvapauden ja kirkon sisäisen autonomian toteutumisesta

ortodoksisessa kirkossa. Toimivallanjako lainsäätäjän ja kirkolliskokouksen välillä ei ole

perustuslain kannalta ongelmallinen.

Muutoksenhakurajoitukset

Ehdotuksen 106 §:n 1 momentin mukaan kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen pää-

töksestä sekä piispan päätöksestä papin ja diakonin määräämisestä enintään kuuden kuu-

kauden toimituskieltoon ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta.

Ehdotusta on arvioitava perustuslain 21 §:n 1 momentin perusteella, jonka mukaan

jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuo-

mioistuimen tai muun lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Perustuslakivaliokunta on evan-

kelis-luterilaisen kirkon vastaavia muutoksenhakurajoituksia käsitellessään painottanut

perustuslain 11 §:n uskonnonvapaussäännöksiin pohjautuvaa kirkon sisäistä autonomiaa.

Erityisesti uskon tunnustukseen samoin kuin uskonnon harjoittamiseen ja opetukseen tai

kirkon muuhun hengelliseen toimintaan liittyvissä asioissa ei lähtökohtaisesti ole kysymys

yksilön sellaisista oikeuksista tai velvollisuuksista, joita koskevat päätökset tulisi

perustuslain 21 §:n takia voida saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi (PeVL 20/2003 vp, s.

2/II).

Kirkolliskokous ja piispainkokous eivät lakiehdotuksen 20 ja 26 §:n mukaan päätä

asioista, jotka koskisivat yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia. Lakiehdotuksen 111 §:n

mukaisella piispainkokouksen päätöksellä määrätä pappi tai diakoni toimituskieltoon yli

kuudeksi kuukaudeksi näiden toimittua 109 §:ssä mainittujen velvollisuuksiensa

vastaisesti sekä pappeuden menettämisellä samoin kuin piispan päätöksellä määrätä pappi

tai diakoni enintään kuuden kuukauden toimituskieltoon on kuitenkin yksilöön

kohdistuvia ulottuvuuksia.

Pappeuden menettämistä edeltää lakiehdotuksen perustelujen mukaan piispan

nuhtelu ja määräaikainen toimituskielto. Pappi tai diakoni voidaan kuitenkin ehdotuksen

111 §:n 2 momentin nojalla määrätä suoraan piispainkokouksen päätöksellä menettämään
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pappeutensa, jos hänen velvollisuuksiensa vastainen toiminta tai käyttäytyminen osoittaa

hänet kanonisesti sopimattomaksi pappeuteen.

Pappeuden menettäminen ei perustelujen mukaan automaattisesti merkitsisi työ-

sopimussuhteen päättymistä, mutta käytännössä se lienee työsopimuslain mukainen ir-

tisanomisperuste tai purkuperuste. Mainitut perusteet on työsopimuslain mukaisesti

mahdollista saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi lakiehdotuksen 106 §:n valituskiellosta

huolimatta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä kysymys on kirkon kanoneihin kytkeytyvistä

piispan kirkon työntekijöihin kohdistuvasta kirkkojärjestyksen mukaisesta valvonnasta.

Piispainkokouksen ja piispan päätökset perustuvat kirkon tunnustukseen ja oppeihin

kuuluen siten kirkon sisäisen autonomian piiriin. Sääntely ei ole perustuslain 21 §:n kan-

nalta ongelmallinen, koska työsuhteen irtisanomis- tai purkuperuste sekä mahdollinen

vahingonkorvauskanne voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Ottaen huo-

mioon toimituskieltoon määräämisen ja pappeuden menettämisen merkitys asianomai-

selle valiokunta pitää asianmukaisena täydentää ehdotettua 111 §:ää siten, että mainitut

seuraamukset ovat seurauksena vasta vakavista tai toistuvista laissa säädettyjen toimien

tai velvollisuuksien rikkomisesta eivätkä varoitukset tai huomautukset ole johtaneet toi-

minnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen (PeVL 12/2006 vp, s. 3, PeVL 48/2005

'vp;T/7/r,PWE,44720Mv^^:T^4)."~" ---------------  --------- ---------------------------------

Työntekijöiden kelpoisuusvaatimukset

Lakiehdotuksen 108 §:n perusteella jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten suo-

rittamiseen sekä diakoniaan tai opetukseen liittyvissä tehtävissä työskentelevältä työn-

tekijätä sekä kirkkohallituksen lainoppineelta kirkkoneuvokselta vaaditaan ortodoksisen

kirkon jäsenyyttä.

Perustuslakivaliokunnan mielestä näissä tehtävissä toimivien mainittu kelpoisuus-

vaatimus on mahdollinen perustuslain 6 §:n 2 momentista huolimatta, kun otetaan huo-

mioon perustuslain 11 §:stä johtuva kirkon oikeus sisäiseen autonomiaan. Perustuslaki-

valiokunta on evankelis-luterilaisen kirkon osalta pitänyt mahdollisena, että laissa sää-
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detään kirkon jäsenyys edellytykseksi kirkon omiin virkoihin ja tehtäviin valittaville

(PeVL 57/2001 vp, s. 2/II).

Papin, diakonin ja kanttorin yleiset velvollisuudet

Pappi, diakoni ja kanttori eivät saa ehdotuksen 109 §:n mukaan opettaa, liittää saarnaansa

tai levittää mielipiteitä, jotka ovat vastoin kirkon tunnustusta tai kanonista rakennetta.

Tämän lisäksi heidän on käyttäydyttävä tehtävissään ja niiden ulkopuolella asemansa

edellyttämällä tavalla. Sääntelyllä on merkitystä perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaisen

sananvapauden kannalta. Sen mukaan jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteitä kenenkään

sitä ennalta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan

lailla.

Perustuslakivaliokunta on ottanut aiemmin kantaa vastaavanlaiseen

säännökseen muutettaessa lakia ortodoksisesta kirkkokunnasta toteamalla, että

ehdotuksessa mainittujen virkojen luonteen mukaista on, että viranhaltijan tulee

opettaa ortodoksisen kirkkokunnan opin mukaan ja vastaavasti viran

vastaanottamiseen täytyy sisältyä tietoisuus tästä. Valiokunta pitääkin selvänä, ettei

lakiehdotus asian erityisen laadun vuoksi ole taita""osin"

öng^mMmVn"''pelusölEeutena lurväRin" sananvapauden "Kannalta (PeVL'"

22/1997 vp, s. 1—2). Valiokunta toteaa lisäksi, että kysymys on perustuslain 11

§:ään liittyvästä kirkon sisäistä autonomiaa koskevasta oikeudesta määrätä kirkon

opista, mikä edellyttää myös sen papeilta, diakoneilta ja kanttoreilta sitoutumista

kirkon tunnustukseen ja kanoneihin.

Virkasuhteen muuttaminen työsopimussuhteeksi

f Ortodoksisen kirkon ja seurakuntien virkasuhteet muutetaan ehdotuksen 120 §:n mu-

kaan työsopimussuhteisiksi. Henkilöstön palvelussuhteen ehdoista sovitaan työehtoso-

pimuksella. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan kirkon ja seurakuntien henkilöstön

tehtäviin liittyy vähäisessä määrin julkisen vallan käyttöä lähinnä vihittäessä avioliit-

toon ja tutkittaessa avioliiton esteitä. Myös muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on ope-

tusministeriön antaman oikeuden perusteella vihkimisoikeus, vaikka niiden työtekijät

eivät ole virkasuhteisia. Avioliiton esteiden tutkimista sinänsä on pidettävä varsin rutii-
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ninomaisena toimenpiteenä.

2*. Vaikka ortodoksisen kirkon palvelussuhteen lajina on käytetty virkasuhdetta,

ei-

vät ortodoksien kirkon julkiset tehtävät perustuslakivaliokunnan näkemyksen

mukaan edellytä perustuslain 124 §:n kannalta virkasuhteen säilyttämistä

ortodoksisessa kirkossa. Työsopimuslainsäädäntö ja ehdotetun 122 §:n mukaiset

eläkeoikeusjärjestelyt turvaavat riittävässä määrin kirkon ja seurakunnan

työntekijöiden oikeudellisen aseman.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.   Kimmo Sasi /kok vpj.
Arja Alho/sd jäs.   Heidi
Hautala /vihr

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
Johannes Koskinen /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors I x
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen.


