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1 Uskonnon- ja sen harjoittamisen vapaus 
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja 
lainsäädännössä 

Uskonnonvapaus on aina sekä yksilöllinen että yhteisöllinen asia. Useimmat kansainväliset 
ihmisoikeusjulistukset ja -sopimukset takaavat uskonnonvapauden myös yhteisöille. Ne 
takaavat myös vapaan uskonnonharjoituksen yhdessä toisten kanssa (in community with 
others).1 Tapauksen Serif v. Kreikka/14.12.1999 yhteydessä Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuin (EIT) totesi, että uskonnonvapaus oli ensisijassa yksilön omantunnon kysy-
mys, mutta se sisälsi muun muassa vapauden osoittaa omaa uskontoa julkisesti yhdessä 
muiden kanssa jumalanpalveluksin ja opetuksin. Samalla EIT totesi ajatuksen-, omantun-
non- ja uskonnonvapauden olevan yksi sen tarkoittamista demokraattisen yhteiskunnan 
perustuksista. Siitä riippui sellaiseen yhteiskuntaan erottamattomasti kuuluva pluralismi.2 
Tässä mielessä uskonto ja sen harjoittaminen on julkinen ja yhteisöllinen asia, jolla on sosi-
aalinen, institutionaalinen ja kulttuurinen ulottuvuutensa.3

Uskonnonvapauden sisältö on perinteisesti jaettu eri osa-alueisiin tai ulottuvuuksiin. Reijo-
sen mukaan uskonnonvapauteen on yleensä sitä koskevissa tutkimuksissa sisällytetty kolme 
osa-aluetta, jotka ovat:  

 

1. kulttivapaus, toisin sanoen vapaus harjoittaa uskontoa,  

2. tunnustusvapaus, vapaus tunnustaa, levittää, julistaa ja ilmaista uskonnollisia tai 
myös uskonnonvastaisia mielipiteitä, ja  

                                                 
1 Uskonnonvapauskäsitteestä on Reijosen mukaan puhuttu suppeassa (yksilöllisenä) ja laajassa merkityksessä 
(myös uskonnollisten yhteisöjen vapautena), ks. Reinonen 1980, s. 17. Vrt. myös Scheinin 1989, s. 325. YK:n 
ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus vuodelta 1948 vahvistaa kaikille ajatuksen, omantunnon ja us-
konnon vapauden (18 artikla): ”Kaikilla henkilöillä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä 
oikeus sisältää vallan uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä vallan uskonnon tai vakaumuksen ilmai-
semiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamisella, hartausmenoilla, 
palvonnalla ja uskontomenojen noudattamisella.” YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan -
sopimuksen 18.1 artikla määrittelee jokaisen oikeuden ajatuksen, omantunnon ja uskonnonvapauteen sisällök-
si vapauden tunnustaa omavalintaista uskontoa tai uskoa taikka omaksua se sekä vapauden joko yksinään tai 
yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti harjoittaa uskontoaan tai uskoaan jumalanpalveluksissa, 
uskonnollisissa menoissa, hartaudenharjoituksissa ja opetuksessa. KP-sopimuksen 27 artikla puolestaan takaa 
henkilön oikeuden yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten kanssa harjoittaa omaa uskontoaan. YK:n lapsen oike-
uksien sopimuksen 30 artiklan mukaan etnisiin, uskonnollisiin tai kielellisiin vähemmistöihin ja alkuperäis-
kansoihin kuuluvilla lapsilla on oikeus myös yhdessä ryhmänsä kanssa nauttia kulttuuristaan sekä harjoittaa 
omaa uskontoaan ja kieltään. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9.1 artiklan mukaan oikeuteen ajatuksen-, 
omantunnon- ja uskonnonvapauteen sisältyy vapaus tunnustaa uskontoaan tai uskoaan joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa julkisesti tai jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin me-
noin. 
2 Leino 2003, s. 201 ja 216–217. Myös Sepon mukaan uskonto ja sen harjoittaminen on paitsi henkilökohtais-
ta myös yhteisöllistä ja julkista toimintaa. Jokaisen on voitava tunnustaa ja harjoittaa sitä uskontoa ja uskoa, 
jota hän itse haluaa. Samoin jokaisella on oikeus kuulua valitsemaansa uskonnolliseen yhdyskuntaan, mikäli 
hän täyttää jäsenyyskriteerit. Seppo 2002, s. 98, 103 ja 105. 
3 Tosin tapauksen Kalac v Turkki/1.7.1997 yhteydessä EIT totesi, että uskonnonvapaus on ensisijassa yksilön 
omantunnon kysymys. Toisaalta se merkitsee myös muun muassa vapautta tunnustaa uskontoa salaisesti tai 
yhdessä muiden kanssa julkisesti ja samanuskoisten parissa. Sepon mukaan uskonnon luonteen erityisyys 
näkyy siinä, että sen harjoittaminen liittyy tavalla tai toisella kulttiin ja on siten julkinen ja yhteisöllinen asia. 
Vakaumus on yksityisempi ilmiö. Seppo 2000, s. 183 ja Leino 2003, s. 215–216. 
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3. liittymisvapaus eli vapaus erota uskontokunnasta tai liittyä (tai olla liittymättä) us-
kontokuntaan.4

Perustuslain 11 §:n mukaan jokaisella on uskonnon- ja omantunnonvapaus, johon sisältyy 
oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla 
kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Niin sanottu negatiivinen uskonnonvapaus, joka 
nimenomaisesti koskee uskonnon harjoittamista, on säännelty perustuslain 11 §:n 2 mo-
mentissa. Perustuslain 11 §:n 2 momentin mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan 
omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Tämä niin sanottu kulttivapaus koskee 
perustuslain 11 §:n 2 momentin toisen virkkeen sanamuodon mukaan uskonnon ”harjoitta-
mista”. Myös kulttivapauden on katsottu sisältyvän uskonnonvapauteen. Kulttivapaudella 
tarkoitetaan Scheininin mukaan kunkin uskonnollisen yhteisön mahdollisuutta päättää 
omista uskonnollisista menoistaan. Ihmisen uskonnollinen vakaumus toteutuu jossakin us-
konnollisessa yhteisössä, minkä vuoksi uskonnonharjoittamiseen liittyy poikkeuksetta myös 
sosiaalinen, kulttuurinen ja institutionaalinen aspekti. Uskonnollisten yhteisöjen tehtävänä 
on määrittää omasta traditiostaan käsin uskonnonharjoittamisen sisältö. Siksi on kysyttävä 
muiden muassa, toteutuuko uskonnon harjoittamisen mahdollisuus yhteisön toivomalla 
tavalla. Esitöissä esitettyjen lainkohdan perustelujen mukaan ketään ei saa velvoittaa osal-
listumaan omantuntonsa vastaisesti ”jumalanpalvelukseen tai muuhun uskonnolliseen tilai-
suuteen”.

  

5

Kun perustuslain 11 §:n 2 momentin jälkimmäisessä virkkeessä on täsmennetty ”negatiivi-
sen uskonnonvapauden ulottuvuuksia”, sama virke merkitsee perusoikeus-kysymystä jul-
kisoikeudellisen aseman saaneen enemmistökirkon osalta. Sen mukaan kukaan ei ole vel-
vollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Omantunnon-
vapautta on kutsuttu perusoikeusuudistuksen esitöissä laajemmaksi vapaudeksi kuin us-
konnonvapautta, koska se ei rajoittuisi vain uskonnollisiin vakaumuksiin. Perustuslakiehdo-
tukseen ehdotetussa 9 §:ssä uskonnon- ja omantunnonvapauden osa-alueiksi määriteltiin 
oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla 
kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Lisäksi säädettiin, että kukaan ei olisi velvollinen 
osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Näin määriteltiin uskon-
nonvapauden positiivinen ja negatiivinen ulottuvuus. Hallituksen esityksessä todetaan 
omantunnonvapaus melko vakiintuneeksi juridiseksi käsitteeksi, joka esiintyy esimerkiksi 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan suomenkielisessä käännöksessä.
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4 Yhtä selvästi uskonnonvapauteen kuuluu oikeus olla tunnustamatta mitään uskontoa ja oikeus olla kaikkien 
uskonnollisten yhdyskuntien ulkopuolella. Näin uskonnonvapauteen kuuluu olennaisesti sekä positiivinen että 
negatiivinen ulottuvuus, jonka sisältö on määritelty myös perustuslain 11 §:ssä. Ks. Reijonen 1992, s. 72–73 
sekä Seppo 2002, s. 98 ja 103. 

 Tämä rajaa 

5 HE 309/1993, s. 55. Kulttivapauteen Martin Scheinin liittää myös uskonnollisen opetuksen. Koska uskon-
nonvapauteen on katsottava sisältyvän myös vapauden uskonnosta, joka on periaatteessa riippumaton uskon-
nollisen yhdyskunnan jäsenyydestä, niin uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia henkilöitäkään ei voida pa-
kottaa osallistumaan uskonnollisiin menoihin. Perustuslain 11.2 §:n sisältämän rajoituslausekkeen tarkoituk-
sena ei saa eduskunnan mukaan olla kuitenkaan muiden ihmisten positiivisen uskonnon harjoittamisen vapau-
den estäminen. Scheinin 1989, s. 289–299 ja Scheinin 1999, s. 357–358. Ks. myös HE 309/1993, s. 55–56; 
Oikeus uskontoon. Rikosseuraamusviraston monisteita 1/2006, s. 8–11. Negatiivinen uskonnonvapaus johdet-
tiin alunperin vanhan hallitusmuodon 8 §:stä perustuslaki-valiokunnan päivähoidon kasvatustavoitteita ja 
koululainsäädännön uudistusta koskeneista lausunnoista. Päivähoidon kasvatustavoitteita koskeneessa lau-
sunnossaan perustuslakivaliokunta ulotti negatiivisen uskonnonvapauden myös tietyn uskontokunnan jäseniin, 
kun se katsoi, että edes uskontokuntaan kuuluvia ei saisi vakaumuksensa vastaisesti pakottaa osallistumaan 
uskonnollisiin menoihin. Ks. PeVL 12/1982 ja PeVL 13/1982. 
6 HE 309/1993, s. 55. Koskenniemen mukaan uskonnon- ja omantunnonvapauden suojan kohteena pitäisi olla 
todellisesti henkilöiden uskonnon harjoittamisen suojaaminen nimenomaan kyseisen uskontokunnan tunnus-
tuksen mukaisesti, eikä sitä vastaan. Vrt. HS 2.12.2002 uskonnonvapauslain eduskuntakäsittelyssä esille tul-
leet ongelmat uskonnon harjoittamisen käsitteestä. Enemmän mielenkiintoa yhteiskunnan tulkinnassa uskon-
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lain soveltamisalaa. Myöskään tasa-arvolakia (8.8.1986/609) ei sovelleta evankelisluterilai-
sen kirkon uskonnonharjoituksen liittyvään toimintaan.7

Perinteinen perusoikeusparadigma korosti erityisesti ennen vuoden 1995 perusoikeusuudis-
tusta uskonnonvapautta nimenomaan negatiivisena oikeutena pysytellä erillään uskonnosta 
ja uskonnon harjoittamisesta. On kuitenkin huomattava, että uskonnonvapaus sisältää sekä 
vapauden että oikeuden, mikä tarkoittaa sekä vapautta uskonnosta, että oikeutta uskontoon. 
Perusoikeuskomitean mietintö vuodelta 1992 herätti aikanaan laajan keskustelun niin sano-
tusta positiivisesta uskonnonvapaudesta eli oikeudesta uskontoon. Positiivinen uskonnon-
vapaus tunnetaan esimerkiksi YK:n asiakirjoissa, mutta suomalaisessa uskonnonvapautta 
koskevassa tulkinnassa se oli historian saatossa jäänyt negatiivisen uskonnonvapauden 
(”vapaus uskonnosta”) varjoon. Nykyinen perustuslaki (11.6.1999/731) ja uskonnonvapaus-
laki (6.6.2003/453) lähtevät positiivisesta uskonnonvapaudesta. Perustuslain mukaan oikeus 
uskontoon kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Uskonnonvapauslain mukaan valtion tehtävänä 
on turvata uskonnonvapaus ja luoda edellytykset sen toteutumiselle. Voimassa oleva us-
konnonvapauslaki lähtee perustuslain kaikille takaaman uskonnon- ja omantunnonvapau-
den tunnustamisesta. Uskonnonvapauslain tehtäväksi uskonnon-vapauden toteutumisessa 
jää edellytysten luominen yksilön ja yhteisön oikeudelle käyttää uskonnonvapauttaan. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa vapautta, mutta myös tasa-arvoista mahdollisuutta harjoittaa us-
kontoa kansankirkon sisällä. Moderniksi tulkinnaksi uskonnonvapaudesta on vähitellen 
tullut kansainvälisten ihmisoikeusasia-kirjojen hyväksymisen kautta käsitys uskonnonva-
paudesta nimenomaan myönteisenä oikeutena. Tämä näkyy erityisesti uskonnonopetus-
säännöksissä.
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2 Uskonnon harjoittamisen -käsitteen määrittelyä 

  

Uskonnon harjoittamisen -käsite liitetään uskonnonvapauden ulkoiseen ja aktiiviseen ulot-
tuvuuteen, joka tarkoittaa käytännössä yksilön oikeutta tunnustaa ja harjoittaa uskontoa 
sekä ilmaista sisäinen vakaumuksensa (forum externum). Scheininin mukaan siihen kuuluu 
oikeus elää suhteessa muihin ihmisiin tavalla, joka vastaa ja toteuttaa henkilön sisäistä va-
                                                                                                                                                     
non harjoittamisen suojaamisessa on saanut ”tunnustuksettomien” uskonnollisen yhteisön ulkopuolisten suo-
jaaminen tunnustuksellisesta uskonnon harjoittamisesta. Koskenniemen mukaan sen sijaan ei demokratian 
kannalta ole ilmennyt kiinnostusta suojata samalta uskonnon harjoittamiselta uskonnollisen yhteisön vähem-
mistöä. Ihmis- ja perusoikeusajattelu näyttää tältä osin olevan alisteista politiikalle. Koskenniemi 2001, s. 35 
ja Leino 2003, s. 210. 
7 Tasa-arvolaki ei koske evankelis-luterilaisen kirkon uskonnonharjoitukseen liittyvää toimintaa. Ks. Tasa-
arvolaki 2 § 1 momentti ja 1 kohta. Näin uskonnonharjoitukseen liittyvä toiminta rajataan tasa-arvolain ulko-
puolelle. Tämä merkitsee sitä, että syrjintäkielto ei ole niillä voimassa, eikä lain ohjelmasäännöksiäkään tar-
vitse noudattaa. Bruun-Koskinen 1997:39. Leinon mukaan oikeuskirjallisuudessa tasa-arvolain soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävään uskonnonharjoitukseen sisältyvät esimerkiksi pappeus ja kirkolliset toimitukset. Uskon-
nonharjoitukseen liittyvänä toimintana ei oikeuskäytännössä ole esimerkiksi pidetty kappalaisen valintaa, 
vaikka papin tehtävien hoitamisessa onkin nähtävissä uskonnonharjoitus. Leinon mielestä uskonnonharjoituk-
sen merkitystä uskonnonvapaudessa ei ole myöskään otettu riittävästi huomioon arvioitaessa evankelis-
luterilaisessa kirkossa vähemmistöön jääneiden perusoikeuksia kirkolliskokouksen päättäessä kirkon virkaky-
symyksestä vuonna 1986. Leino 2001b, s. 158–161 ja Leino 2003, s. 225–226. Scheininin mukaan KHO ei ole 
sisällyttänyt ongelmaan liittyviin ratkaisuihinsa viittauksia perusoikeus- ja ihmisoikeus-normeihin, ks. Schei-
nin 1991. Scheininin mielestä harvalukuiset ratkaisut ovat yleensä tulkinneet uskonnonvapauden vapaudeksi 
väistyä, ts. oikeudeksi erota virasta, ks. Scheinin 1999, s. 383.  
8 Ks. Leino 2001a, s. 56–58, Leino 2003, s. 226 ja Oikeus uskontoon. Rikosseuraamusviraston monisteita 
1/2006, s. 8. 
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kaumusta. Yksilön oikeus toimia käytännössä uskontonsa ja omantuntonsa mukaisesti on 
uskonnon- ja omantunnonvapauden osa-aluetta. Yksilön oikeus aktiivisesti toimia va-
kaumuksensa mukaisesti on puolestaan osa uskonnon tai muun vakaumuksen harjoittami-
sen ja ilmaisemisen ydinaluetta.9 Uskonnonvapauden käsitteeseen kuuluu paitsi vapaus 
harjoittaa kulttia myös vapaus olla sitä harjoittamatta. Uskonnonharjoituksella tarkoitetaan 
yleisessä kielenkäytössä ensinnäkin kulttia eli uskonnollisia menoja, jotka tapahtuvat jonkin 
uskontokunnan opin ja perinteen mukaan.10

Uskonnon harjoittamista ovat KP-sopimuksen 18 artiklan mukaan muiden muassa uskoa 
suoraan ilmaisevat rituaaliset ja seremoniaaliset toiminnot. Tällaisiksi voidaan katsoa myös 
uskonnollisen ryhmän omien perusasioiden hoitaminen, kuten uskonnollisten johtajien, 
pappien ja opettajien valinnan vapaus. Myös uskonnollinen järjestäytymisvapaus, kulttiva-
paus sekä oikeus antaa ja vastaanottaa uskonnollista opetusta ovat johdettavissa uskonnon-
harjoittamisen vapaudesta.

  

11 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artik-
lan mukaan uskonnonvapauteen sisältyy oikeus julkisesti ja yksityisesti opettaa sekä har-
joittaa hartautta ja uskonnollisia menoja. Vapaus harjoittaa uskoaan joko yksin tai yhdessä 
muiden kanssa liittyy moniin toimiin ja tapoihin. Näihin voidaan lukea muiden muassa eri-
tyiset seremoniat, ruokavalio, erottuva pukeutuminen, oikeus perustaa uskonnollisia koulu-
ja ja pappisseminaareja sekä levittää uskonnollisia tekstejä ja julkaisuja, oikeus pitää erityi-
siä rukoushuoneita ja niin edelleen. Uskonnonharjoittamisen käsitteen ala on siis varsin 
laaja. Valituksia uskonnonvapauden loukkaamisesta on saatu käytännössä kaikkialta maa-
ilmasta. Valitusten aiheet ovat vaihdelleet vapaavalintaisen uskonnon harjoittamisen kiel-
tämisestä valtion uskonnollisin perustein harjoittamaan syrjintään. Kansainvälisen yhteisön 
huoli uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta ja syrjinnästä näkyy muun muassa YK:n 
yleiskokouksen hyväksymässä julistuksessa (Declaration on the Elimination of All Forms 
of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, yleiskokouksen päätös-
lauselma 36/55, 25.11.1981). ”Laajaan” uskonnon harjoittamisen vapauteen voidaan lukea 
esimerkiksi vapaus perustaa opetuslaitoksia ja yhteisöjä.12

Tosin, vaikka Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan tulkinnoissa on uskonnon ja 
uskomusten käsitteille sinänsä annettu verrattain laaja merkityssisältö, uskonnonharjoitta-
misen suhteen ei olla oltu viime vuosina laajan tulkinnan kannalla. Laillisen järjestelmän 
yleisistä sitovista säännöistä ei ole saatu henkilön subjektiivisen omantunnon mukaista sel-
keää vastausta, kuten sitä voiko hän pitää Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan suo-
jaamana uskonnon harjoittamiseksi itse ymmärtämäänsä toimintaa.

  

13

                                                 
9 Scheinin 1999, s. 358, 370, Juntunen 1985, s. 113 ja Leino 2003, s. 201. 

  

10 Juntunen 1985, s. 113. 
11 Scheinin 1999, s. 359. Lisäksi uskonnonharjoitukseen voidaan katsoa kuuluvan muita uskonnon ”harjoituk-
seen panemiseen” tähtääviä toimintoja, kuten uskonnon levittämistä julistamalla, painotuotteiden avulla ja 
kouluttamalla uskonnon palvelukseen omistautuvaa henkilökuntaa. Uskonnon harjoittamisen vapauteen voi-
daan lukea myös vapaus perustaa opetuslaitoksia ja yhteisöjä. Ks. KM 1977:21, s. 51 sekä Opetusministeriön 
kirkko ja valtio-työryhmä, joka yhtyy tähän kantaan, 1982:47, s. 5. Juntusen mukaan myös muu kuin varsi-
nainen kultti on ilmeisesti toimintaa, joka pyrkii palvelemaan ao. uskonnon omia tarkoitusperiä, ks. Juntunen 
1985, s. 114. 
12 Ks. Levin 2001, s. 119–120. Näin uskonnon harjoittamisen käsite on mitä ilmeisimmin laajempi kuin siitä 
johdettava tai siihen läheisesti liittyvä kulttivapaus, joka merkitsee lähinnä vapaata uskonnolliseen toimintaan 
tai riitteihin osallistumista. Uskonnon harjoittamisen käsitteen ”laajempi” tai monessa suhteessa yksityiskoh-
taisempi kansainvälisoikeudellinen määritelmä on löydettävissä YK:n yleisestä kannanotosta KP-sopimuksen 
18 artiklasta. (General Comment 122/48, 1993, kappale 4) 
13 Van Dijk – Van Hoof 1998, s. 550 ja Leino 2003, s. 201. 
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Mainittuun uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän kieltävään julistukseen vuo-
delta 1981 sisältyy uskonnonharjoitukselle ominaiset vähimmäisvaatimukset, muun muassa 
oikeus kokoontua uskonnonharjoitukseen, opettaa uskontoa, harjoittaa julkaisutoimintaa ja 
harjoittaa humanitaarista avustustoimintaa. Julistukseen ei kuitenkaan sisällytetty islami-
laisten valtioiden vastustuksen takia ihmisoikeuksien julistuksen mainintaa oikeudesta vaih-
taa uskontoa. 

Uskonnonharjoittamisella tarkoitetaan uskonnonvapauslain esitöiden mukaan rituaalisessa 
muodossa, esimerkiksi jumalanpalveluksissa ja muissa uskonnollisissa menoissa, tapahtu-
vaa toimintaa. Esimerkiksi jumalanpalvelus, johon sisältyy ehtoollisen vietto, on evankelis-
luterilaisen kirkon keskeisin uskonnonharjoituksen muoto.14 Tähän myös perustuslain 11 § 
antaa mahdollisuuden. Uskonnon harjoittamisen määritelmä on lopullisessa uskonnonvapa-
uslaissa liitetty uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitukseen ja luettavissa 9 §:n 1 momentista, 
jonka ohella perustuslain 11 § täsmentää ja antaa sille oikeudellista sisältöä. Uskonnonva-
pauslain 9 §:n 1 momentin mukaisella uskonnon tunnustamisella ja harjoittamisella, joka 
rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksen mukaan ilmenee siihen kuuluvassa 
yksilöllisessä, yhteisöllisessä ja julkisessa toiminnassa, tarkoitetaan lähinnä rituaalisessa 
(kultillisessa) muodossa tapahtuvaa toimintaa. Tällöin on kysymys jumalanpalveluksista ja 
muista uskonnollisista menoista, jotka liittyvät kulttiin ja siihen osallistumiseen. Yhtenä 
uskonnon harjoittamisen määrittelyn keskeisenä kriteerinä on myös rekisteröidyn uskonnol-
lisen yhdyskunnan toiminnan perusteiden yksilöitävyys, vakiintuneisuus ja yhteisön sille 
tunnustama pyhyys.15 Keskeistä on, että rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta on 9 §:n 1 
momentissa mainitun tarkoitusperän mukainen. Pyhinä pidettyjen vakiintuneiden toiminnan 
perusteiden osalta riittää, kun ne voidaan muuten riittävästi yksilöidä.16

                                                 
14 HE 170/2002, s. 21. Euroopan ihmisoikeustoimikunnan Tapauksessa X v. Tanska valittaja vetosi Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan mukaiseen ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tähän vapau-
teen sisältyivät jumalanpalvelus (worship), opettaminen (teaching), toimiminen (practice) ja noudattaminen 
(observance). Toimikunnan näkemyksen mukaan kirkko oli uskonnollisena yhteisönä ymmärrettävissä samaa 
mieltä olevien yhteisöksi. Tämän vuoksi se katsoi, että EIS:n 9 artiklan takaaman suojan voitaisiin katsoa 
kohdistuvan kirkkoon itseensä ja sen uskonnon harjoittamiseen. Juntusen mukaan kulttiin, uskonnollisiin 
menoihin osallistuminen tai niiden ulkopuolelle jättäytyminen varsinaisesti rajaa uskonnon harjoittamisen 
käsitteen. Jokaisella on vapaus joko harjoittaa kulttia tai olla sitä harjoittamatta, ks. Juntunen 1985, s. 113–
114. Vastoin Turun hallinto-oikeuden näkemystä, kirkkoherran virkaan liittyvä jumalanpalveluksen toimitta-
minen on Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan uskonnonharjoitusta. Leinon mukaan rajanveto ”uskonnon-
harjoitus”-käsitteen kohdalla on vaikeaa. Ks. Leino 2001b, s. 158–161. Määrittelyn vaikeutta tosin lieventää 
se, että ahtainkin uskonnonharjoituksen käsitteen tulkinta sisältää kirkon tai uskontokunnan riitit ja jumalan-
palveluksen. Bruun – Koskinen 1997, s. 40. Suomenkielen perussanakirjan mukaan riitti tarkoittaa uskonnol-
lista toimitusta tai seremoniaa ja palvontamenoa. 

 Uskonnollisen yh-

15 Uskonnonvapauslain esitöissä (KM 1999:5, s. 27) katsottiin, että yhdyskunnan toiminta voisi uskontunnus-
tuksen sijasta tai ohella perustua myös pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidet-
tyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin. Säännöksessä todettiin nimenomaisesti myös se, että uskonnolli-
sen yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia noudattaen, mistä seuraa siis kriteerejä 
rekisteröitymisen määräytymiselle. Uskonnonvapauslakiehdotuksen 9 §:n 2 momentin mukaan perus- ja ih-
misoikeuksien kunnioittaminen tarkoittaa tässä vaatimusta käyttää uskonnonvapautta esimerkiksi kokoontu-
mis- ja yhdistymisvapautta, oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä sananvapautta 
kunnioittaen. Samalla on pyritty selkeästi välttämään yhdistyslain kanssa päällekkäistä sääntelyä ja sellaisia 
eroavaisuuksia yhdistyslakiin verrattuna, jotka eivät perustu uskonnollisen yhdyskunnan erityisluonteeseen. 
On kuitenkin huomattava, että uskonnollisen yhdyskunnan luonne poikkeaa joiltakin osin varsin merkittävästi 
aatteellisista yhdistyksistä. KM 2001:1, s. 23. Merkittävin ero yhdistyksiin verrattuna on se, että rekisteröidyn 
uskonnollisen yhdyskunnan järjestysmuodon ei välttämättä tarvitse rakentua kansanvaltaisuuden periaatteille. 
KM 2001:1, s. 24. 
16 KM 2001:1, s. 35. Uskonnonvapauskomitean mietinnössä (KM 2001: 1) uskonnon tunnustaminen ja  
-harjoittaminen sisällytettiin rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitukseen. Vrt. myös KM 1999:5, 
s. 26–27 ja 53 uskonnon harjoittamisen käsitteen määrittelystä ja kokoontumislain (22.4.1999/530) verrannol-
linen määritelmä (tunnusomaisuus ja julkisuus), joka aidoimmin ja täydellisimmin toteutuu yhteisössä, on 
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teisön rekisteröintiin liittyy sisällöllinen arviointi toiminnan uskonnollisesta perustasta ja 
laadusta.17

Käsitteellistä epäselvyyttä saattaa aiheuttaa se, mitä tarkoitetaan ”uskonnon harjoittamiseen 
kuuluvalla toiminnalla”. Uskonnonvapauslain esitöiden mukaan tällä tarkoitetaan rituaali-
sessa muodossa, esimerkiksi jumalanpalveluksissa ja muissa uskonnollisissa menoissa ta-
pahtuvaa toimintaa. Uskonnonharjoittamiseen kuuluva toiminta liitetään uskonnonvapaus-
lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentin mukaisesti rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan 
tarkoitukseen, joka ilmenee uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvassa yksi-
löllisessä, yhteisöllisessä ja julkisessa toiminnassa.

 

18

Uskonnonharjoittamisen käsitteen osalta merkittävä asia on uskonnollisen yhdyskunnan 
perustamiskirjaan liitettävä yhdyskuntajärjestys. Tällä tarkoitettaisiin asiakirjaa, johon sisäl-
tyvät yhdyskunnan perustamiskirjassa noudatettavaksi vahvistetut määräykset yhdyskunnan 
tarkoituksesta, toimintamuodoista ja järjestysmuodosta. Selvitystä yhdyskunnan uskontun-
nustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodoista ei enää annettaisi erikseen. Sen 
sijaan yhdyskuntajärjestyksessä tulisi olla määräys yhdyskunnan tarkoituksesta ja toimin-
tamuodoista, joka sisältäisi määräyksen myös uskontunnustuksesta tai muista yksilöidyistä 
toiminnan perusteista ja yhdyskunnan uskonnonharjoitusmuodoista.

  

19

Uskonnonvapauslakiehdotuksen 9 §:n 1 momentin mukaan asiantuntijalautakunnan (ks. 
myös lakiehdotuksen 27 §) tehtävänä on arvioida, onko yhteisön tarkoituksena järjestää ja 
tukea uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja 
julkista toimintaa ja pohjautuuko tämä toiminta uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin 
kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perustei-
siin. Asiantuntijalautakunnan tehtävänä on arvioida esimerkiksi sitä, onko rekisteröitymistä 
hakeva yhteisö uskonnollinen vai edustaako se muita kuin uskonnollisia maailmankatso-

 Uskonnollisella yh-
dyskunnalla eli yhteisöllä, on vapaus pitkälti määritellä se, mitä uskonnon harjoittamisella 
ja sen muodoilla käytännössä tarkoitetaan. Voidaan myös sanoa, että uskonnon harjoittami-
nen määrittyy käsitteenä tässä suhteessa staattisemmin uskontoa harjoittavan yhteisön nä-
kökulmasta, ei niinkään dynaamisesti yksilön uskonnon tai uskon harjoittamisen vapautta 
ensisijaisesti huomioiden.  

                                                                                                                                                     
katsottu sisältyvän uskonnonvapauteen. Ks. Leino 2003, s. 224. Yksityisellä uskonnonharjoituksella tarkoite-
taan uskonnonvapauslain esitöiden mukaan suljettuja tilaisuuksia, joita ei kokoontumislainsäädännön 
(530/1999) mukaan voida pitää yleisinä. Yksityisiksi uskonnonharjoitusmuodoiksi katsotaan esimerkiksi 
kotihartaudet ja muut tilaisuudet, joihin on vain henkilökohtainen pääsy esimerkiksi tietyn yhteisön jäseninä 
kutsutuilla. Julkista on muu uskonnonharjoitus. Ks. KM 2001:1, s. 10–11. 
17 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lausunto uskonnonvapauskomitean välimietinnöstä. 
18 Uskonnonharjoittamisen käsitteen ala on tosin tässä ymmärretty melko laaja-alaisesti (”uskonnon harjoit-
tamiseen kuuluva toiminta”), mikä voi olla ongelma käsitteen määrittelyllisen selkeyden osalta. (KM 2001:1, 
s. 35–36) Tasa-arvolain 2 §:ää on leimannut käsitteellinen epäselvyys siitä, miten ”uskonnonharjoitukseen 
liittyvä toiminta”-termi on ymmärrettävä. Termiä onkin pidetty säätämisympäristöönsä nähden merkityssisäl-
löltään epäonnistuneena. Leino 2003: 248. 
19 Ks. uskonnonvapauslakiehdotuksen 11 ja 12 § sekä KM 2001:1, s. 24. Muista Skandinavian maista Ruotsis-
sa uskonnolliseksi yhteisöksi katsotaan mikä tahansa yhteisö, jonka tarkoituksena on uskonnollinen toiminta, 
johon sisältyy jumalanpalveluksen järjestämistä. Jumalanpalvelus on lain Ruotsin kirkosta esitöiden mukaan 
ymmärrettävä tässä laajassa merkityksessä, niin, että siihen sisältyy esimerkiksi yhteinen rukous ja meditaatio. 
(prop. 1997/98:116) Näin uskonnonharjoitus on liitetty Ruotsissa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan 
tarkoitukseen. Myös Ruotsin kirkko on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, mutta siitä on annettu erillinen 
laki (lag om svenska kyrkan 1998:1591) ja rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia koskevista säännöksistä 
vain osaa sovelletaan siihen. (KM 2001:1, s. 7) Myös islaminuskoisella uskonnollisella yhdyskunnalla on oma 
yhdyskuntajärjestyksensä, joka sisällöllisesti noudattaa samoja periaatteita. Esimerkkinä Islam ja rakkaus-
yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys. 
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muksia ja vakaumuksia. Lautakunnan toisena tehtävänä on arvioida yhteisön toiminnan 
luonne suhteessa perus- ja ihmisoikeuksiin. Kolmantena tehtävänään lautakunta arvioi, 
täyttääkö yhteisön taloudellinen toiminta uskonnon-vapauslaissa tällaiselle toiminnalle sää-
detyt rajoitukset.20

On huomattava, että uskonnonvapauden ja uskonnon harjoittamisen vapauden osalta on 
yleiseksi muodostunut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan tulkinta, jonka mukaan 
kyseinen artikla ei suojaisi yksilön toimimista (subjektiivisen) omantuntonsa mukaisesti. 
Yksilön suoja toimia ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden mukaan ulottuu 9 ar-
tiklan mukaan vain uskonnon tai uskomuksen ilmaisemisen objektiivisen käsittämisen laa-
juuteen.

  

21 Käytännössä tämän tulkinnan on myöhemmissä EIT:n käytännöissä katsottu 
merkitsevän henkilön edustaman uskontokunnan oppia koskevan virallisen näkemyksen 
etuasemaan asettamista suhteessa yksilön edustamaan subjektiiviseen näkemykseen opista. 
Uskonnonvapaus ja sen toteuttaminen on näin sidottu tiettyyn objektiiviseen tuntomerkkiin, 
joka tarkoittaa rekisteröityä jäsenyyttä jossakin uskonnollisessa yhteisössä. Uskonnon har-
joittaminen on puolestaan sidottu uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitukseen.22

Toisaalta on aina muistettava ja huomioitava perusoikeuksien arvostuksenvaraisuus ja nii-
den sidonnaisuus kuhunkin vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja kontekstiin. 
Koska ei voida esittää yhtä ylihistoriallista ihmisoikeus- tai perusoikeusmääritelmää, on 
myös vaikea osoittaa tiettyä ajankohtaa, jolloin niiden historia olisi alkanut. Ihmisoikeuksia 
ei Niemisen mukaan voida ajatella yhtenä valmiina kokonaisuutena, jonka toteuttamisen 
suhteen eri valtiot vain yksioikoisesti asetettaisiin paremmuusjärjestykseen. Yhteiskunnat ja 
niiden arvostuksetkin voivat siis muuttua. Siksi ei Niemisen mukaan ehkä olekaan tarkoi-
tuksenmukaista pyrkiä etsimään uskonnon- ja sen harjoittamisen vapaudelle yhtä oikeaa ja 
kaikkialla samanaikaisesti voimassa olevaa ylihistoriallista määritelmää.

  

23

3 Uskonnon harjoittamisen -käsitteen rajausta – mikä ei 
ole uskonnon harjoittamista? 

  

Korkein hallinto-oikeus on myös antanut tasa-arvolain soveltamiseen ja uskonnon harjoit-
tamisen käsitteen sisältöön liittyen mielenkiintoisen päätöksen 13.3.2001/469. KHO ratkai-
si 29.6.1999 tehdyn valituksen, jossa Rovaniemen seurakunnan jäsen A oli valittanut Oulun 
hiippakunnan tuomikapitulin päätöksestä olla kumoamatta Rovaniemen seurakunnan kirk-
kovaltuuston 27.1.1999 yksimielisesti tekemiä henkilövalintoja. KHO päätti pitää tuomio-
kapitulin päätöksen voimassa, vaikka osin eri perustein kuin kapituli. Hauta- ja kiinteistö-

                                                 
20 KM 2001:1, s. 47–48. Esimerkiksi tapauksen Hasan ja Chaush v. Bulgaria – 26.10.2000 yhteydessä Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuin totesi, että uskonnollisilla menoilla oli merkitystä ja pyhää arvoa uskoville, jos 
niitä toimitettiin näitä sääntöjä noudattaen tuohon tarkoitukseen valtuutettujen pappien toimesta. Pappien 
henkilö oli EIT:n mukaan epäilemättä tärkeää jokaiselle yhteisön jäsenelle. Leino 2003, s. 218. 
21 Van Dijk – Van Hoof 1998, s. 542. 
22 Leino 2003, s. 200; Vaikka negatiivinen uskonnonvapaus on yleensä liitetty yksilön vakaumukseen ja siten 
hänen kussakin tilanteessa tekemäänsä valintaan, uskonnollisen yhdyskunnan tukeminen on kuitenkin liitetty 
tiettyyn objektiiviseen tunnusmerkkiin, jäsenyyteen uskonnollisessa yhdyskunnassa. Ks. KM 1992:3. 
23 Nieminen 1988, s. 13 ja Kortteinen 1998, s. 44–45. 
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toimen johtokunnan, toisin kuin kasvatustyön johtokunnan tehtävien, ei KHO:n mielestä 
voida katsoa liittyvän kirkon uskonnonharjoitukseen.24

Hyvinkään kappalaisen valintaa koskevassa asiassa oli kysymys korkeimman oikeuden 
ratkaisun mukaan kahden perusoikeuden, sukupuolta koskevan tasa-arvon ja uskonnonva-
pauden sekä kirkon oikeudesta päättää sen omiksi katsottavista asioista, yhteensovittami-
sesta. Korkein oikeus on Hyvinkään kappalaisen valintaa koskevassa tuomiossaan 
19.1.2001 käsitellyt tasa-arvon ja uskonnonvapauden keskinäistä suhdetta. Korkeimman 
oikeuden mukaan tasa-arvo selviytyi voittajaksi tässä kilpailussa ja myös edelle kirkon oi-
keudesta päättää sen omiksi katsottavista oikeuksista. Korkein oikeus perusti päätöksensä 
hallituksen esityksessä

  

25 omaksuttuun näkemykseen siitä, että ”sukupuolinen tasa-arvo on 
myös kirkon hyväksymä periaate”. Kirkon lainsäädännöllinen autonomia oli näin asetettu 
perusoikeuspunnintaan. Tasa-arvolain esitöistä ja oikeuskirjallisuudesta ilmeni kuitenkin 
Helsingin hovioikeuden esittelijän mukaan, että tasa-arvolaki on haluttu rajata koskemaan 
kirkon palveluksessa olevaan ei-hengelliseen henkilöstöön, joiden tehtävät eivät mitenkään 
liity uskonnonharjoitukseen. Tasa-arvolaki ei ulottuisi siis koskemaan hengellisen työn te-
kijöitä. Sen sijaan uskonnonharjoituksen-käsite oli jäänyt esittelijän mukaan määrittelemät-
tä. Ottaen huomioon evankelis-luterilaisen kirkon erityisasema ja papin virkaan olennaisesti 
kuuluvat niin sanotut hengelliset tehtävät, olisi hovioikeuden tullut esittelijän mukaan kat-
soa, että tasa-arvolakia syrjintäolettamuksineen ja rikkomusseuraamuksineen ei voida so-
veltaa kappalaisen valintaan.26

Korkein oikeus tulkitsi kyseisessä tapauksessa 2001:9 tasa-arvolain 2 §:n 1 momentin rajoi-
tussäännöstä siten, että tasa-arvolakia voitiin soveltaa evankelis-luterilaisen kirkon kappa-
laisen valintaan. Sen sijaan kappalaisen valinta ei ole välillisestikään uskonnon harjoitta-
mista. Ratkaisua perusteltiin tasa-arvolailla ja yhdenvertaisuusperiaatteella. Tasa-arvolain 
valmisteluasiakirjojen mukaan lain 2 § 1 momentin tarkoituksena oli olla puuttumatta nais-
pappeuskysymykseen, jonka katsottiin kuuluvan kirkon omiin asioihin muun muassa us-
konnonvapauden nojalla. Kun kirkko sittemmin oli hyväksynyt naispappeuden, ja painotti 
opetuksessaan sukupuolten tasa-arvoa, ei uskonnonvapaus enää estänyt yhdenvertaisuuden 
toteutumisen arvioimista kirkon mainitunlaisessa toiminnassa. Kun tasa-arvolain 2 §:n ra-
joitussäännöstä oli tulkittava yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla mieluummin ahtaasti kuin 
laajentavasti, tuli tasa-arvolakia soveltaa kirkon kappalaisen valintaan.

 

27

                                                 
24 Tasa-arvolain 4 § 2 momentin kiintiöperiaatetta ei tarvinnut soveltaa kirkon hauta- ja kiinteistötoimen joh-
tokunnan valinnassa, siitä huolimatta että hauta- ja kiinteistötoiminnan johtokunnan toiminnan ei voitu katsoa 
liittyvän kirkon uskonnonharjoitukseen tasa-arvolain 2 §:n tarkoittamassa mielessä. (KHO 13.3.2001/469). 
Ks. myös Leino 2003, s. 246–247. Näin tavallaan myös niin sanottu hengellinen ja ei-hengellinen työ rajattiin 
Korkeimman hallinto-oikeuden toimesta. 

  

25 HE 57/1985. 
26 Ks. KKO 2001:9 (nro 88/DN:o S99/1215, 19.1.2001), jossa oli kysymys naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta annetun lain säännösten soveltamisesta evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan kappalaisen valin-
taan. Asiallisesti kysymys oli siitä, kumpi oli ansioituneempi kappalaisen virkaan ja siitä, millä perusteilla 
seurakunta valinnan 29.5.1996 teki kirkkovaltuuston päätöksellä. Leino 2003, s. 243, 245–246 ja 249. 
27 ks. Leino 2003, s. 248. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta (1986/609) tarkoituksena on lain 1 §:n mukaan 
estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa 
parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain 2 §:n soveltamisalan rajoituksen mukaan lain säännök-
siä ei sovelleta evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnollisten yhdys-
kuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan. Uskonnonharjoitus-rajoitusta on tosin tulkittava myös 
ahtaasti, minkä lisäksi tasa-arvolakia voidaan soveltaa kirkon kappalaisen valintaan kirkon hyväksyttyä nais-
pappeuden. Korkeimman oikeuden ratkaisun perustelujen mukaan tasa-arvolain 2 §:n 1 kohdan mukaista 
rajoitusta on tulkittava tavalla, joka parhaiten edistää sukupuolten tasa-arvoa erityisesti työelämässä. Myös 
seurakunta on kappalaista valitessaan työnantajan asemassa. Tästä syystä lainkohdan ilmaisua ”uskonnonhar-
joitukseen liittyvään toimintaan” on tulkittava ahtaasti eikä laajentavasti. Näin ollen kappalaisen valintaa ei 
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Tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin nojalla työnantajan menettelyä on pidettävä kiellettynä 
syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan 
syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta olevan 
henkilö, jollei työnantaja voi osoittaa, että hänen menettelyynsä on työn tai tehtävän laadus-
ta johtuva painava ja hyväksyttävä syy taikka, että hänen menettelynsä on johtunut muusta, 
hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta. Korkeimman oikeuden mukaan Launiksen ikä 
ei sellaisenaan ollut hyväksyttävä syy asettaa hänet eri asemaan kuin Kemppainen. Selvitys 
Kemppaisen sopivuudesta tehtävään ei osoita Launista siihen sopimattomaksi, eikä mikään 
muukaan seikka. Korkein oikeus piti seurakunnan perusteita jättää Launis valitsematta ko-
konaisuutena tarkastellen riittämättöminä. Kun seurakunta ei ole voinut osoittaa, että sen 
menettelyyn on työn tai tehtävän laadusta johtuva painava tai hyväksyttävä syy taikka että 
sen menettely on johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta, seurakunta 
oli korkeimman oikeuden mukaan velvollinen suorittamaan Launikselle tasa-arvolain tar-
koittamaa hyvitystä.28

Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan pelkästään läsnäoloa uskonnollisen yhdyskunnan 
omistamissa tiloissa ei voitane pitää uskonnon harjoittamisena.

  

29

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että oman uskonnon opetus ei ole sisällöltään perustus-
laissa tarkoitettua uskonnon harjoittamista. Oman uskonnon opetuksessa on kysymys ob-
jektiivisesta tiedon jakamisesta, ei uskontoon tai hartauteen opettamisesta tai johdattamises-
ta. Uskonnon harjoittamiseen liittyviä elementtejä tai osia voi silti kuulua uskonnon oppiai-
neen sisältöön, lähinnä sen tiedolliseen ainekseen, joka mainitaan valtakunnallisesti hyväk-
sytyissä opetussuunnitelmissa. Kyse on tällöin uskonnonharjoituksenkin kuten rukouksen 
suhteen tiedollisesti opetettavasta asiasta ja tutustumisesta, ei uskontoon tai uskoon kasvat-
tamisesta tai sosiaalistamisesta, indoktrinaatiosta, jonka KP-sopimuksen 18.2 artikla kiel-
tää.

 Samassa päätöksessä oi-
keusasiamies totesi, että negatiivista uskonnonvapautta koskevalla säännöksellä on myös 
laajemmalle oikeusjärjestykseen ulottuva heijastusvaikutuksensa. Sillä voidaan yleisesti 
puoltaa esimerkiksi sellaisia järjestelyjä, joilla vältetään ihmisten pakottaminen heidän va-
kaumustaan loukkaaviin tehtäviin ja tilanteisiin. 

30

                                                                                                                                                     
ole perusteltua katsoa kuuluvaksi uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan. Näillä perusteilla korkein 
oikeus katsoo, että kappalaisen valintaan on sovellettava tasa-arvolain säännöksiä. Hallinto-oikeustuomari 
Pirjo Pyhäjärven mukaan näyttäisi yht´äkkiä siltä, että ylimmät oikeusasteet tulkitsisivat uskonnonharjoituk-
sen käsitettä eri tavalla, vaikka tapaukset KHO 13.3.2001 ja KKO 19.1.2001 eivät olekaan täysin identtisiä. 
KKO:n ratkaisussa yleiset periaatteet, kuten uskonnonvapaus ja sukupuolten tasa-arvo sekä kirkon oikeus 
päättää sen omiksi katsottavista asioista asetetaan punnintaan. Ks. Kotimaa 1.6.2001/22. 

 Koulu voi tosin järjestää oppilaille uskonnollista toimintaa, kuten jumalanpalveluksia 

28 KHO:n mukaan Eevakaarina Launista oli pidettävä virkaan ansioituneempana kuin virkaan valittua Jari 
Kemppaista. Tämän johdosta oli syntynyt lain tarkoittama syrjintäolettama. Tuomiokapitulin hakijoista anta-
masta lausunnosta ilmenee, että Launis on ollut tehtävään huomattavasti Kemppaista ansioituneempi. Lau-
sunnossa hakijoita on kirkkojärjestyksen 6 luvun 32a §:n mukaan arvioitu paitsi kyvyn ja taidon perusteella 
myös ottaen huomioon seurakunnan tarpeet. Oikeuskirjallisuuden perusteella voidaan sanoa, että syrjintäkiel-
to on laaja siinä mielessä, että syrjintänä voi tulla kyseeseen niin teko kuin laiminlyöntikin. Laaja se on myös 
siksi, että se expressis verbis kattaa sekä välittömän että välillisen syrjinnän. Näin ollen, jos jonkun laimin-
lyönnin johdosta eri sukupuolta olevat henkilöt tosiasiallisesti joutuvat eri asemaan, on kyse syrjinnästä. (Ks. 
KKO 2001:9) 
29 Ks. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös kantelussa kunnallisvaalien äänestyspaikkoja koskevassa asiassa 
3.3.1999, dnro 2009/4/96, EOA:n vuosikertomus 1999, s. 383–385. 
30 Ks. Opetusministeri Antti Kalliomäen vastaus kansanedustaja Päivi Räsäsen kirjalliseen kysymykseen 
9.2.2006, 1094/2005, oikeusohjeinaan perusopetuslain 3 § ja 14 §:n 2 momentti sekä lukiolain 10 §:n 2 mo-
mentti. Ks. KK 724/2005.  
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ja uskonnollisia päivänavauksia, mutta se ei ole uskonnon opetuksen asia, vaan koulun yh-
teistä toimintaa.31

4 Uskonnon harjoittaminen – kysymys yhteistyöstä ja 
väistämisestä 

  

Uskonnonharjoittamisen käsitteen osalta ongelmallisia voivat olla tilanteet, joissa syntyy 
jännite eri perusoikeuksien välillä, esimerkkinä miespapin yhteistyö naispapin kanssa. Ra-
janvetoa on oikeuskäytännössä tehty sen välillä, miten perustuslain 11 §:n turvaama va-
kaumuksen ja omantunnonvapaus suhteutuu yksilöiden väliseen tasa-arvoon ja yhdenver-
taisuuteen sekä viranhoidollisiin näkökohtiin. Naispappia ei saa asettaa sukupuolen takia 
eriarvoiseen asemaan suhteessa miespuolisiin pappeihin. Kuitenkin punnittavaksi jää, millä 
tavalla papin uskonnollinen vakaumus huomioidaan. Onko sillä merkitystä kirkon virassa ja 
virkatehtävien hoidossa ja onko se hyväksyttävä syy yhteistyöstä kieltäytymiseen ja ”väis-
tämiseen”? Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on ollut suuntauksena tulkita yhteistyöstä 
kieltäytymistä tasa-arvo- ja viranhoidollisena kysymyksenä.32

Perustuslain 11 §:n 2 momentin mukaan ketään ei voida pakottaa uskonnon-harjoitukseen 
vakaumuksensa vastaisesti. Tästä pakottamiskiellosta on suoraan johdettavissa oikeus väis-
tää. Jos väistäminen on papin perustuslaillinen oikeus, se ei voi muodostua esteeksi tai 
syytteen perusteeksi. Esille on otettava kuitenkin kaksi kriittistä kysymystä: Kenen uskonto 
ja millä perusteella on niin tärkeä, että se saa noudattaa omia lakejaan? Miten määritellään 
vakaumuksen hyväksyttävyys suhteessa valtion lakiin? 

 Tasa-arvolain 2 §:ssä evan-
kelis-luterilaisen kirkon uskonnon harjoittamiseen liittyvä toiminta rajataan kuitenkin lain 
soveltamisalan ulkopuolelle, eikä rikoslain 11 luvun 9 §:ää voi vastoin tasa-arvolain sään-
nöksiä laajentaa käsittämään uskonnonharjoittamista. 

Yhdenvertaisuuslain (20.1.2004/21) 6 §:n mukaan sukupuoleen perustuvasta syrjinnänkiel-
losta säädetään tasa-arvolaissa. Pohjanraiton vaatimuksissa todettiin, että häntä olisi painos-
tettu jättämään virkatehtävänsä hoitamatta, koska hän on nainen, ja siten hänet oli asetettu 
naispappina miespappeihin nähden ilmeisen eriarvoiseen ja näitä olennaisesti huonompaan 
asemaan. Norro ja Ojala ovat olleet hänen mukaansa vähintäänkin avustamassa julkisen 
jumalanpalveluksen järjestämisessä ja tässä ominaisuudessa syyllistyneet rikoslain 11 luvun 
9 §:ssä tarkoitettuun syrjintään. Vakaumus ei kuitenkaan oikeuta kieltäytymään yhteistyöstä 
eri sukupuolta olevien pappien kanssa eikä tähän perustuvaan syrjivään menettelyyn. Va-
kaumus ei myöskään voi olla rikoslain 11 luvun 9 §:ssä tarkoitettu hyväksyttävä syy. Myö-
hemmin hovioikeus piti mahdollisena sitä, että Norro ja Ojala olivat siinä käsityksessä, että 
jumalanpalveluksen toimittamiseen ei osallistu naispappia (eli jumalanpalvelus on apostoli-

                                                 
31 Opetussuunnitelmauudistus peruskoulussa, opetusneuvos Antti Vanne, Opetushallitus, Kristillinen Kasva-
tus 4/2002. Koulun kontekstissa uskonnon harjoittamisen käsitemäärittelyn ja rajojen suhteen merkittävä 
asiakirja on Opetushallituksen muistio Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomus-
tiedon opetukseen sekä koulun toimintaan. Muistion mukaan ”Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 
järjestetty uskonnon opetus ei ole Suomen perustuslain (731/1999) 11 §:ssä tarkoitettua uskonnon harjoitta-
mista.” Uskontoon perehtymiseen kuuluu perustuslakivaliokunnan mukaan myös tutustuminen uskonnon 
harjoittamisen muotoihin ja tapoihin. Esimerkiksi koulun juhlaan sisältyvä virsi tai jouluevankeliumi ei tee 
juhlasta vielä uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta, mutta osallistumisen siihen on oltava vapaa-
ehtoista. 
32 Esimerkkinä Hyvinkään käräjäoikeus 30.11.2007 tuomio numero 1070 jumalanpalveluksen ehtoollisavusta-
ja-asia, pastori Ari Norro, SLEY:n paikallisosaston puheenjohtaja Pirkko Ojala vs. pastori Petra Pohjanraito. 
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nen) ja siten ongelma syntyi vasta kirkon sakastissa. Kuitenkin Pohjanraito oli katsonut 
vähän ennen jumalanpalveluksen alkamista olevansa pakotettu vetäytymään tilanteesta, 
jotta jumalanpalvelus voitiin toimittaa. Hovioikeus katsoi, että Pohjanraiton sukupuoli oli 
vaikuttanut siihen, että Norro ei vakaumuksensa takia voinut toimia hänen kanssaan yhteis-
työssä. Hovioikeuden mukaan Pohjanraiton vetäytyminen tilanteesta ei tapahtunut hänen 
vapaasta tahdostaan, vaan Norron ja Ojalan menettelyn seurauksena. 

Ratkaistavaksi tuli, ovatko Norro ja Ojala menettelyllään syyllistyneet syrjintään. Oikeus-
ohjeiden perusteella rikoslain 11 luvun 9 §:n (578/1995) mukaan syrjintää syyllistyy muun 
muassa se, joka julkista tilaisuutta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä asettaa jonkun 
ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan sukupuolen perusteella. 
Syrjintärikoksen tunnusmerkistön täyttyminen kuitenkin edellyttää, että eriarvoiseen kohte-
luun ei ole hyväksyttävää syytä, jollainen voisi perustua myös harjoitetun toiminnan luon-
teesta. Esimerkiksi kirkkojen tai uskontokuntien järjestämät tilaisuudet voivat olla tarkoitet-
tuja vain kyseisen uskonnon omaksuneille.33 Kuitenkin esimerkiksi uskonnon ja omantun-
non vapauden ja virkavelvollisuuksien väliset ristiriidat joudutaan ratkaisemaan tapauskoh-
taisesti (case-by-case). Siten säännöksestä ei voida johtaa yleistä oikeutta kieltäytyä virka-
velvollisuuksiin kuuluvasta tehtävästä vakaumuksen perusteella.34

Hovioikeus katsoi, että Norro ja Ojala ovat toimineet jumalanpalveluksen järjestämisessä 
avustavassa asemassa ja näin tekijöinä niin, että syrjintärikoksen tunnusmerkistö toteutuu. 
Johtopäätöstä tukee se, että säännöksen esitöiden mukaan myös julkisen tilaisuuden järjes-
tämisessä apuna oleva henkilö voi syyllistyä syrjintään.

  

35

                                                 
33 Syrjinnän rangaistavuus edellyttää tahallisuutta ja tietoisuutta syrjintäperusteen olemassaolosta ja merkityk-
sen antamista sille henkilön kohtelussa. Ks. HE 94/1993, s. 34 ja 36. Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ihmi-
set ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun 
muassa sukupuolen perusteella.  

 Norrolla oli kuitenkin hovioikeu-
den mukaan perustuslain 11 §:n 2 momenttiin perustuva hyväksyttävä syy olla osallistumat-
ta jumalanpalveluksen toimittamiseen ja toimimatta vastoin vakaumustaan. Tällä perusteel-
la hovioikeus katsoi, että hänellä on ollut ainakin rikoslain 11 luvun 9 §:ssä tarkoitettu hy-
väksyttävä syy menettelyynsä. Helsingin hovioikeus katsoi tuomionsa perusteluissa 
23.9.1999 tasa-arvolain soveltuvan Hyvinkään seurakunnassa toimitettuun kappalaisen vaa-
liin ja lausui ratkaisunsa perusteluissa oikeuskirjallisuuteen tukeutuen, että tasa-arvolain 
soveltamisalan ulkopuolelle jää vain kunkin kirkkokunnan uskonnonharjoitukseen liittyvä 
toiminta, kuten pappeus, kirkolliset toimitukset, tunnustus ja niin edelleen. Yksittäistapauk-
sissa saattaa olla rajanveto-ongelmia, mutta ne ovat ratkaistavissa siten, että sanalle ”us-
konnonharjoitus” annetaan suppea sisältö. Pelkkää riittiä ei tässä ole kuitenkaan voitu tar-
koittaa. On huomattava, että eri perusoikeuksien kilpailevissa ja tapauskohtaisesti ratkaista-
vissa olevissa punnintatilanteissa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat vahvoja ihmis- ja pe-
rusoikeuksia, koska kaikenlainen syrjintä on kiellettyä. Kansainvälisiä sopimuksia ja kan-

34 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan 
tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä 
demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin 
suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Näin rajoitusten osalta koros-
tuu niiden lakitasossa säätäminen. Perusoikeusuudistuksen lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on 
kiellettyinä erotteluperusteina lueteltu muiden muassa uskonto, vakaumus ja mielipide. Muun muassa Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklaan sisältyy myös syrjintäkielto, joka takaa sopimuksessa turvattujen 
oikeuksien nautinnan ilman syrjintää. Syrjintäsäännös koskee myös pelkkää erilliskohtelua (segregaatiota). 
Syrjintäkielto koskisi myös toimenpiteitä, jotka välillisesti johtaisivat syrjivään lopputulokseen. Ks. HE 
309/1993. 
35 HE 94/1993, s. 34. 
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sallista lainsäädäntöämme on tulkittava näille tavoitteille myönteisellä tavalla ja niitä kos-
kevia rajoitussäännöksiä suppeasti.36

Kysymys uskonnonharjoittamisen käsitteen rajoista aktualisoituu myös siinä, miten ”väis-
täminen” alttariyhteistyössä naispapin kanssa tulkitaan. Esillä on ollut myös kysymys sen 
tulkinnasta, mikä on hyväksyttävä syy väistämiselle. Esimerkkinä voidaan mainita A:n ta-
paus, jossa A:n Raamatusta löytämä teologinen kanta tulkittiin tuomiokapitulissa sukupuo-
leen perustuvaksi syrjinnäksi huomioimatta A:n omia Raamattuun ja henkilökohtaiseen 
vakaumukseen liittyneitä perusteluja asiassa.

  

37

Korkein hallinto-oikeus on 23.9.2002

  
38 antanut ratkaisunsa H:n Turun arkkihiippakunnan 

tuomiokapitulin 27.3.2002 päivätystä M:n seurakunnan kirkkoherranviran ehdolle asetta-
mispäätöksestä numero 1/2002 tekemään valitukseen jättäen tuomiokapitulin päätöksen 
voimaan. Tuomiokapituli oli 14.11.2001 tekemällään päätöksellä tehnyt vaaliehdotuksen 
turkulaisen Mikaelin seurakunnan kirkkoherran viran täyttämistä varten ja siinä muun mu-
assa todennut, että H. ei ollut kirkkojärjestyksen 6 luvun 24 §:n 1 momentin 3 kohdan no-
jalla kelpoinen Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherranviran vaaliehdokkaaksi. Tuomio-
kapituli oli 27.3. hylännyt H:n vaaliehdotuksesta tekemän oikaisuvaatimuksen ja jättänyt 
tuomiokapitulin 14.11.2001 tekemän päätöksen voimaan. Myös korkein hallinto-oikeus 
hyväksyi tuomiokapitulin päätöksen perustelut.39

                                                 
36 Norron ja Ojalan sekä syyttäjän ja Pohjanraiton välillä oli havaittavissa erimielisyys syrjinnän kohteen 
osalta. Norro ja Ojala olivat katsoneet, että syrjintäsäännöstä sovelletaan julkisen tilaisuuden järjestäjän ja 
tilaisuuteen tulevan yleisön välisiin suhteisiin. syrjintärikos voisi jumalanpalveluksessa tulla kysymyksen vain 
silloin, jos jotakuta ei päästettäisi osallistumaan yleisönä jumalanpalvelukseen. Tällaista ei väitetty kuitenkaan 
tapahtuneen. Syyttäjä ja Pohjanraito puolestaan katsoivat, että syrjintärikos voi kohdistua myös tilaisuuden 
toimittajiin. Pohjanraito on ollut tällaisessa asemassa ja syrjintä on siis voinut kohdistua häneen. Oikeus tote-
si, että vaikka vakaumus ei ollut oikeuttanut Norroa toimimaan hänen syykseen luetulla tavalla, uskonnon 
harjoittamiseen liittyvällä vakaumuksella on kuitenkin Norron syyllisyyttä vähentävä merkitys, samoin Ojalan 
kohdalla. Hovioikeus tuomitsi Norron ja Ojalan häviämään asia. Ks. myös Leino 2003, s. 244–245. 

  

37 Oikeuskäytännöstä käy ilmi, että kysymys virkatehtävien hoitamisesta vakaumuksen mukaan on tulkittu 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykseksi, jolloin se, että miespappi ei esimerkiksi jaa ehtoollista yhdessä 
naispapin kanssa, on katsottu syrjinnäksi. Seppäsen mukaan tuomiokapituli rubrisoi A:n teologisen kannan 
sukupuolikysymykseksi. Kuitenkin myös papin kohdalla julkisen vallan tulisi perustuslain 22 §:n mukaisesti 
turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tämän voidaan katsoa tarkoittavan myös papin oikeutta il-
maista oma uskonnollinen vakaumuksensa. Seppänen 2007, s. 226–228. 
38 KHO 23.9.2002 T 2260. 
39 Leino 2003, s. 251 ja Seppänen 2007, s. 211. KHO:n mukaan Turun hallinto-oikeuden päätöksessä on si-
vuutettu perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaate sekä syrjinnän kielto. Tuomiokapituli on jättänyt antamat-
ta A:lle vaalisijan hänen uskon- ja omantunnonvakaumuksensa johdosta. Turun hallinto-oikeus on myös si-
vuuttanut yhdenvertaisuusperiaatteen siinä, että julkisyhteisönä tuomiokapituli on velvollinen samanlaisissa 
tilanteissa menettelemään samalla tavalla. Tuomiokapitulin päätös asiassa on KHO:n mukaan harkintavallan 
väärinkäyttöä, koska se on käyttänyt kirkkoherran viran hakijoiden edellytysten tutkimiseen annettua oikeu-
dellista ja sidottua harkintavaltaansa yhden kirkkopoliittisen näkemyksen eli naispappeuden edistämiseen sekä 
perinteisessä Raamatun virkakäsityksessä olevien pappien syrjimiseen. Tuomiokapituli antoi asiassa selvityk-
sen, jossa se katsoi, että kysymyksessä on laissa kielletty syrjintä sukupuolen perusteella, ja että ilmoittamalla 
kieltäytymisestään jumalanpalveluksen toimittamisesta naispapin kanssa A:n on katsottava etukäteen ilmoit-
taneen, että hän ei ole valmis hoitamaan kaikkia kirkkoherran virkaan kuuluvia tehtäviä ja velvollisuuksia. 
Tuomiokapituli on hylätessään A:n oikaisuvaatimuksen todennut, että koska kysymys on seurakunnan johta-
jana ja esimiehenä toimivan kirkkoherran virasta, on olemassa vakava ja selvästi todettava peruste katsoa, 
että A:lta puuttuvat kirkkojärjestyksen 6 luvun 24 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiset edellytykset Y:n seura-
kunnan kirkkoherran viran hoitamiseen. Tuomiokapituli oli katsonut, että A ei toimisi varauksettomasti nais-
papin kanssa jumalanpalveluksissa, mikäli hänet valittaisiin Y:n seurakunnan kirkkoherran virkaan. Turun 
tuomiokapituli katsoi näin 14.11.2001 päätöksessään, mainitut seikat huomioon ottaen, että on olemassa va-
kava ja selvästi todettava peruste katsoa, että A:lta puuttuvat edellytykset Y:n seurakunnan kirkkoherran viran 
hoitamiseen. A ei siten ole kelpoinen vaaliehdokkaaksi virkaan. Vastineessaan arkkihiippakunnan tuomioka-
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Turun hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen asiassa toteamalla päätöksen perusteluissa 
viitaten Turun tuomiokapitulin lausuntoon, että hakijalta puuttuivat ilmeisesti kirkkoherran 
viran hoitamiseen tarvittavat edellytykset. Ollakseen johdonmukainen tuomiokapitulin kan-
ta edellyttäisi Seppäsen mukaan sen seikan olemassaoloa, että pappi on jumalanpalvelusta 
toimittaessaan ensisijaisesti virkamies sanan yhteiskunnallisessa ja yleisessä merkityksessä. 
Kyseinen tulkinta tulee selvästi esiin Turun hallinto-oikeuden oikeudellisessa arviossa (pää-
tös 21.12.2006 n:ro 06/041/1), jossa se katsoi, että ”kirkkoherran virkaan liittyen jumalan-
palveluksen toimittaminen on virkatehtävä, eikä kyse tässä yhteydessä kirkkoherran osalta 
ole perustuslaissa turvatusta uskonnon harjoittamisesta”. Tasa-arvolaki edellyttää, että nais-
pappia ja miespappia ei saa asettaa sukupuolensa perusteella eri asemaan. Työn johtamisen, 
työtehtävien jakamisen ja työolojen järjestämisen on tapahduttava siten, että työntekijöitä ei 
kohdella eri tavoin sukupuolensa perusteella. Turun hallinto-oikeuden mukaan työvuorojär-
jestelyt sukupuolen perusteella ovat jo itsessään tasa-arvolaissa kiellettyjä syrjiviä toimen-
piteitä. Tasa-arvolaki asettaa viranomaiselle ja työnantajalle velvollisuuden edistää tasa-
arvoa. Turun hallinto-oikeuden mukaan A:n ilmoitus, jonka mukaan hän ei ole valmis toi-
mittamaan jumalanpalvelusta naispapin kanssa, johtaisi tasa-arvolain vastaisiin syrjiviin 
järjestelyihin. Lopulta Turun hallinto-oikeus katsoi, että on olemassa vakava ja selvästi 
todettava peruste katsoa, että A:lta puuttuvat edellytykset Y:n seurakunnan johtajana ja 
esimiehenä toimivan kirkkoherran viran hoitoon.40

Korkein hallinto-oikeus löysi Turun hallinto-oikeuden päätöksestä virheellisiä näkemyksiä 
tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta. Tasa-arvolain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan 
tasa-arvolakia ei sovelleta muun muassa evankelis-luterilaisen kirkon uskonnonharjoituk-
seen liittyvään toimintaan. Vastoin Turun hallinto-oikeuden näkemystä kirkkoherran vir-
kaan liittyvä jumalanpalveluksen toimittaminen on KHO:n mukaan uskonnonharjoitusta. 
KHO:n mukaan hallinto-oikeuden päätöksessä on virheellisesti katsottu, että työvuorojär-
jestelyt sukupuolen perusteella ovat jo itsessään tasa-arvolaissa kiellettyjä syrjiviä toimen-
piteitä. Tasa-arvolain 7 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan välillinen syrjintä edellyttää kui-
tenkin, että menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedullisem-
paan asemaan sukupuolen perusteella. Kyseinen lainkohta ei siis KHO:n mukaan tarkoita, 
että työvuorojärjestelyt itsessään olisivat syrjiviä toimenpiteitä. 

  

KHO:n ratkaisussa todetaan, että vakaumus ja siihen perustuva syrjivä menettely on erotet-
tava toisistaan. Vakaumus ja mielipide voidaan sinänsä hyväksyä, mutta syrjivää menette-
lyä ei silläkään perusteella, että se johtuu henkilön vakaumuksesta. Yhteistyövelvoitetta eri 
sukupuolta edustavien välillä ei voi vakaumukseen vedoten kiertää työvuoroja järjestele-
mällä. Tuomiokapituli ei ole pitänyt H:n uskonnollista vakaumusta syynä sille, että häntä ei 
ole todettu kelpoiseksi vaaliehdokkaaksi. Ratkaisevana seikkana on sen sijaan ollut se, että 
H:lta on todettu puuttuvan kirkkoherran viran hoitamiseen tarvittavat edellytykset. Kyseiset 

                                                                                                                                                     
pitulin vastaukseen 14.7.2002 Huhtinen kertoi KHO:lle, että ”kyseessä ei ole sukupuolikysymys, vaan teolo-
ginen ja vakaumuksellinen ongelma”. Seppänen 2007, s. 227. 
40 Turun hallinto-oikeus 21.12.2006 n:ro 06/0416/1. (Valitus arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksestä 
2/2006, 292/41/2006.) Turun hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että kirkkoherra toimittaa jumalanpalve-
luksessa virkatehtäviään, eikä kyse ole hänen osaltaan perustuslaissa turvatusta uskonnon harjoittamisesta. 
Tosin on olemassa selkeä sisällöllinen ero kunnan ja valtion virkamiehellä ja papilla. Papinvirkaa toimittaes-
saan pappi ei ole sanan tiukassa merkityksessä virkamies, koska hän itse harjoittaa uskontoa. Pappi toimii 
hengellisessä tehtävässä palvellessaan seurakuntaa alttarilla ja saarnatuolissa. On huomattava, että kirkkolain 
valmistelussa hallintovaliokuntakin on mietinnössään tunnustanut pappisviran erityisluonteen. Sen mukaan 
kirkkolain säännökset poikkeavat valtion virkamieslain periaatteista. HaVM 16/1993 ja Seppänen 2007, s. 
230–231. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun 2003:39 mukaan viranhaltijan katsominen vaa-
likelvottomaksi tarvittavien edellytysten puuttumisen johdosta edellyttää vakavia, selvästi todettavia perustei-
ta.  
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edellytykset puuttuvat häneltä, koska hän on ilmoittanut kieltäytyvänsä yhteistyöstä juma-
lanpalveluksessa naispuolisen papin kanssa. Tällä ratkaisevalla perusteella KHO hylkäsi 
H:n valituksen ja Turun hallinto-oikeuden ratkaisu jäi siten voimaan. Tässä ratkaisussa 
huomattavaa on se, että KHO:n työvuorojärjestelyistä antamat perustelut eivät pitäneet, 
vaan niitä tärkeämmäksi nousi perustelu kirkkoherran viran hoitamiseen tarvittavien edelly-
tysten puuttumisesta. Vertailun vuoksi myöhemmin esille tulevassa tärkeässä KHO:n vuo-
sikirjaratkaisussa41

Perusoikeuksien toteutumisen osalta H:n tapaus on tärkeä siinä mielessä, että tuomiokapitu-
lin päätöksessä on kysymys H:n perusoikeusturvasta. Saraviidan mukaan pappi toteuttaa 
mukaan väistäessään perustuslain hänelle myöntämää oikeutta. Hän ei ole jumalanpalvelus-
ta toimittaessaan neutraali toimija pelituomarin tapaan, vaan hän harjoittaa uskontoaan ”mi-
tä suurimmassa määrin”. Häntä ei siten voida pakottaa toimimaan vastoin omaatuntoaan 
alttarilla yhdessä naispapin kanssa. Jos väistäminen näin katsotaan papin perustuslailliseksi 
oikeudeksi, se ei voi muodostua esteeksi ehdolle asettamiselle kirkkoherran virkaan. Seppä-
sen mukaan A:n väistäminen ei tarkoittanut sellaista ”ilmeistä” tekijää, että se muodostaisi 
laissa tarkoitetun ”ilmeisen” edellytysten puutteen. Näin ollen voidaan hänen mukaansa 
tulkita, että tuomiokapitulin ja Korkeimman hallinto-oikeuden vastaava päätös on katsotta-
va perustuslain vastaiseksi ja A:n perusoikeuksia loukkaavaksi. Tuomiokapituli ei perustel-
lut päätöstään tosin A:n teologisesta virkakäsityksestä naispappeuskysymyksessä käsin, 
vaan siitä perusteesta, että kirkkoherranviran tehtävät ja niiden asianmukainen hoitaminen 
ja kirkon säännösten huomioiminen toteutuisivat. Seppäsen mukaan Turun arkkihiippakun-
nan tuomiokapitulin ratkaisu oli puhtaasti virkamiesoikeudellinen.

 argumentointi ja perustelut noudattivat toisenlaista linjaa. KHO:n osalta 
voidaan sanoa, että tiettyä huojuvuutta ratkaisun ja tuomion perusteluissa siis esiintyy.  

42

H:n tapauksen oikeudellisessa arvioinnissa Leino viittaa kirkolliskokouksen 6. marraskuuta 
1986 hyväksymään ponteen, jossa myös perinteisen virkakäsityksen omaaville turvataan 
kirkossamme toimintavapaus. Leino korostaa, että kysymys ei ole syvimmiltään siitä, että 
kirkon virallisesti hyväksymää kantaa virheellisenä pitävä viranhaltija haluaisi laiminlyödä 
jotakin. Ongelman ydin on hänen mukaansa uskonnon harjoittamiseen liittyvä. Tällöin asi-
anomainen tulkitsee osallistumisensa yhdessä naispapin kanssa ”vääräksi tai väärin järjeste-
tyksi” jumalanpalvelukseksi.

  

43

KHO:n vuosikirjaratkaisu 2008:8 seurasi ratkaisun perusteluissa samaa linjaa kuin aiemmat 
ratkaisut. Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoherran virkaan vaaliehdokaskelpoinen ei ole 
hakija, jolta ilmeisesti puuttuvat viran hoitamiseen tarvittavat edellytykset. Kirkkoherran 
viran hakija, joka oli ilmoittanut, että hän ei toimita jumalanpalvelusta naispapin kanssa, ei 
ollut vaaliehdokkaaksi kelpoinen.

  

44 Ratkaisevaksi seikaksi sille, että kirkkoherralta on kat-
sottu puuttuvan edellytykset virkansa hoitamiseen, on se, kun hän oli ilmoittanut kieltäyty-
vänsä yhteistyöstä jumalanpalveluksessa naispapin kanssa.45 ”Uskonnollista vakaumusta” 
kieltäytymiselle yhteistyöstä naispapin kanssa, ei ole katsottu riittäväksi hyväksyttäväksi 
syyksi väistämiselle. Myöskään yhteistyövelvoitetta eri sukupuolta edustavien pappien vä-
lillä ei voi vakaumukseen vedoten kiertää työvuoroja järjestelemällä. On huomioitava, että 
aiemmassa ratkaisussaan46

                                                 
41 KHO 2008:8. 

 KHO ei pitänyt työvuorojärjestelyjä itsessään syrjivinä toimen-

42 Ks. Seppänen 2007, s. 229–231 ja Saraviita 2006, s. 16. 
43 Leino 2003, s. 256–257. Kyseisen toiminnan taustalla voidaan nähdä myös osapuolten erilainen käsitys 
Raamatusta ja tunnustuksesta. 
44 Ks. KHO: 2008:8. 
45 Haastattelu tuomiokapitulissa 16.2.2006, Turun arkkihiippakunta. 
46 KHO 23.9.2002 T 2260. 
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piteinä. Vakaumus tai mielipide voidaan sinänsä hyväksyä, mutta syrjivää menettelyä ei 
voida hyväksyä sillä perusteella, että se johtuu henkilön vakaumuksesta. Syrjivä menettely 
on siis se, jolla tapausta on arvioitava. Lisäksi tasa-arvolaki asettaa viranomaiselle ja työn-
antajalle velvollisuuden edistää tasa-arvoa. Tässä uskonnon harjoittamisen -käsitettä on 
tulkittava ahtaasti, kun kyse on syrjivän menettelyn arvioimisesta.47

5 Suostumuskonstruktio ja papin uskonnon 
harjoittaminen 

 

Virkavelvollisuuksien ja -tehtävien osalta keskeistä merkitystä on Martin Scheininin mu-
kaan niin sanotulla suostumuskonstruktiolla, jonka mukaan esimerkiksi pappi käyttää us-
konnon ja omantunnon vapauttaan ryhtyessään uskontokunnan palvelukseen tai liittyessään 
kirkkoon ja erotessaan siitä. Tämän jälkeen hän ei voi Scheininin mielestä vedota omaan 
henkilökohtaiseen vakaumukseensa perusteena poiketa uskontokunnan tunnustuksesta.48 
Pappi tavallaan hyväksyy uskonnollisen yhteisön palvelukseen tullessaan uskonnon- ja va-
kaumuksenvapautensa rajoittamisen ja hän suostuu näin tiettyihin papin virkaa liittyviin 
viranhoidollisiin ehtoihin. Pappi sitoutuu myös pappisvalassa ja lupauksissa evankelis-
luterilaisen kirkon tunnustukseen ja lupaa olla suosimatta sitä vastaan olevia oppeja. Papin 
on noudatettava myös kirkkolakia ja kirkkojärjestystä. Toisaalta on muistettava, että kirk-
kolaki ja sen velvoittavuus koskee vain luterilaista kirkkoa.49 Yleisesti kuitenkin katsotaan, 
että keskeisin virkamiehelle virkasuhteessa johtuva velvollisuus on virantoimitusvelvolli-
suus. Papilla ei ole oikeutta poiketa säädetyistä virka-velvollisuuksista esimerkiksi kieltäy-
tymällä uskon tai omantunnon syistä suorittamasta virkaan kuuluvia tehtäviään, kuten vih-
kimästä eronneita avioliittoon. Taustalla on myös kirkon jäsenten oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun.50

                                                 
47 Ks. KHO 2008:8, KHO 23.9.2002 T 2260 ja KKO 2001:99.  

  

48 Ks. myös PeVL 22/1997. 
49 Scheinin 1999, s. 383. Muutama vuosi myöhemmin (2003) Scheinin totesi samasta asiasta kuitenkin seu-
raavasti: ”Pappi käyttää henkilökohtaista uskonnonvapauttaan asettautuessaan kirkkokunnan palvelukseen. 
Samalla hän sitoutuu julistamaan ja levittämään kirkkokunnan oppia sellaisena, miksi se on kirkkokunnan 
omien sääntöjen mukaan muotoutunut. Kirkkokunta saa erottaa papin, jos tämä kääntyy toiseen uskontoon tai 
alkaa julistaa teologisin perustein harhaoppina pidettyä katsomusta. Jos pappi pysyy kirkkokunnan aiemmassa 
tunnustuksessa kirkkokunnan muuttaessa sitä, erottamisen hyväksyttävyys riippuu yksityiskohdista.” Ks. 
Scheinin 2003, s. 229–230. Omien ehtojen asettaminen kirkkokunnan palvelukseen asettautumisen jälkeen on 
papin suhteen ongelmallista. Seppänen kritisoi Scheininin yksioikoista tulkintaa väitöskirjassaan osoittamalla 
sen virheelliseksi, jos sitä käytetään tunnustuksellisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Papilla on perustuslailli-
nen oikeus kieltäytyä osallistumasta uskonnon harjoittamiseen, jos hän voi vedota sellaisiin omantunnonsyi-
hin, jotka ovat kirkon tunnustuksen mukaiset. 
50 Suostumuskonstruktiosta ks. muun muassa Hidén 1971, s. 61–68, Konstari 1986, s. 46–51 ja Viljanen 2001, 
s. 107–114. Kirkon hengellisten viranhaltijoiden sitoutumisesta ks. Kati Niemelän (2004) tutkimus ”Uskonko 
niin kuin opetan? Seurakuntatyöntekijä uskon ja elämän ristipaineessa”; Väätänen, Oikeus 2005/1. On huo-
mattava, että KHO:n tiedotteen 9.10.2008 pastori Jari Rankisella ei ollut oikeutta omaan uskonnolliseen va-
kaumukseen tai kirkolliskokoukseen ponteen vuodelta 1986 vedoten poiketa pappisvirkansa velvollisuuksista. 
Rankisen on pappisvihkimyksen perusteella siten noudatettava kirkon lakia ja järjestystä. Esimerkiksi kun 
Hyvinkään ehtoollisavustaja-asiassa Norro oli ottanut tehtäväkseen pitää saarnan Hyvinkään seurakunnan 
jumalanpalveluksessa, hän ei ole voinut asettaa saarnaamisen ehdoksi sitä, että naispappi ei osallistu jumalan-
palveluksen toimittamiseen. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myös Y:n seurakunnan kirkkoherran 
viran ehdollepanoasetteluasian käsittelyssä todennut, että kirkkolaki tai kirkkojärjestys eivät sisällä säännök-
siä, jotka oikeuttaisivat työntekijän, joka on ottanut kirkon viran vastaan, jättämään virkaansa kuuluvia tehtä-



18  EDILEX Edita Publishing Oy 2010 

Väätäsen mukaan pappi käyttää henkilökohtaista uskonnonvapauttaan asettuessaan kirkon 
palvelukseen ja samalla hän asettuu myös kirkon valvontavallan alaisuuteen opin, virkateh-
tävien ja myös yksityiselämän osalta.51 Hän sitoutuu kirkkokunnan tunnustukseen kaikilla 
edellä mainituilla alueilla. Papin on otettava huomioon muun muassa hengellisen viran eri-
tyisluonne. Nurmirannan perusteella papin virkavelvollisuuksien voidaan katsoa ulottuvan 
virkavirheasioiden jaottelun mukaisiin kolmeen ryhmään: papin opin, virkatoiminnan ja 
elämän valvonnan tarkasteluun.52 Euroopan ihmisoikeustoimikunta on Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen 9 artiklan tulkintakäytännössä todennut, että papin uskonnonvapaus toteu-
tuu myös papin vapaudessa erota kirkon palveluksesta, mikäli hänen vakaumuksensa joutuu 
ristiriitaan oman uskontokuntansa opin kanssa. Pellonpää luonnehtii Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käyvän välillisesti ilmi, että evankelis-luterilaisen papin 
kohdalla uskonnonvapauteen ei ole tulkittu sisältyvän oikeutta poiketa kirkon virallisesta 
linjasta.53 Asettuessaan vihkimyksessä kirkon virkaan pappi sitoutuu julistamaan kirkon 
oppia sellaisena, miksi se on kirkkokunnan omien sääntöjen mukaan muotoutunut (KJ 5:6). 
Jos pappi eroaa kirkosta, kääntyy toiseen uskontoon tai alkaa julistaa teologisin perustein 
harhaoppina pidettyä katsomusta, kirkolla on oikeus erottaa hänet sekä pappis- että papinvi-
rasta (KL 23:9).54 Perustuslakivaliokunta on katsonut, että perusoikeusrajoitusten kohteeksi 
joutuvan henkilön suostumuksella voi sinänsä olla merkitystä valtiosääntöoikeudellisessa 
arvioinnissa.55 Oleellista tällöin on se, mitä voidaan pitää oikeudellisesti relevanttina suos-
tumuksena tietyssä tilanteessa. Väätäsen mukaan kirkon hengellisiin tehtäviin hakeutuvan 
kohdalla valintaa ja suostumusta voidaan pitää vapaaehtoisena ja tietoisena. Kirkollisin 
termein korvaava nimitys tälle voisi olla hänen mukaansa kutsumuskonstruktio.56

Jyrki Anttinen tuo suostumuskonstruktioasiaan uuden tunnustuksesta nousevan tulkinnan. 
Hänen mukaansa se, että virkamies suostuu oikeuksiensa kavennukseen virkaa hakiessaan, 

  

                                                                                                                                                     
viä ja velvollisuuksia suorittamatta uskon- ja omantunnonvapauden perusteella. Vakaumus tai mielipide voi-
daan kapitulin mukaan sinänsä hyväksyä, mutta syrjivää menettelyä ei voida hyväksyä sillä perusteella, että 
se johtuu henkilön vakaumuksesta.  
51 Väätänen 2005, s. 35–36. 
52 Nurmiranta 1998, s. 120–125. 
53 Pellonpää 2000, s. 411. Pellonpää viittaa tässä yhteydessä Euroopan ihmisoikeustoimikunnan tapauksiin X 
v. Tanska ja Karlsson v. Ruotsi.  
54 Ks. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaki (26.11.1993/1054) ja kirkkojärjestys (8.11.1991/1055 
v. 1993). Euroopan ihmisoikeustoimikunnan tapauksessa X v. Tanska oli kysymys papista, joka asetti lapsi-
kasteen ehdoksi sen, että vanhemmat osallistuvat uskonnolliseen opetukseen. Kirkkoministeriö (kirkeministe-
riet) oli sitä mieltä, että pappi ei voi asettaa tällaisia ehtoja kasteen suorittamiselle ja kehotti pappia luopu-
maan tästä käytännöstä ja jättämään eroanomuksensa. Näin ollen ihmisoikeustoimikunnan ratkaisu X v. Tans-
ka, jossa toimikunta oli katsonut, että papin uskonnonvapauteen valtiokirkossa ei sisälly mahdollisuutta toi-
mia oman uskonnollisen vakaumuksensa mukaisesti. Toimikunnan näkemyksen mukaan kirkko oli uskonnol-
lisena yhteisönä ymmärrettävissä samaa mieltä olevien yhteisöksi. Tämän vuoksi se katsoi, että EIS:n 9 artik-
lan takaaman suojan voitaisiin katsoa kohdistuvan kirkkoon itseensä ja sen uskonnon harjoittamiseen. On 
huomattava, että valtiokirkkojärjestelmässä, kuten Tanskassa henkilökunta on nimenomaisesti palkattu opet-
tamaan tiettyä uskontoa. Toimikunnan mukaan kirkon palveluksessa olevien pappien yksilöllisen ajatuksen-, 
omantunnon- ja uskonnonvapauden on tämän vuoksi katsottava toteutuvan työhön tulemisessa tai siitä eroa-
misessa sekä myös kirkosta eroamisessa. Ks. Leino 2003, s. 207. Papin oma positiivinen uskonnonvapaus 
toteutuu huonosti ainakin valtiokirkon palveluksessa. Toimikunta katsoi, että valtiokirkkojärjestelmässä ole-
valla papilla ei ole oikeutta EIS:n 1 artiklan mukaisesti asettaa kastamiselle ehtoja, jotka ovat vastoin kor-
keimman hallinnollisen auktoriteetin, kirkkoministeriön antamia määräyksiä. Leino 2003, s. 205–207 ja 255–
256 sekä Scheinin 2003, s. 229. Ks. myös oikeuskanslerin päätös n:o 561/24.5.1989 piispan oikeudesta kiel-
täytyä vihkimästä naista papiksi. 
55 PeVL 27/1998, s.2 
56 Väätänen 2005, s. 36. 
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on virkamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien osalta määritelty lähinnä ”virkakoneiston 
sisäisesti ja tulkinnallisin perustein”. Anttisen mukaan näin ollen ”virkamiehen perusoike-
uksien rajoittaminen on mahdollista vain nimenomaiseen lain säännökseen nojautuen siinä 
järjestyksessä kuin perusoikeuksien rajoittaminen yleensä on hallitusmuodon mukaan mah-
dollista.”57

6 Työnvuorojärjestelyt ja niiden oikeutus 

  

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijan on suoritettava virka-
tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä. Oikeusratkaisukäytäntö puoltaa uskonnollisen 
vakaumuksen ja virkavelvollisuuksien ristiriitatilanteiden huomioon ottamista tapauskoh-
taisesti. Virkamiesoikeudellinen säännös, joka sisältyy KJ 6 luvun 3 §:n 1 momenttiin, 
puoltaisi yleisesti viranomaisen taholta työnjaollisia tai muita hallinnollisia järjestelyjä, 
joilla vältettäisiin henkilön velvoittaminen vakaumustaan loukkaaviin työtehtäviin. Siten 
säännöksestä ei voida johtaa yleistä oikeutta kieltäytyä virkavelvollisuuksiin kuuluvasta 
tehtävästä vakaumuksen perusteella.58

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (8.8.1986/609) perusteella miespap-
pia ja naispappia ei saa asettaa sukupuolensa perusteella eri asemaan. Myös työn johtami-
sen, työtehtävien jakamisen ja työolojen järjestelemisen on tapahduttava tasapuolisesti si-
ten, että työntekijä ei joudu muita huonompaan asemaan sukupuolensa perusteella. Esimer-
kiksi Turun arkkihippakunnan tuomiokapituli on tulkinnut työvuorojärjestelyt sukupuolen 
perusteella syrjiviksi toimenpiteiksi. Vaikka tasa-arvolakia ei sovelletakaan uskonnon har-
joittamiseen liittyvään toimintaan, useimmat kirkollisen elämän käytännön tilanteet kuulu-
vat tasa-arvolain soveltamisalaan. Uskonnon harjoittamisen -käsitettä on tulkittava ahtaasti, 
kun kyse on syrjivän menettelyn arvioimisesta.

  

59

Uudistetussa työsopimuslaissa (26.1.2001/55) on yhdenvertaisuuden edistäminen saanut 
varsin keskeisen sijan: syrjintää ja tasapuolista kohtelua koskevan pykälän lisäksi lain muil-
lakin määräyksillä on yhdenvertaisuutta edistäviä tarkoitusperiä. Lain 2 luvun 2 § sisältää 
entistä laajemman ja täsmällisemmän säännöksen syrjinnästä ja tasapuolisesta kohtelusta. 
Työnantaja ei saa esimerkiksi ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri ase-
maan iän, terveydentilan, kansallisen tai etnisen alkuperän, sukupuolisen suuntautuneisuu-
den, kielen, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen 
toiminnan tai muuhun näihin verrattavan seikan vuoksi. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa. 

  

Työntekijöiden asettaminen eri asemaan ei ole syrjintää, jos siihen on olemassa hyväksyttä-
vä syy. Tältä osin voidaan viitata myös perustuslain 6 §:n yhteydessä mainittuun. Hyväk-

                                                 
57 Anttinen 2006, s. 10. 
58 HE 309/1993, s. 55, Bruun – Mäenpää –Tuori 1995, s. 139, Saraviita 2005, s. 386, Saraviita 1998, s. 208, 
Saraviita 2000, s. 139 ja Seppänen 2007, s. 224. Lähtökohtaisesti siis työnjaolliset ja muut mahdolliset järjes-
telyt saavat huomattavan painoarvon tulkinnassa. Ks. Koskinen – Kulla 2005, s. 114, Hallberg 1999, s. 48 ja 
Seppänen 2007, s. 225. 
59 Korkein oikeus on ratkaisussaan 2001:9 todennut, että tasa-arvolain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista 
rajoitusta (lakia ei sovelleta evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnol-
listen yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan) on tulkittava tavalla, joka parhaiten edistää 
sukupuolten tasa-arvoa erityisesti työelämässä. Tästä syystä lainkohdan ilmaisua ”uskonnonharjoitukseen 
liittyvään toimintaan” on tulkittava ahtaasti eikä laajentavasti.  
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syttävän syyn tulisi pääsääntöisesti liittyä kyseiseen työtehtävään. Uskonnollisen yhdys-
kunnan palveluksessa olevan, uskonnonharjoitukseen liittyviä tehtäviä suorittavan henkilön 
voidaan edellyttää kuitenkin kuuluvan kyseiseen yhdyskuntaan. Syrjinnän rangaistavuus 
edellyttää kuitenkin tahallisuutta. Lainkohta kattaa sekä välittömän että välillisen syrjinnän, 
jos syrjintään syyllistynyt oli tietoinen syrjintäperusteen olemassaolosta (ikä, alkuperä tms.) 
ja jos hän oli antanut tälle seikalle toiminnassaan merkitystä.60

Rikoslain 47 luvun 3 §:n (21.4.1995/578) työsyrjintäsäännöksen mukaan on työntekijöiden 
eriarvoiseen asemaan asettamisella oltava painava hyväksyttävä syy. Työntekijöitä ei saa 
asettaa toisiinsa nähden epäedulliseen asemaan. Hyväksyttävällä eriarvoiseen asettamisen 
syyn tulee olla objektiivisesti arvioiden tavoitteiltaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävä sekä 
Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden mukainen, minkä lisäksi sen tulee täyttää suhteellisuus-
periaatteen vaatimus. Tämä vaatimus edellyttää, että sinänsä hyväksyttävän päämääränkin 
tulee pysyä kohtuuden rajoissa tilanteen hyöty/haitta-arvioinnissa. Mitä vakavammasta 
eriarvoisesta kohtelusta on kysymys, sitä suurempi hyöty menettelyllä täytyy osoittaa ole-
van. Rikoslaissa mainittu ”hyväksyttävä syy” on ennen muuta yhteiskunnallisesti haavoit-
tuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten lasten erityiskohtelu. (ks. myös perustuslaki 6.3 
§). Positiivisen erityiskohtelun tulee kuitenkin tällöin perustua suunnitelmalliseen toimin-
taan, jota on tullut mahdollisuuksien mukaan noudattaa johdonmukaisesti. Positiivisen eri-
tyiskohtelun on myös täytettävä suhteellisuuskriteeri. Rangaistavalta syrjinnältä ei edellyte-
tä nimenomaista syrjintätarkoitusta.  

  

Lapin yliopiston työoikeuden professorin Seppo Koskisen mukaan ”työjärjestely, joka suo-
ritetaan kirkollisen toimituksen aikaansaamiseksi, on tässä mielessä uskonnonharjoitukseen 
liittyvää toimintaa, jota ei voida arvioida tasa-arvolakia koskevana kysymyksenä”. Tästä 
syystä esimerkiksi työjärjestelyjen sallittavuutta ei voida ratkaista pelkästään tasa-arvolain 
nojalla, koska myös toisen osapuolen vakaumus on otettava huomioon. Koskisen mukaan: 
”Mikäli usea perusoikeus on samassa tilanteessa ristiriidassa toisiinsa nähden, työnanta-
jan on pyrittävä noudattamaan kaikkia siinä määrin kuin mahdollista. Yleensä perusoike-
uksia voidaan kunnioittaa työelämässä esimerkiksi työjärjestelyin samanaikaisesti.” Työ-
vuorojärjestelyt naispappeuskiistan ratkaisuna ovat siis työoikeuden professorin mielestä 
mahdollisia. Perusoikeuksien ristiriitatilanteet voidaan selvittää hänen mukaansa järjeste-
lemällä työtehtäviä, mikä voi tarkoittaa sitä, että naispastoria ja naispappeuden torjuvaa 
pastoria ei laiteta toimittamaan messua yhdessä.61

Koskisen mukaan ”esimiehellä on oikeus vaatia virkamieheltä velvollisuuksien suorittamis-
ta vain lainsäädännön puitteissa.” Perustuslaki ja muu lainsäädäntö suojelevat vakaumusta, 
eikä hänen mukaansa työntekovelvollisuuskaan ohita esimerkiksi perustuslakia ja yhden-
vertaisuuslakia, jotka ovat työnantajaa pakottavalla tavalla sitovia. Työnantaja voi Koskisen 
mielestä velvoittaa työntekijän toimimaan vastoin tämän vakaumusta, mikäli voidaan esit-
tää työtehtävien suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus, mikä tarkoittanee, 
että työtehtäviä ei voida hoitaa muuten. Koskinen toteaa: ”Jos työnantaja aikaisemmasta 
poikkeavilla järjestelyillään estää työntekijän uskonnon tai vakaumuksen mukaisen aikai-
semman toiminnan, kyse voi olla syrjinnästä. Näennäisesti puolueeton toimintatapakin voi 
olla tosiasiallisesti syrjivä, jos se estää tietyn uskonnon tai vakaumuksen noudattamisen.” 
Koskisen mukaan ”varsinkin silloin, kun tietyn vakaumuksen omaavan työntekijä on otettu 
työnantajan palvelukseen, työnantajalla on muita tilanteita korostetumpi velvollisuus sallia 

  

                                                 
60 Syrjintä on Suomessa kriminalisoitu syrjintää koskevassa yleissäännöksessä rikoslain 11 luvun 9 §:ssä, 
jossa kielletään asettamasta jotakin eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan esimerkiksi 
sukupuolen ja uskonnon perusteella. 
61 Ks. Rauhan Tervehdys, Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien lehti, ”Laki suojelee vakaumusta”, Lapin 
Yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen, touko-kesäkuun vaihteen v. 2007 numerossa. 
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kyseisen työntekijän toimia vakaumuksensa mukaisesti.” Koskisen mielestä on luonnollista 
ajatella myös, että ”uskonnollisissa yhdyskunnissa voidaan edellyttää uskonnonharjoituk-
siin liittyvissä tehtävissä tiettyä uskonnollista vakaumusta ja käyttäytymistä.” Suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa tämä edellyttäisi hänen mukaansa kuitenkin nimenomaista 
päätöstä asiasta, että naispappeuden torjumista ei sallita. Lapin yliopiston työoikeuden pro-
fessorin Seppo Koskisen mukaan työjärjestelyjä siis saa tai niitä jopa täytyy tehdä – aina-
kin joissakin tapauksissa, että työnantaja ei syyllistyisi työntekijän perusoikeuksien rikko-
miseen.62

Kuitenkin oikeuskanslerin uskonnonvapautta ja työaikaa koskevaan päätökseen (420/1/99) 
liittyy tulkinta, jonka mukaan uskonnollista vakaumusta, joka oikeuttaisi työstä kieltäyty-
miseen, voidaan puoltaa, mikäli työaikaa ei olisi ollut mahdollista muuttaa siten, että ei olisi 
ollut lauantaitöitä. Oikeuskansleri totesi asian arvioinnissa, että mikäli työnhakija on työ-
voimatoimistoon ilmoittautuessaan ilmoittanut uskonnolliseen vakaumukseensa perustuvis-
ta rajoituksista työn vastaanottamisessa, tulisi tämä ilmoitus mahdollisuuksien mukaan ot-
taa huomioon jo työhönsijoitusvaiheessa. Oikeuskanslerin näkemys puoltaisi siis työnjoh-
dollisia järjestelyjä. Myös papin tulisi näillä perusteilla olla oikeus kieltäytyä vakaumuk-
sensa vastaisista työtehtävistä tai -tilanteista, vaikka toisaalta on otettava huomioon myös 
papin viran erityisluonne. 

  

7 Yhteistyö- ja väistämisongelman ratkaisuvaihtoehtoja 

7.1 Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksesta nouseva perustelu 
väistämiselle 

On merkille pantavaa, että perustuslakivaliokunta on jo ennen perustuslain uudistusta tul-
kinnut negatiivisen uskonnonvapauden ulottuvan uskontokunnan sisäisiin uskonnollisiin 
menoihin, jotka jäsen kokee oman vakaumuksensa vastaisiksi. Tästä voidaan tehdä siis se 
johtopäätös, että koska uskonnonvapauden perusoikeutta ei ole lain tasolla rajoitettu ja kos-
ka jumalanpalveluksen todetaan nimenomaisesti kuuluvan suojatun omantunnonvapauden 
piiriin myös oman uskontokunnan sisällä, voidaan Jyrki Anttisen mukaan katsoa Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon papilla olevan oikeus vetäytyä eli niin sanotusti väistää virka-
työhönsä kuuluvista omantuntonsa vastaisista jumalanpalveluksista.63 Kuitenkin koska ra-
joitusta tulla valituksi kirkon virkoihin ei ole kirjattu lakiin, niin perustuslaki turvaa silloin 
hänen mukaansa myös perinteisellä virkakannalla olevan yksilön ja papin oikeuden va-
kaumukseensa ja toimia omantunnon mukaisesti. Väistämisoikeutta tulee siis kunnioittaa.64

                                                 
62 Ibid. 

  

63 Perustuslakivaliokunta alleviivasi jo vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä perusoikeussäännös-
ten käyttämistä tuomioistuinten päätöksentekosäännöksinä tai tuomioperusteina, jota ilmensi ja konkretisoi 
perustuslain muutoksen myötä vuonna 2000 voimaan astunut perustuslain suora sovellettavuus. Tämä tarkoit-
taa sitä, että oikeudessa voidaan vedota suoraan perusoikeuksiin, mikäli kysymyksessä on tarkkarajainen 
normi kuten perustuslain 11 §:n 2 momentin viimeinen virke (”Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan 
omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen”) näyttäisi olevan. Jos perusoikeudet joutuvat ristiriitaan, 
niitä on punnittava. Jos taas perusoikeus katsotaan säännöksi eikä periaatteeksi, sitä ei punnita, vaan sitä on 
välttämättä sovellettava. Normihierarkian vuoksi perustuslaintasoinen säännös ohittaa laintasoisen säännök-
sen, esimerkiksi kirkkolain. Ks. Anttinen 2006, s. 5–13. 
64 Seppänen 2007, s. 231–232. 
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Perustuslain 11 §:n turvaama omantunnonvapauden suoja tarkoittaa, että ketään, edes pap-
pia, ei voida pakottaa omantunnon vastaiseen uskonnonharjoittamiseen. Jos pappi ei hyväk-
sy uskonyhteisönsä tunnustusta, häntä ei voida silloinkaan pakottaa, mutta tällöin hänet 
voidaan erottaa tehtävästään. Oikeusratkaisujen osalta on kuitenkin todettava, että pappi ei 
voi käyttää henkilökohtaista vakaumustaan perusteena olla olematta yhteistyössä naispapin 
kanssa virkatehtävänään. Korkeimman hallinto-oikeuden tulkintojen65 perusteella voidaan 
nähdä, että kysymys on viime kädessä työlainsäädännönkin edellyttämästä naisten ja mies-
ten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuden sekä suhteellisuusperiaatteen toteutumisesta. 
Nämä nousevat yksilön vakaumusta korkeammiksi perusoikeuksien välisessä punninnassa. 
Anttisen mukaan esimerkiksi papin virkavelvollisuuksien tai virkatehtävien ja omantunnon- 
sekä uskonnonvapauden osalta ei aina nähdä eroa uskonnon harjoittamisen eli suojattavan 
perusoikeuden sovellusalueen ja hallinnollisen virkatyön välillä. Tällainen päättely tarvitsee 
Anttisen mukaan tuekseen kirkon tunnustuksen ja hengellisen uskonyhteisöluonteen ohit-
tamisen. Pappi ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaiseen jumalanpalveluk-
seen, mutta se saattaa johtaa väistämättömiin ongelmiin viranhoidon jatkamisen osalta aina 
uskonnollisen yhteisön jäsenyydestä luopumiseen saakka. Kuitenkin Anttisen mukaan väis-
tämisessä on kysymys ennen muuta kirkon pappeudesta eli Raamatun mukaan määräyty-
västä oppi- sekä tunnustusperustasta. Se ei siten johdu naiskollegan henkilöstä tai sukupuo-
lesta. Anttinen puoltaa myös näkemystä, jonka mukaan uskonnollisen yhdyskunnan tarkoi-
tuksena on sen oma normiperusta, mikä tarkoittaa kirkko-oikeutta.66

Emerituspiispa John Vikström on tuoreessa kirjoituksessaan Teologisessa Aikakauskirjassa 
kritisoinut yhteistyöstä kieltäytyviä pappeja. Hän perustelee kritiikkiään evankelis-
luterilaisen kirkon järjestyksellä, joka vallitsi luterilaisessa kirkossa ennen naispappeuden 
toteuttamista vuonna 1988. Tähän järjestykseen kuului Vikströmin mukaan teologisen lop-
pututkinnon suorittaneille naisille tarkoitettu lehtorin virka, oikeus toimittaa päiväjumalan-
palveluksia ja jakaa sakramentteja. Tämän naispappeuden vastustajatkin hänen mukaansa 
hyväksyivät. Vikströmin mukaan yleinen viittaus Raamattuun ja ”perinteiseen virkakäsi-
tykseen” ei riitä perusteluksi kiistalle, vaan on saatava tarkempi selvitys siitä, miten argu-
mentoidaan Raamatun ja tunnustuksen pohjalta, kun yhteistyötä naispapin kanssa ei pidetä 
mahdollisena. Ratkaiseva kysymys emeritusarkkipiispa John Vikströmin mielestä on, mihin 
perustuu kieltäytyjien mielestä se, että nainen voi jakaa sakramentteja yksityisesti, muttei 
julkisesti toimittaa päiväjumalanpalvelusta? Ja mikä tekee sen, että nainen voi toimia lehto-
rina, muttei seurakuntapastorina?

  

67

7.2 Negatiivisen uskonnonvapauden turvaaminen 
väistämisongelman ratkaisuna 

 

Aluksi on todettava, että uskonnonvapauden tosiasiallisen toteutumisen osalta on tärkeää, 
että yksilön kaikki perusoikeudet toteutuisivat mahdollisimman täysimääräisesti ja saman-
aikaisesti. Perusoikeuksien sisällön suhteen niillä ei ole olemassa mitään lukkoon lyötyä 
                                                 
65 Ks. esim. KHO 2008:8 ja KHO 23.9.2002 T 2260. 
66 Anttinen 2006, s. 5–13. Kirkolliskokouksen ponsipäätös 6.11.1986 mahdollisti toimintavapauden kirkos-
samme myös niille viranhaltijoille, jotka suhtautuvat torjuvasti naispappeuteen. Ponsipäätös rohkaisi myös 
voittamaan vaikeudet keskinäisen yhteistyön avulla kirkon ykseyttä ajatellen. 18.3.1987. Pappisliitto hyväksyi 
puolestaan niin sanotut ajo-ohjeet, jotka eri näkemyskantojen osapuolet olivat neuvotelleet ja jossa sovittiin 
väistämiskäytännöstä. 
67 Seurakuntapastorin ja lehtorin ero on Vikströmin mukaan se, että lehtori saa jakaa sakramentteja yksityises-
ti, seurakuntapastori sen sijaan myös julkisesti sekä toimittaa päiväjumalanpalveluksen. Vikström 2009, s. 
264–265.  
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hierarkiaa. Esimerkkinä voidaan mainita yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, ajatuksen-, oman-
tunnon- ja uskonnonvapauden toteutuminen, jolloin samanaikaisesti voidaan rikkoa syrji-
misen kieltoa. Perusoikeussäännösten velvoittavuus on jouduttu toteamaan myös kirkon 
hallinnossa.68 Perusoikeuksien ristiriita- eli niin sanotussa kollisiotilanteissa tulee hakea 
ratkaisua, jossa turvataan niin hyvin kuin mahdollista kunkin yksilön perusoikeuksien sa-
manaikainen mahdollisimman täysimääräinen toteutuminen. Saarnin mukaan ”perusoike-
uskollisiot ovat oikeudellista punnintaa, joissa arvioidaan perusoikeuksien painoarvoja 
konkreettisessa tilanteessa. Perusoikeuden ydinosan säännön kohdalla taas punninta ei tule 
kyseeseen.”69

Negatiivisen uskonnonvapauden toteutumisesta huolehtiminen on perinteisesti ollut se alue, 
jossa uskonnon harjoittamisen vapauden toteutuminen on nimenomaisesti toteutunut perus-
oikeutena. Kuitenkin keskeiseksi asiaksi on noussut uskonnonharjoitusta sisältävistä tilai-
suuksista etukäteen tiedottamisen tai ilmoittamisen merkitys ja kyseisen vapauden toteutu-
misen tosiasiallinen varmistaminen. Tämä liittyy samalla kysymykseen väistämisjärjeste-
lyistä, joista käytännön esimerkkinä voidaan mainita eduskunnan oikeusasiamiehen ratkai-
su 1861/2003. Siinä oli kyse kahdesta ilmavoimien palveluohjelmaan kuuluvasta tilaisuu-
desta, joista uskontokuntaan kuulumattomalla ei ollut tilaisuutta joko etukäteen kieltäytyä 
tai poistua tilaisuudesta herättämättä kiusallisella tavalla huomiota. Eduskunnan oikeus-
asiamies totesi ratkaisussaan olevan aihetta kiinnittää huomiota eräisiin uskonnonvapauden 
tosiasiallista toteutumista koskeviin seikkoihin. Oikeusohjeenaan hän vetosi perustuslain 11 
§:ään ja 2 momentin viimeiseen virkkeeseen ja katsoi aiheelliseksi huomauttaa niin sanotun 
negatiivisen uskonnonvapauden tosiasiallisen toteutumisen merkityksestä kyseisten tilai-
suuksien järjestämisessä. Uskonnonharjoittamisen vapauden osalta on huolehdittava oike-
usasiamiehen mukaan erityisesti perustuslain 11.2 §:ssä säädetyn niin sanotun negatiivisen 
uskonnonvapauden tosiasiallisesta toteutumisesta. Kukaan ei kyseisen pykälän momentin 
mukaan ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. 
Keskeisenä asiana on tämän suhteen nähty negatiivisesta uskonnonvapaudesta ja erityisesti 
uskonnonharjoitukseen kuten hartauksiin liittyvistä tilanteista etukäteen ja riittävän selkeäs-
ti tiedottaminen tai ilmoittaminen. ”Kirkkoon kuulumattomat voivat olla pois tilaisuudesta, 
mutta halutessaan voivat myös osallistua tilaisuuteen.”

  

70

                                                 
68 Uskonnonvapauden toteutumisen kannalta on ollut merkittävää kuitenkin ensisijainen pyrkimys yksilön 
sisäisen vakaumuksen (ajatuksen, omantunnon ja mielipiteen) suojaamiseen ja siihen, että se voisi toteutua 
mahdollisimman täysimääräisenä. Ketään ei saa velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti jumalan-
palvelukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen. HE 309/1993, s. 55, Scheinin 1999, s. 367 ja Reijonen 
2001, s. 151. 

  

69 Saarni 2002, s. 5 ja Anttinen 2006, s. 5–13. 
70 Anttinen 2006, s. 5–13. Esimerkiksi kenttähartauden osalta tulisi varmistaa uskontokuntaan kuulumattoman 
mahdollisuus etukäteen kieltäytyä tai poistua tilaisuudesta herättämättä kiusallisella tavalla huomiota. Ks. 
eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu uskonnonvapauden toteutumisesta ilmavoimien järjestämässä paraati-
katselmuksessa 1861/4/2003, 27.2.2004. Oikeusasiamies pyysi Ilmavoimien teknillistä koulua kiinnittämään 
huomiota uskonnonvapauden tosiasiallisesta toteutumisesta huolehtimiseen, viitaten tapahtumiin 4.6.2003. 
Ks. myös aiemmat negatiiviseen uskonnonvapauteen liittyvät puolustusvoimien paraatijumalanpalveluksia 
koskevat ratkaisut 8.12.2000, dnrot 1566/98, 2129/4/98 ja 2718/4/99. EOA:n kertomus vuodelta 2000, s. 251 
ss. 
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8 Uskonnon harjoittamisen vapauden rajoittaminen sekä 
uskonnon harjoittamisen käsitteen rajat 

8.1 Perusoikeuksien ja uskonnonvapauden rajoittaminen 

Perusoikeuksien, myös uskonnon harjoittamisen vapauden rajoittamisesta, perustuslakiva-
liokunta on toistuvasti korostanut sitä, että perusoikeuksia ei pidä sanonnallisestikaan ka-
ventaa enempää kuin on välttämätöntä71 ja että perusoikeuksiin puuttumisen ei tulisi olla 
ankarampaa kuin on välttämättömästi tarpeen72. Tämä liittyy suomalaisessa valtiosääntöoi-
keudessa vakiintuneeseen perusoikeuksien rajoitusten täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden 
vaatimukseen. Perustuslakivaliokunta on nimenomaan perusoikeuksia koskevien poikkeus-
lakien osalta yleisestikin korostanut poikkeuslain käytön rajoittamista mahdollisimman 
suppeaksi.73 Aineellisina suojavaatimuksina ovat lisäksi se, että perustuslainsäätämis-
järjestyksen käyttö ei oikeuta poikkeamaan ihmisoikeussopimusten määräyksistä.74

Perusoikeuksien rajoituksista on säädettävä aina lailla. On huomattava, että sellaista lakia, 
missä olisi rajoitettu evankelis-luterilaisen papin uskonnon ja omantunnonvapautta ei ole 
säädetty. Perusoikeuksien rajoittaminen on mahdollista yleisten rajoitusedellytysten perus-
teella. Rajoitukset eivät saisi kuitenkaan kohdistua uskonnon- ja omantunnonvapauden ko-
vaan ydinalueeseen. Lailla säädettävältä perusoikeusrajoitukselta vaaditaan täsmällisyyttä 
ja tarkkarajaisuutta. Rajoituksen olennaisen sisällön tulee ilmetä suoraan laista, josta tulee 
käydä selville esimerkiksi rajoituksen laajuus ja sen täsmälliset edellytykset. Perusoikeuk-
sien rajoittaminen olisi sallittua vain hyväksyttävillä perusteilla. Kaikissa tapauksissa aina-
kin syvälle käyvät, poikkeukselliset tai summaariset rajoitukset merkitsisivät sellaista puut-
tumista perusoikeuteen, että ne eivät olisi toteutettavissa tavallisella lailla. Useat perusoi-
keudet turvattaisiin varauksin ”sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään” tai ”sen mu-
kaan kuin lailla säädetään”.

 

75 Tulkittuna yhdessä KP-sopimuksen 18 artiklan ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan kanssa, perusoikeuden rajoitukset ovat hyväksyttäviä 
vain suhteessa uskonnon- ja omantunnonvapauden harjoittamiseen tai ilmaisemiseen, mutta 
eivät suhteessa muihin osa-alueisiin.76

                                                 
71 Ks. esimerkiksi PeVL 13/1985 ja PeVL 4/1986. 

  

72 Ks. esimerkiksi PeVL 6/1983. 
73 Ks. esimerkiksi PeVL 5/1981. 
74 Ks. PeVL 12/1982. 
75 HE 309/1993. Perusoikeuksien rajoittamisen yleisistä edellytyksistä ks. PeVM 25/1994, s. 4–5. YK:n ih-
misoikeuksien julistuksen mukaan ihmisoikeuksien käytölle voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, ”joiden 
yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen 
sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset kansainvaltaisessa yhteis-
kunnassa.” (art. 29). YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopi-
mukseen KP-sopimukseen sisältyvän rajoituslausekkeen mukaan henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan 
tai uskoaan voidaan asettaa rajoituksia vain lailla ja vain sellaisia rajoituksia, ”jotka on säädetty lailla ja jotka 
ovat välttämättömiä suojelemaan yleistä turvallisuutta, järjestystä, terveydenhoitoa tai moraalia tahi muiden 
perusoikeuksia ja -vapauksia.” (art. 18.3) KP-sopimuksessa (18.2 art.) on lisäksi kielto saattaa ketään sellai-
selle pakotukselle alttiiksi, joka rajoittaa hänen vapauttaan tunnustaa tai valita oman valintansa mukainen 
uskonto tai usko. (ns. indoktrinaation kielto) Myös vanhempien ja holhoojien oikeus lastensa uskonnolliseen 
ja moraaliseen opetukseen oman vakaumuksensa mukaisesti taataan. Vrt. KM 2001:1, s. 32 lapsen itsemää-
räämis-oikeuden laajentamisesta Leino 2003, s. 221. 
76 Ks. General Comment 22/48, 1993, kappale 8 sekä KP-sopimuksen 18 artiklan rajoituksista yleisesti Nowak 
1993, s. 324–329. J.E.S Fawcettin mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9.2 artiklan osalta voidaan 
erottaa uskonnonvapauden negatiiviset ja positiiviset rajoitukset. Tällöin negatiivinen rajoitus on kyseessä 
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Uskonnonvapauden rajoituksia arvioidaan perusoikeusjärjestelmän tasoisten yleisten oppi-
en kautta. Sillä, että perustuslain 11 § ei sisällä uskonnon- ja omantunnonvapauden osalta 
perustuslakiin otettuna mahdollisuutta säätää lailla rajoituksia uskonnonvapauteen (rajoitus-
lauseketta), perusoikeuskomitea halusi korostaa uskonnon- ja vakaumuksenvapauden tehos-
tettua suojaa perusoikeuksien joukossa. Uskonnon tai uskomuksen harjoittamista voidaan 
rajoittaa ihmisoikeusnäkökulmasta ainoastaan lakiteitse. Samoin rajoituksilta on edellytet-
tävä demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömyyttä julkisen turvallisuuden, yleisen 
järjestyksen, terveyden tai moraalin vaatimuksista tai toisten henkilöiden oikeuksien tai 
vapauksien puolustamiseksi.77 Hyväksyttävät perusoikeuksien rajoitusperusteet voidaan 
Veli-Pekka Viljasen mukaan jakaa kolmeen ryhmään siten, että rajoitus oikeutetaan (1) 
muilla perusoikeuksilla, (2) muilla perustuslain säännöksillä ja (3) perustuslain ulkoisilla 
perusteilla, kuten painavalla yhteiskunnallisella tarpeella.78

8.2 Uskonnon harjoittamisen käsitteen rajat 

  

Uskonnon harjoittamisella on myös rajat, jotka ennen nykyistä uskonnonvapauslakia il-
maistiin viittauksella lakeihin ja hyviin tapoihin. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen 
jälkeen tämä viittaus jätettiin kuitenkin pois. Myöskään uskonnon harjoittamisen julkista ja 
yksityistä muotoa ei enää perustuslaissa erikseen mainita.79

                                                                                                                                                     
silloin, kun valtio edellyttää tietyn lain tai määräyksen noudattamista silloinkin, kun tietty yksilö tai ryhmä 
asettaa velvoitteen kyseenalaiseksi uskonnon tai omantunnon vuoksi. Positiiviset rajoitukset ovat Fawcettin 
mukaan kysymyksessä silloin, kun julkisen vallan uskonnolliselle toiminnalle asetetaan yleensä yleisen järjes-
tyksen vuoksi rajoituksia. Fawcett 1987, s. 244. Ks. uskonnonvapauden rajoituksista myös Nowak 1993, s. 
315 ja Scheinin 1999, s. 379–380. Ks. myös KM 1992:3, s. 286 ja HE 309/1993, s. 56. 

 Uskonnon harjoittamisen va-
pauden käsitteen rajat tulevat vastaan, mikäli uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten 
voitaisiin harjoittaa toimia, jotka loukkaavat ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia tai ovat 
oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisia. Perusoikeuskomitean (1992:3) mukaan erityisesti 
muiden ihmisten perusoikeuksiin liittyvät näkökohdat olisi muutoinkin otettava huomioon 
tulkittaessa, miten pitkälle säännöksen antama perusoikeussuoja, esimerkiksi uskonnon 
”harjoittamisen” -käsite, ulottuu. Ehdotettu säännös ei siten voi esimerkiksi oikeuttaa mis-
sään olosuhteissa ihmisyksilöiden uhraamista ja silpomista, kuten naisten ympärileikkausta, 
huolimatta tällaisen toimenpiteen mahdollisesta yhteydestä johonkin uskonnolliseen suun-
taukseen. Sama koskee muun muassa moniavioisuutta (polygamiaa), joka ei sovellu suoma-

77 Van Dijk – Van Hoof 1998, s. 554. 
78 Perusoikeuksien rajoitusedellytyksistä tarkemmin Viljanen, V.-P. 2001, s. 125–204. 
79 Uskonnonvapauskomitea ehdotti välimietinnössään (KM 1999:5), että uuteen uskonnonvapauslakiin ei enää 
otettaisi vanhan uskonnonvapauslain 1 §:ssä olevaa rajoituslauseketta, jonka mukaan uskontoa voidaan har-
joittaa julkisesti ja yksityisesti, mikäli lakia ja hyviä tapoja ei loukata. Myöskään lain tai hyvien tapojen vas-
taisen yksityisen uskonnonharjoituksen kriminalisointisäännöstä ei otettaisi uuteen uskonnonvapauslakiin. 
Ehdotusta haluttiin perustella säännöksen yleisluontoisuudella ja tulkinnanvaraisuudella, perusoikeussäännök-
siin kirjatulla yksityisyyden suojalla ja perusoikeussäännösten uudella kirjoittamistavalla. Toisaalta komitea 
toteaa, että edelleenkään uskonnonvapauteen vedoten ei voitaisi loukata ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia. 
Uskonnonharjoitukseen liittyvät väärinkäytökset ja vääristyneen uskonnonharjoituksen moninaiset muodot 
ovat todellisuutta, jota ei ole syytä sivuuttaa uskonnonvapauslaissa. Toisaalta vääristynyt uskonnonharjoitus 
voi olla vastoin yleisesti hyväksyttyä moraalia, vaikka sitä ei voitaisikaan kriminalisoida rikoslain kirjoitta-
mistavalla. Uskonnolliset väärinkäytökset voivat loukata hyviä tapoja tavoilla, joiden tunnistaminen ja moraa-
linen tuomitseminen edellyttää syvällistä eettistä harkintaa. Uskonnon harjoittamisen rajojen suhteen expiispa 
Ilkka Kantola piti vanhan uskonnonvapauslain 1 §:ssä ollutta rajoituslauseketta, jonka mukaan uskontoa voi-
daan harjoittaa julkisesti ja yksityisesti, mikäli lakia ja hyviä tapoja ei loukata, turhana päällekkäisenä säätä-
misenä, koska lakia on noudatettava ilman eri kehotusta. Ei ole myöskään itsestään selvää, millä tavalla käsite 
”hyvät tavat” olisi määriteltävä. Kantola 2001, s. 507–508.  
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laiseen oikeusjärjestykseen. Uskonnon- ja omantunnonvapauden perustuslainturva ei 
myöskään estä lailla antamasta yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen moraalisten ja eettis-
ten arvojen mukaisia järjestysluonteisia säännöksiä, jotka eri uskonnollisten suuntausten 
tulee ottaa huomioon uskonnollisissa tai niitä vastaavissa menoissaan.80

Muun muassa ympärileikkaus on ongelmallinen tai jännitteinen erityiskysymys yksilön 
uskonnon harjoittamisen rajojen sekä perusoikeuksien toteutumisen osalta, koska sen oi-
keudelliset perustelut ontuvat jonkun verran perusoikeuksien välisen tasapainon ja punnin-
nan osalta. Erityisesti muiden ihmisten perusoikeuksiin liittyvät näkökohdat olisi muutoin-
kin otettava huomioon tulkittaessa, miten pitkälle säännöksen antama perusoikeussuoja, 
esimerkiksi uskonnon harjoittamisen -käsite, ulottuu. Esimerkiksi lapsen perusoikeuksia, 
kuten oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, ei saa loukata muun hen-
kilön uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten. Joskus voi ongelmana olla se, kenen 
perusoikeuksia lopulta halutaan suojata toisen perusoikeuksien rajoittamisen nimissä. Van-
hemmat saattavat alaikäisen osalta vedota vanhempainvallan antamaan oikeutukseen rajoit-
taa omaan tahtoonsa perustuen lapsen perusoikeuksia tai suorastaan rikkoa niitä, esimerk-
kinä poikien ympärileikkaus. Lapsella tulee olla oikeus myös erityissuojeluun perustuslain 
6.3 §:n nojalla sekä ruumiilliseen koskemattomuuteen. Joissakin tilanteissa lapsi voi tarvita 
erityissuojelua myös omilta vanhemmiltaan, varsinkin silloin jos lapsen etu ei toteudu.

  

81

                                                 
80 KM 1992:3, s. 28 ja 286, HE 309/1993, s. 29–30 ja 55–56, PeVM 25/1994, s. 4–7 ja Kortteinen 1998, s. 44–
45. Ks. myös Jyränki 2003, s. 487. Palvan mukaan harvoin tullaan selvittäneeksi, mitkä kulttuurin piirteet 
johtuvat uskonnosta ja mitkä ovat paikallisen perinteen mukaisia tapoja. Esimerkiksi Suomen perusoikeus-
säännös ei missään olosuhteissa voi oikeuttaa ihmisyksilöiden silpomista. Moniavioisuuskaan ei sovellu suo-
malaiseen oikeusjärjestykseen, eikä sitä koskevaa kieltoa voi tästä syystä pitää uskonnonvapauden rajoitukse-
na. Palvan mielestä olisi tehtävä ero sen, mitä kukin uskonto sallii ja mikä on tämän uskonnon tunnustamista 
ja harjoittamista välillä. Palva 2001, s. 539. Ks. KM 2001:1, s. 35–36 sekä Juntunen 2000, s. 83 ja 180. Nike-
an Metropoliitta Johanneksen (2001, s. 530) mukaan uskonnonvapauden rajoitukset on monimuotoisessa 
yhteiskunnassa oikeutettuja vain siinä tapauksessa, että jokin taho käyttää kyseistä vapautta hyväkseen yhteis-
kunnan ja muiden tahojen kannalta kielteisellä tavalla.  

  

81 Henkilökohtaisen koskemattomuuden asema perusoikeutena asettaa siihen puuttumiselle korkean kynnyk-
sen. Rajoitusten tulee perustua lakiin ja täyttää tulkintakäytännössä täsmentyvät hyväksyttävyys- ja välttämät-
tömyysvaatimukset. Kysymys on myös siitä, miten ihmisarvoinen ja yksilön perusoikeuksia kunnioittava 
kohtelu toteutuu. Ihmisarvon vastaisen kohtelun kielto kattaa kaikki julmat, epäinhimilliset tai halventavat 
rangaistuksen tai muun kohtelun muodot. Perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 309/1993) todetaan, että 
uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten ei voida tehdä sellaista, mikä loukkaa toisen ihmisarvoa tai muita 
oikeuksia kuten oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Ks. myös perusoikeuskomitean kanta KM 
1992:3, s. 286. Hallituksen esityksessä vielä tarkennetaan, että uskonnonvapaus ei missään olosuhteissa oi-
keuta ihmisyksilöiden silpomiseen ja esimerkkinä käytetään naisten ympärileikkausta. Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti uskonnonvapautta voidaan rajoittaa, mikäli perusteena on tervey-
den suojaaminen (yhtenevästi myös YK:n sopimukset: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 
kansainvälinen yleissopimus artikla 18 kohta 3 sekä Yleissopimus lapsen oikeuksista artikla 14 kohta 5). 
YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista velvoittaa artiklan 24 kohdan 3 mukaan ryhtymään toimiin lapsen ter-
veydelle vahingollisten perinteisten tapojen poistamiseksi. Henkilökohtaisen tai ruumiillisen koskemattomuu-
den suoja on vakiintuneesti johdettu entisen hallitusmuodon 6 §:ssä turvatusta henkilökohtaisen vapauden 
suojasta (esimerkiksi PeVL 13/1985, PeVL 4/1986 ja PeVL 15/1990). Vanha hallitusmuoto suojasi myös sel-
laiselta ihmisarvoa loukkaavalta kohtelulta, joka toteutetaan puuttumalla henkilön fyysiseen olemukseen il-
man hänen suostumustaan, vaikkei nimenomaista säännöstä yksilön oikeudesta ihmisarvoiseen kohteluun 
siinä ollutkaan. Ks. HE 309/1993. Ks. myös Eduskunnan apulaisoikeus-asiamiehen kannanotto 30.11.1999. 
Lääkäriliiton antamien ohjeiden taustalla ympärileikkausasiassa. 
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8.3 Uskonnon harjoittamisen vapauden positiivisen käyttämisen 
rajat 

Lautamies ei saa antaa Raamattua tai muuta uskonnollista aineistoa vastaajalle.82

Toinen uskonnon harjoittamisen -käsitettä rajaava tapaus on, saako musliminaisen huivi 
näkyä passikuvassa. Oikeusasiamiehen mukaan vaikka Suomen perustuslain uskonnonva-
pausartikla ei sisälläkään niin sanottua rajoituslauseketta, uskonnonvapauden perustuslain-
turva ei estä lailla antamasta rajoituksia, jotka eri uskonnollisten suuntausten tulee ottaa 
huomioon uskonnollisissa tai niitä vastaavissa perinteissään. Uskonnonvapauden rajoituk-
sella tulee oikeusasiamiehen mukaan olla hyväksyttävä tarkoitusperä ja sen toteutuksessa 
käytettyjen keinojen on oltava oikeasuhtaisia eli asteeltaan kohtuullisia tavoiteltuun pää-
määrään nähden.

 Oikeusoh-
jeperusteluna oli perustuslain 11 §, jonka mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon-
vapaus, johon sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja 
oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen 
osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Oikeusasiamiehen kan-
nanoton mukaan lautamiehen on käyttäydyttävä oikeussalissa asemansa ja tehtäviensä edel-
lyttämällä tavalla, asiallisesti ja tahdikkaasti. Lautamiehen tulee tuomioistuimessa pitäytyä 
hänelle käräjäoikeuden jäsenenä kuuluviin tehtäviin. Niihin ei kuulu uskonnollisen tai us-
konnollissävytteisen aineiston jakaminen, mitä vastaanottaja saattaa pitää uskonnonvapaut-
taan loukkaavana. Oikeusasiamies pitää kyseistä menettelyä sopimattomana lautamiehenä 
toimivalle henkilölle. 

83 Tässä tapauksessa sovellettiin oikeusohjeina perustuslain 11 §:ää ja 22 
§:ää sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklaa. Sisäasiainministeriön poliisiosaston 
suosituksen vuodelta 1995 mukaan passihakemukseen on liitettävä henkilökohtaista passia 
varten riittävä määrä valokuvia, joista hakijan hyvin tuntee. Sisäasiainministeriö suosittaa 
henkilön tunnistettavuuteen liittyvistä syistä, että henkilö on passikuvassa ilman päähinettä. 
Tästä suosituksesta voidaan kuitenkin poiketa painavista syistä, joina voidaan pitää uskon-
nollisia ja muita vakiintuneita kansantapoja. Tällöinkin henkilön kasvojen tulee näkyä va-
lokuvassa niin, että hänet voidaan vaikeudetta tunnistaa. Se, täyttääkö valokuva passiase-
tuksen 3 §:n 3 momentin vaatimukset, on ratkaistava tapauskohtaisesti. Poliisin lääninjoh-
don käsityksen mukaan tunnistettavan kuvan edellyttäminen passeihin ja ajokortteihin ei 
estä tai loukkaa kenenkään oikeutta harjoittaa uskontoaan. 84

Jos viranomaiset katsoisivat, että tunnistettava valokuva edellyttää uskonnollisista velvoit-
teista luopumista, olisi silloin oikeusasiamiehen kannanoton mukaan kysymys uskonnon-
vapauden rajoittamisesta. Tällöin olisi arvioitava sitä, millä edellytyksillä perusoikeutena 
turvattua uskonnonvapautta voitaisiin perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten perus-
teella rajoittaa. Sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunnon mukaan riittää, että henkilö 
voidaan vaikeuksitta tunnistaa valokuvasta myös islamin sääntöjä kunnioittaen. On siis 
otettava huomioon uskonnon määräämät uskonnolliset velvoitteet. Perustuslain 22 §:n mu-
kaan julkisen vallan tehtävänä on perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaaminen, joten 
passivalokuvaa koskevaa sisäasiainministeriön ohjetta tulisi käytännön poliisitoiminnassa 
tulkita ihmisoikeusmyönteisesti ja uskonnon asettamia velvoitteita kunnioittaen.  

  

                                                 
82 Ks. EOAK 1967/4/2003, 3.11.2003. 
83 EOA 2079/4/2002, 14.11. Oikeusasiamiehen kannanoton mukaan uskonnonvapauteen kuuluu sekä oikeus 
tunnustaa uskontoaan että oikeus harjoittaa sitä käytännössä. Uskonnon ulkoisiin vaatimuksiin puuttuminen 
voi joissain tapauksissa merkitä myös puuttumista uskonnon harjoittamisen sisäisen vapauteen. Uskonnon 
vapauden piiriin kuuluu tässä mielessä myös joidenkin islamilaisten naisten noudattama uskonnollinen velvoi-
te käyttää huivia.  
84 Ks. Sisäasiainministeriön poliisiosaston suositus (9.3.1995; 2/641/95). 
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Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut uskonnon harjoittamisen vapauden käyttämisen 
osalta korostavat muun muassa sitä, miten tärkeää on huolehtia siitä, että kaikkien perusoi-
keudet toteutuvat samanaikaisesti ja että oman positiivisen uskonnon harjoittamisen vapaus 
ei loukkaa muita tai toisia perusoikeuksia. Toisaalta uskonnon harjoittamisen sisäisen va-
pauden toteutumista voi olla vaikea arvioida. Viranomaistoiminnassa näyttäisi siltä, että 
paikoin joudutaan uskonnon harjoittamisen perusoikeuden käyttöä rajaamaan, mutta samal-
la varmistetaan se, että uskonnon harjoittamisen oikeus ja -vapaus eivät yleisesti ole ole-
massa esteitä. Tärkeää on kunnioittaa kunkin uskonnon asettamia velvoitteita ja samalla 
kunnioittaa toisia.  

8.4 Kriminalisoinnit ja kielletyt uskonnon harjoittamisen muodot 

Uskonnon harjoittamisoikeutta on nimenomaan haluttu suojata kriminalisoimalla positiivi-
sen uskonnonvapauden käyttämisen häiritsemiseen tai estämiseen pyrkivät toimenpiteet. 
Esimerkkeinä voidaan mainita uskonrauhan rikkominen (RL 17:10) ja uskonnonharjoituk-
sen estäminen (RL 17:11).85

Saksassa on uskonnonvapautta rajoittavana kriteerinä pidetty sitä, loukkaako määrätty us-
konnonharjoitus toisten ihmisarvoa jossakin konkreettisessa tilanteessa. Niinpä kiellettyjä 
uskonnonharjoituksen muotoja ovat muun muassa ihmisuhrit, lesken polttamiset, noitavai-
not, lääkärinavun kieltäminen vaikeasti sairaalta tai loukkaantuneelta sekä moniavioisuus.

  

86

Uskonrauhan rikkominen (RL 17:10, 24.7.1998/563) ja uskonnon harjoituksen estäminen 
(RL 17:11) on kriminalisoitu rikoslaissa. Uskonrauhan rikkomiseen kuuluu jumalanpalve-
luksen, kirkollisen toimituksen ja muun sellaisen uskonnonharjoituksen häiritseminen. Her-
jaamisen tai häpäisemisen suhteen arvioitavana on, onko se tehty julkisesti ja loukkaamis-
tarkoituksessa eli siten, että se on omiaan halventamaan kohteen arvoa muiden ihmisten 
silmissä. Lisäksi edellytetään, että loukkaaminen on kohdistunut uskonnonvapauslaissa 
tarkoitettuun kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, eikä johonkin järjestäytymättö-
mään uskonnolliseen ryhmittymään. Uskonnonharjoituksen estäminen puolestaan ei ole 
rangaistavaa, jos se ei ole oikeudetonta, esimerkiksi jos viranomainen lain suomin valtuuk-
sin asianmukaisella tavalla joutuu ylläpitämään järjestystä tilaisuudessa. Keskeiseksi asiak-
si tai kriteeriksi arvioinnissa nousee tahallinen loukkaamistarkoitus.  

  

9 Uskonnon harjoittaminen ja vankila  

Uskonnon harjoittamisen tulee toteutua myös vankilassa. Perustuslain mukaan julkisen val-
lan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen, myös uskonnonvapau-
den osalta esimerkiksi vankeinhoidossa. Uskonnollinen toiminta lähtee vankien tarpeista, ja 
laitos on velvollinen vastaamaan vankien sielunhoidon sekä uskonnonharjoittamisen tar-
peeseen.87

                                                 
85 KM 1999:5, s. 28–29. 

 Rajoituksia vankien oikeuteen harjoittaa uskontoaan voidaan tehdä vain lainsää-

86 Listl 1971, s. 61 ja 62 sekä Reijonen 1992, s. 91.  
87 Julkiselle vallalle on asetettu uskontoon tai vakaumukseen perustuvan perustuslain 6.2. §:ssä mainitun syr-
jinnän kiellon ohella velvollisuus tai velvoite kohdella tasapuolisesti kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia ja 
maailmankatsomuksellisia suuntauksia. HE 170/2002, s. 4. Scheininin (1999, s. 374) mukaan valtiokirkkojär-
jestelmän hyväksyttävyyden edellytys on se, että valtio sallii samalla muidenkin uskontojen harjoittamisen, 
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dännöllä. Esimerkiksi yksittäisen virkamiehen kielteiset asenteet uskonnonharjoittamista 
kohtaan eivät saa olla laitoksessa uskonnonharjoittamisen esteenä. Uskonnon harjoittamista 
koskevilla rajoituksilla vankilassa on oltava selkeät ja lakiin perustuvat perusteet, eivätkä 
rajoitukset voi olla pysyviä. Myös erillään pidettäville vangeille täytyy taata mahdollisuus 
harjoittaa omaa uskontoaan. Vankilapappia on kuultava, mikäli jonkun vangin tai vanki-
ryhmän oikeutta uskonnon harjoittamiseen rajoitetaan.88

Uskonnon harjoittamista koskevat säännökset ja ihmisoikeusasiakirjat pitävät peruslähtö-
kohtana uskonnon harjoittamista koskevissa säännöksissä ja ihmisoikeusasiakirjoissa us-
konnonvapauden toteuttamista. Vankilan on kyettävä turvaamaan edellytykset uskonnon-
harjoitukseen joko yksin tai yhdessä muiden vankien kanssa edellyttäen, että toiminnassa 
noudatetaan lakia ja hyviä tapoja sekä vankilajärjestystä. Rangaistuslaitoksessa tulee järjes-
tää säännöllisesti jumalan-palveluksia ja muita uskonnollisia tilaisuuksia sen uskontokun-
nan mukaan, johon vankien enemmistö kuuluu.

  

89 Uskonnon harjoittamisen osalta on ole-
massa vielä eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus tehtyyn kanteluun uskonnonharjoituk-
sesta vankilan eristysosastolla, jossa arvosteltiin, että kaikki vangit eivät saa osallistua ju-
malanpalveluksiin.90 Vangeille on rangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 4 
§:n 1 momentin mukaan varattava mahdollisuus osallistua rangaistuslaitoksessa järjestettä-
viin jumalanpalveluksiin, hartaushetkiin ja muihin hengellisiin tilaisuuksiin. Tutkintavan-
keudesta annetun lain 6 §:n 2 momentin (19.3.1999/365) mukaan tutkintavanki saa osallis-
tua jumalanpalveluksiin, hartaushetkiin ja muihin hengellisiin tilaisuuksiin samoin kuin 
muuhun vapaa-ajan viettoon yhdessä muiden vankien kanssa, jollei vangitsemisen tarkoitus 
tai laitoksen järjestys siitä vaarannu. Vankilalla ei siis oikeusasiamiehen mukaan ole ehdo-
tonta velvollisuutta järjestää hengellisiä tilaisuuksia tutkintavangeille, vaan vangitsemisen 
tarkoituksen tai laitosjärjestyksen vaarantumisen vuoksi tutkintavangin osallistumista tällai-
siin tilaisuuksiin voidaan rajoittaa. Sen sijaan laitosvangeille on varattava mahdollisuus 
osallistua hengellisiin tilaisuuksiin, mutta säännöksissä ei ole määritelty sitä, kuinka usein 
tilaisuuksia pitää järjestää.91

Oikeusasiamiehen kannanoton 29.5.2006 mukaan vankien oikeus uskonnon-harjoittamiseen 
on pyrittävä järjestämään siten, että perustuslaissa turvattu uskonnonvapaus toteutuu käy-
tännössä myös vankilassa. Ratkaisussaan oikeusasiamies viittaa myös rikosseuraamusviras-

  

                                                                                                                                                     
Leino 2003, s. 227. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisella vallalla on erityisen velvollisuus turvata kaikkien 
jäsentensä perusoikeuksien toteutuminen. Perusoikeussäännökset sitovat julkista valtaa sen kaikessa toimin-
nassa, niin lainsäädännössä, hallinnossa kuin lainkäytössäkin. Julkisen vallan perus- ja ihmisoikeuksien tur-
vaamisvelvollisuus koskee myös näiden toteutumista yksityisten keskinäisissä suhteissa. Ks. HE 309/1993 ja 
Hytönen 2003, s. 262. 
88 Oikeus uskontoon. Rikosseuraamusviraston monisteita 1/2006. 
89 Ks. Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston antaman ohje (Dnro 12/11/99/21.12.9). Oikeusministeriön 
vankeinhoito-osaston määräyksen numero 13/11/99 mukaan vanki saa pitää hallussaan yksityiseen uskonnon-
harjoitukseen liittyviä hartauskirjoja tai muita esineitä kohtuullisen määrän. Näistä esineistä ei saa aiheutua 
kuitenkaan haittaa siisteydelle, järjestykselle eikä turvallisuudelle. Uskonnollisen vakaumuksen perusteella 
järjestettävästä ruokavaliosta on annettu erilliset ohjeet. Ks. Oikeus uskontoon. Rikosseuraamusviraston mo-
nisteita 1/2006 ja Hytönen 2003, s. 262. 
90 Ks. EOA dnro 2764/4/02, 7.5.2004 
91 Ehdotonta velvoitetta jumalanpalveluksen järjestämiseen suljetun ja eristysosaston vangeille ei siis edellä 
mainitut seikat huomioon ottaen ole. Kun heille on järjestetty mahdollisuus tavata vankilan pastoria ja muu-
toinkin harjoittaa uskontoaan ei ole loukattu eikä asiassa ole menetelty muutoinkaan lainvastaisesti. Oikeus-
asiamies/tässä tapauksessa apulaisoikeusasiamies kehoitti Vantaan vankilan johtoa kuitenkin kiinnittämään 
huomiota siihen, että vankilassa selvitettäisiin, voidaanko jumalanpalvelukseen haluavalle henkilölle tarjota 
tapauskohtaisen harkinnan jälkeen mahdollisuus osallistua kappelissa järjestettäviin hartaustilaisuuksiin esi-
merkiksi tietyin väliajoin. Oikeus uskontoon. Rikosseuraamusviraston monisteita 1/2006. 
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ton lausuntoon, että jotta uskonharjoituksen oikeus voi toteutua, vangeilla tulee olla mah-
dollisuus osallistua jumalanpalveluksiin säännöllisesti. Asiassa ei tullut esiin oikeusasia-
miehen toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyön-
tiä.92

10 Johtopäätökset 

 

Uskonnon harjoittaminen on aina sekä henkilökohtaista että yhteisöllistä toimintaa (yksilöl-
linen ja yhteisöllinen asia) ja siihen kuuluu sekä positiivinen että negatiivinen ulottuvuus. 
Uskonnon harjoittamisen vapauteen sisältyy kunkin uskonnollisen yhteisön mahdollisuus 
päättää omista uskonnollisista menoistaan. Tätä on kutsuttu myös niin sanotuksi kulttiva-
paudeksi. 

Eniten keskustelua meillä Suomessa on herättänyt perustuslain hyväksymisen jälkeen se, 
miten uskonnon harjoittamisen -käsite tulisi tulkita. Asia on noussut esille erityisesti kysy-
myksessä uskonnon harjoittamisesta koulussa sekä uskonnon harjoittamisen suhteesta us-
konnon opetukseen. Se asia, mikä varsinaisesti rajaa uskonnon harjoittamisen -käsitteen, on 
osallistuminen kultilliseen toimintaan tai riittiin. Uskonnollinen tai kultillinen toiminta si-
nänsä ei vielä ole uskonnon harjoittamista, mutta siihen osallistuminen tekee kyseisestä 
toiminnasta sitä. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota niin sanotun negatiivisen us-
konnonvapauden93

Uskonnon harjoittamisen -käsitettä on vaikea määritellä kattavasti ja ongelmat ovatkin ol-
leet juuri käsitteen määrittelyyn liittyviä. Kuitenkin kyse on laajasta määritelmästä: ”Us-
konnon harjoittamisen vapaus ilmenee siihen kuuluvissa yksilöllisissä, yhteisöllisissä ja 
julkisissa toiminnoissa. Tämä tarkoittaa lähinnä rituaalis-kultillisessa muodossa tapahtuvaa, 
yleensä yksilöityä, olennaisesti omaa, jo vakiintunutta, tunnusomaista sekä tunnustetusti 
pyhää toimintaa, josta yhteisöllä on oikeus päättää. Näiden lisäksi kulttivapauden käytän-
nön toteutumisen kannalta ratkaisevaa on uskonnollisiin menoihin osallistumis- ja sitoutu-
miskriteerin täyttyminen sekä objektiivisena tunnusmerkkinä rekisteröity jäsenyys yhtei-
sössä tai uskonnollisessa yhdyskunnassa. Laajasti ymmärrettynä uskonnon harjoittaminen 
voi olla esimerkiksi ”uskonnon harjoittamisen panemiseen” liittyvää toimintaa, kuten us-
konnon levittämistä eri tavoin, koulutusta, oppilaitosten perustamista, oikeutta valita omat 
pappinsa jne.” 

 tasapuolisen toteutumisen etukäteen varmistamiseen ja turvaamiseen 
muun muassa huolehtimalla riittävästä tiedottamisesta uskonnon harjoittamiseen liittyvien 
tilanteiden ja tilaisuuksien osalta. 

Uskonnon harjoittamisen käsitemäärittelyn osalta on todettava, että se on uudessa uskon-
nonvapauslaissa sidottu rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitukseen. On mer-
kille pantavaa, että yksilön suoja toimia ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden 
mukaisesti ulottuu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan mukaan vain uskonnon tai 
uskomuksen ilmaisemisen objektiivisen käsittämisen laajuuteen. Myös myöhemmissä Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkinta-käytännöissä tämän on katsottu merkitsevän 
henkilön edustaman uskontokunnan oppia koskevan virallisen näkemyksen etuasemaan 
asettamista suhteessa yksilön edustamaan subjektiiviseen näkemykseen opista. Uskonnon-

                                                 
92 Ks. Oikeusasiamiehen kannanotto ratkaisussa Vankilassa viive papin puheille pääsyssä, dnro 756/4/05, 
29.5.2006. 
93 Ks. perustuslain 11.2 §. 
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vapaus ja sen toteutuminen on näin sidottu tiettyyn objektiiviseen tuntomerkkiin, joka tar-
koittaa rekisteröityä jäsenyyttä jossakin uskonnollisessa yhdyskunnassa tai yhteisössä. Us-
konnon harjoittamisen käsitteenkin osalta tulkinta puoltaa näkemystä sellaisesta uskonnon 
harjoittamisen muodosta, joka on enemmän staattista uskonnollisen yhteisön opista ja tun-
nustuksesta määrittyvää kuin yksilöllisen vapausoikeuden pohjalta dynaamisesti määritty-
vää. Uskonnollisen yhdyskunnan asiantuntijalautakunnan tehtävä on puolestaan valvoa, että 
muun muassa yhdyskuntajärjestykseen liittyvä uskonnon harjoittamisen muoto toteutuu. 
Samoin on kunnioitettava ihmis- ja perusoikeuksia. 

Tässä pienoistutkimuksessa oli tarkoituksena hahmottaa uskonnon harjoittamisen käsitteen 
rajoja myös tuoreimpien oikeustapausten avulla. Siksi pohdin ensinnäkin sitä, mitä uskon-
non harjoittaminen on ja mitä se ei ole. Tässä työssä muun muassa ilmeni, että pelkkä läs-
näolo uskonnollisissa tiloissa ei ole vielä uskonnon harjoittamista. Myöskään kappalaisen 
valinta ei ole uskonnon harjoittamista. Korkein hallinto-oikeus on antanut tasa-arvolain 
soveltamiseen ja uskonnon harjoittamisen käsitteen sisältöön liittyen mielenkiintoisen pää-
töksen 13.3.2001/469 T 469. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan, toisin kuin kasvatus-
työn johtokunnan tehtävien, ei KHO:n mielestä voida katsoa liittyvän kirkon uskonnonhar-
joitukseen. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että oman uskonnon opetus ei ole sisällöl-
tään perustuslaissa tarkoitettua uskonnonharjoitusta. Oman uskonnon opetuksessa on kyse 
objektiivisen tiedon jakamisesta, ei uskontoon, uskoon tai hartauteen opettamisesta, eikä 
johdattamisesta. 

Papin virkatehtävien ja -velvollisuuksien hoitamisen suhteen tulee esille myös uskonnon 
harjoittamisen rajojen vetämiseen liittyvät ongelmat. Toisaalta perustuslain ja perusoikeuk-
sien toteutumisen osalta on tärkeää varmistaa se, että kaikkien perusoikeudet toteutuvat 
mahdollisimman tasapuolisesti ja täysimääräisinä. Papin kohdalla rajanveto-ongelmia ovat 
aiheuttaneet kysymykset yhteistyöstä naispapin kanssa ja niin sanottuun ”väistämiseen”, 
vetäytymiseen liittyvät perusoikeuskysymykset. Ongelman ytimenä on juuri uskonnon har-
joittaminen, miten se toteutuu yksittäisen papin osalta. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, 
että pappi harjoittaa uskontoa toimittaessaan jumalanpalvelusta ja esimerkiksi jakaessaan 
ehtoollista. 

Työvuorojärjestelyjen oikeutuksesta on tehtävä se huomio, että yhtäältä ne ovat mahdollisia 
uskon- ja omantunnon syistä, kun ajatellaan perustuslakia ja sitä, mitä lainsäädäntö sanoo 
tai ei sano. Toisaalta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelu ja erityisesti kysymys syrjinnästä 
sekä naispappeuden hyväksymisestä kirkossamme, on johtanut oikeuskäytännössä siihen, 
että uskonnon harjoittamisen -käsitettä tulkitaan suppeasti, esimerkkinä kappalaisen valinta, 
jonka ei katsottu välillisestikään olevan uskonnon harjoittamista. (KKO 2001:9) Perusoike-
uspunninnassa sukupuolten tasa-arvo työelämässä on etusijalla, kun taas ”uskonnon harjoit-
tamiseen liittyvää toimintaa” tulkitaan ahtaasti. Toisenlaistakin papin uskonnon harjoitta-
misen mahdollistavaa perustelua voidaan tosin hakea myös tunnustukselliselta normipohjal-
ta (evankelis-luterilaisen kirkon omasta normiperustasta) kuten kirkkolaista, kirkkojärjes-
tyksestä ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoista. Keskeiseksi lähtökohdaksi tulee 
tällöin se, onko toiminta lainsäädännössä selkeästi määritelty ja säädelty, ellei se tai menet-
tely ole suoranaisesti tunnustuksen ja kirkon oman oppiperustan, kirkkolain ja kirkkojärjes-
tyksen vastaista. KJ 6 luvun 3 §:n 1 momentti puoltaisi yleisesti viranomaisen taholta työn-
jaollisia tai muita hallinnollisia järjestelyjä, joilla vältettäisiin henkilön velvoittamista va-
kaumustaan loukkaaviin tehtäviin. 

Kuitenkin on katsottu, että henkilökohtainen vakaumuskaan ei edellytä tai oikeuta virkateh-
tävien laiminlyömiseen, eikä näin ollen yhteistyökyvyttömyyteen naispuoleisen kollegan 
kanssa. Korkeimpien oikeusasteiden tulkintojen perusteella voidaan nähdä, että kysymys on 
viime kädessä työlainsäädännönkin edellyttämästä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
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ja yhdenvertaisuuden sekä suhteellisuusperiaatteen toteutumisesta. Nämä nousevat yksilön 
vakaumusta korkeammiksi perusoikeuksien välisessä punninnassa. Perusoikeuksien kilpai-
levissa ja tapauskohtaisesti ratkaistavissa olevissa punnintatilanteissa yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvo ovat vahvoja ihmis- ja perusoikeuksia, koska kaikenlainen syrjintä on kiellettyä. 
Myös kansainvälisiä sopimuksia ja kansallista lainsäädäntöämme on tulkittava näille tavoit-
teille myönteisellä tavalla ja niitä koskevia rajoitussäännöksiä suppeasti. 

Virkamies- ja työsopimusoikeudellisen perustelun mukaisesti virkatehtävät on siis hoidet-
tava, eikä työntekijöitä saa asettaa eri asemaan uskonnon, mielipiteen tai sukupuolen perus-
teella. On huomattava, että kyseisen syyn tulee liittyä kyseiseen työtehtävään ja sen hoita-
miseen. Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon ja uskonnonvapauden, kahden perusoikeuden 
punnintatilanteen yhteensovittamisessa uskonnonvapaus määritellään nimenomaiseksi oi-
keudeksi harjoittaa uskontoa. Hyväksyttävien perusteiden yhteistyöstä kieltäytymiselle on 
tosin liityttävä tehtävän laadusta johtuvaan painavaan hyväksyttävään syyhyn taikka, että 
sen menettely on johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta. Työnhoidol-
liset ja tasa-arvoon liittyvät seikat ovat määritelleet pitkälti sen, miten pappi kykenee yh-
teistyöhön tai ei. Silti voidaan sanoa, että jäljelle jää tietty ristiriitaisuus perusoikeuksien 
toteutumisen välille. Toisaalta myös toisinajattelevien pappien kotipaikkaoikeus kirkollis-
kokouksen ponsipäätöksen 6.11.1986 mukaisesti on edelleen voimassa, eikä toisen papin 
erilaista vakaumusta voitane pitää varsimaisesti harhaoppinakaan, jolloin ajankohtaiseksi 
tulisi papin velvoite erota kirkon palveluksesta. 

Niin sanotun väistämisen eli työtilanteesta vetäytymisen oikeutta on perusteltu perustuslain 
takaamalla omantunnonvapauden suojalla, jonka mukaan ketään, ei edes pappia, voida pa-
kottaa omantunnon vastaiseen uskonnon harjoittamiseen. Jos pappi ei hyväksy uskonyhtei-
sönsä, jonka jäsen hän myös on, tunnustusta, häntä ei voida silloinkaan pakottaa, mutta 
tällöin hänet voidaan erottaa tehtävästä. Eduskunnan oikeusasiamies on kunnallisvaalien 
äänestyspaikkoja koskevassa asiassa (3.3.1999, dnro 2009/4/96) todennut, että negatiivisel-
la uskonnonvapaudella voidaan yleisesti puoltaa esimerkiksi sellaisia järjestelyjä, joilla 
vältetään ihmisten pakottaminen heidän vakaumustaan loukkaaviin tehtäviin ja tilaisuuk-
siin. Tämän perusteella voitaisiin siis ajatella, että kirkossakin olisi mahdollista toimia näin. 
Tosin seurakuntatyössä olevalla papilla ei ole kuitenkaan samalla tavalla säänneltyä työ-
aikaa. Myös Oikeuskanslerin uskonnonvapautta ja työaikaa koskevaan päätökseen 
(420/1/99) liittyy tulkinta, jonka mukaan uskonnollista vakaumusta, joka oikeuttaisi työstä 
kieltäytymiseen, voidaan puoltaa, mikäli työaikaa ei olisi mahdollista muuttaa siten, että ei 
olisi lauantaitöitä. Oikeuskanslerin mukaan mikäli työnhakija on työvoimatoimistoon il-
moittautuessaan ilmoittanut uskonnolliseen vakaumukseensa perustuvista rajoituksista työn 
vastaanottamisessa, tulisi tämä ilmoitus ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon jo työ-
hönsijoitusvaiheessa. 

Yhteistyö- ja väistämisongelman ratkaisuvaihtoehtoina olen tässä esitelmässä virkamies- ja 
tasa-arvo-oikeudellisen perustelun lisäksi esittänyt ensinnäkin evankelis-luterilaisen kirkon 
omasta oppiperustasta, tunnustuksesta, kirkkolaista ja kirkkojärjestyksestä nousevan perus-
telun ja toiseksi negatiivisen uskonnonvapauden turvaamisen sekä tästä oikeudesta etukä-
teen tiedottamisen. 

Uskonnon harjoittamisen käsitteen rajat tai kyseisen vapauden rajoitukset edellyttävät 
muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan hyväksyttävää tarkoitusperää, oikea-
suhtaisuutta ja lakitasoisuutta. Perusoikeuksia ei pidä sanonnallisestikaan kaventaa enem-
män kuin on välttämätöntä. Yleisesti rajana ovat muut ja toisten perusoikeudet. Uskonnon 
harjoittamisen vapaus on pyrittävä positiivisesti ja tasapuolisesti turvaamaan kaikille, mutta 
samalla on muistettava, että myös uskonnon harjoittamisen positiivisella käyttämisellä on 
rajat. Julkisen vallan velvollisuus on kohdella tasapuolisesti kaikkia uskonnollisia yhdys-
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kuntia ja maailmankatsomuksellisia suuntauksia perustuslain 6.2 §:n syrjintäkiellon ohella, 
esimerkkinä uskonnon harjoittamisen toteutuminen vankilassa. Uskonnon harjoittaminen 
sisältyy uskonnonvapauteen vakaumuksen ohella, ja siihen puolestaan sisältyy pakkolaitok-
sissakin kyseisen vapauden yksilöllinen ja yhteisöllinen ulottuvuus. Uskonnon harjoittamis-
ta koskevilla rajoituksilla vankilassa on oltava selkeät ja lakiin perustuvat perusteet, eivätkä 
rajoitukset voi olla pysyviä. Myös erillään pidettäville vangeille täytyy taata mahdollisuus 
harjoittaa omaa uskontoaan ja tässä asiassa pitää kuulla myös vankilapappia. Oikeusasia-
miehen kannanoton (dnro 756/4/05, 29.5.2006) mukaan vankien oikeus uskonnon harjoit-
tamiseen on pyrittävä järjestämään siten, että perustuslaissa turvattu uskonnonvapaus toteu-
tuu käytännössä myös vankilassa. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin ratkaisut uskonnon harjoittamisen vapau-
den käyttämisen osalta korostavat muun muassa sitä, miten tärkeää on huolehtia siitä, että 
kaikkien perusoikeudet toteutuvat samanaikaisesti ja että oma positiivinen uskonnon har-
joittamisen vapaus ei loukkaa muita tai toisia perusoikeuksia. Toisaalta yksilön oikeutta 
tunnustaa ja harjoittaa uskontoa sekä ennen muuta sisäisen vakaumuksen ilmaisemisen va-
pauden, forum internum, toteutumista voi olla vaikea arvioida. Viranomaistoiminnassa 
näyttäisi siltä, että paikoin joudutaan uskonnon harjoittamisen perusoikeuden käyttöä ra-
jaamaan, mutta samalla varmistetaan se, että uskonnon harjoittamisen oikeudelle ja -
vapaudelle ei yleisesti ole olemassa esteitä. Tärkeää onkin kunnioittaa kunkin uskonnon 
asettamia velvoitteita sekä niiden omia lähtökohtia ja samalla kunnioittaa toisia. 

Lopulta on huomattava, että uskonnon harjoittaminen on käsitteenä paljon laajempi kuin 
vain juridisesti säänneltävä kysymys. Kysymys on viime kädessä kulttuurista, elämän ta-
vasta ja toiminnasta, elämän kokonaisuuteen liittyvästä asiasta, jolla on myös pedagoginen 
merkitys. Uskonnon harjoittamisen -käsitettä ei voida arvioida tai selittää pelkästään oikeu-
dellisin termein tai mallein. Pitkälti uskonnon harjoittamisessa on kysymys paikallisesta 
kontekstisidonnaisuudesta, jossa tapauskohtaisesti tilannekohtaisessa ratkaisuarvioinnissa 
perusoikeudet punnitaan keskenään. Myös mahdollisissa kollisio-, perusoikeuksien ristirii-
tatilanteissa keskeistä on, että perusoikeudet pyritään turvaamaan mahdollisimman täydelli-
sesti, samanaikaisesti, tasapuolisesti ja optimoimalla niiden vaikutukset. 
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