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1 Kirjoituksen tavoite ja tausta 

Tässä artikkelissa on tarkoituksena tarkastella tilanteita, joissa henkilön sananvapauden 
käyttö voi johtaa ristiriitaan jonkun toisen henkilön uskonnonvapauden käytön kanssa. 
Käytännössä tämäntapaiset tilanteet liittyvät etupäässä jumalanpilkkaan tai uskonnollisen 
yhdyskunnan muutoin pyhänä pitämän asian herjaamiseen tai häpäisemiseen. Tarkastelu 
on siten lähinnä rikosoikeudellinen. Aina ei ole helppoa ratkaista, milloin kyse on esimer-
kiksi uskonnollisten arvojen suoranaisesta pilkasta, milloin taas on kyse luvallisesta asialli-
sesta kritiikistä. Aihe on yhä edelleen ajankohtainen ja merkittävä. Vaikka kyseisiä rikoksia 
sääntelevään rikoslain (RL) 17 luvun 10–13 §:ään kohdistuvat rikokset ovatkin nykyisin 
melko harvinaisia, ne ovat kuitenkin periaatteellisesti tärkeitä kriminalisointeja suojaten 
erästä keskeisimpiin kuuluvaa perusoikeutta, uskonnonvapautta. 

Uskonnonvapauden käytön voidaan harvoin ajatella joutuvan ristiriitaan sananvapauden 
käytön kanssa. Sen sijaan toisin päin tämän mahdollisuuden voidaan katsoa voivan konkre-
tisoitua huomattavasti helpommin. Periaatteessa kaikki perusoikeudet nauttivat yhtäläistä 
oikeussuojaa. Siten lainsäätäjän lähtökohtana on kaikkien kilpailevien perusoikeuksien 
maksimaalinen samanaikainen toteutuminen pyrkien saamaan aikaan perusoikeuksien kes-
kinäinen balanssi.1

1 Hallberg et al. 1999, s. 388 ja 405–408. 

 Konfliktitilanteissa on suoritettava siten oikeuksien arvopunninta. Tämä 
arvopunninta johtaa usein moraalin suojan ja uskonnonvapauden suojan preferointiin suh-
teessa sananvapauteen. Tätä voidaan perustella kyseisen oikeuden läheisellä kytköksellä 
henkilön syvimpään arvomaailmaan (forum internum). Uskonnonvapauden käytöllä ei voi-
da tietenkään oikeuttaa lainvastaista menettelyä, eikä se lähtökohtaisesti syrjäytä automaat-
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tisesti sen kanssa ristiriidassa olevaa sananvapautta puolustavaa näkemystä. On myöskin 
selvää, että perustuslakiin kirjattu perusoikeuksien takaaminen jäisi puolinaiseksi, jollei 
niiden käytön loukkauksia sanktioitaisi rikoslaissa ilmenevin konkreettisin kriminalisoin-
nein. 

2 Uskonnonvapauden ja sananvapauden suhde – 
jumalanpilkan kriminalisointi vuoden 1889 
alkuperäisestä rikoslaista voimassa olevaan rikoslakiin 

2.1 Jumalanpilkkapykälän taustaa 

Jumalanpilkka on hyvin vanha kriminalisointi, joka on mainittu jo vuoden 1734 laissa. 
Ajan hengen mukaisesti se määriteltiin osaksi niin sanottuja majesteettirikoksia, joista seu-
rasi kuolemantuomio. Sanktion ankaruutta ei tuolloin niinkään perusteltu ihmisten tuntei-
den suojaamisen tarpeella, vaan perusteena oli toisaalta vanhatestamentillinen talio-
periaate. Kriminalisoinnin perusteena oli pelko Jumalan rangaistuksesta, joiden pelättiin 
kohtaavan yhteisöä esimerkiksi nälänhädän tai sairauksien muodossa. Toinen keskeinen 
kriminalisointiperuste oli yhteisöllinen. Jumalanpilkan ajateltiin loukkaavan yhteiskunnal-
lista järjestystä ja vakautta. 

Vuoden 1734 lakia seuranneessa vuonna 1889 annetussa rikoslaissa jumalanpilkka oli sijoi-
tettu RL 10 luvun 1 §:ään. Lainkohdan hyväksymistä edelsi pitkä keskustelu muun muasa 
kriminalisoinnin enimmäisrangaistuksesta ja siitä, pitäisikö ”Jumala” sisällyttää lakitekstiin 
vai ei. Kysymys oli vahvasti tunneperäinen ja siihen vaikuttivat myös selvästi poliittiset 
näkemykset. Tällöin olivat vastakkain konservatiivit ja liberaalit. Varsinkin pappissääty ja 
talonpoikaissääty puolsivat ankarampaa sanktiointia jumalanpilkasta ja vaativat ”Jumalan” 
säilyttämistä lakitekstissä. Pitkien keskusteluiden jälkeen jumalanpilkan enimmäisrangais-
tukseksi säädettiin neljä vuotta kuritushuonetta ja Jumala säilytettiin lakitekstissä. Jumalan-
pilkalle säädettiin myös lievempi rangaistusasteikko niitä tapauksia varten, jolloin pilkan 
katsottiin tapahtuneen pikaistuksissa tai kevytmielisyydessä eli ajattelemattomuudesta. Täl-
löin enimmäisrangaistus oli kuusi kuukautta vankeutta. 
RL 10 luvun 1 § herätti kiivasta keskustelua koko voimassaolonsa ajan. Sitä yritettiin muut-
taa useaan otteeseen: ensin vuosina 1914 ja 1917, sittemmin 1960-luvulla. Vuosien 1914 ja 
1917 muutosyritykset eivät onnistuneet. Näissä muutosyrityksissä oli tarkoituksena poistaa 
jumalanpilkka erikseen mainittuna rikoksena ja alentaa huomattavasti RL 10 luvun 1 §:ssä 
mainittua enimmäisrangaistusta. Kysymys oli sidoksissa paljolti kansanedustajien poliitti-
siin ja muihin maailmankatsomuksellisiin näkemyksiin. Uskontoa itseään ei sinänsä vastus-
tettu. Sen sijaan vastustettiin kirkkoa valtion kirkkona ja pakkojäsenyyttä kirkossa. Kirkko 
ja valtio haluttiin pitää erillään toisistaan. Vasemmisto yleensä puolsi RL 10 luvun 1–2 
§:ään tehtäviä muutoksia, oikeisto yleensä halusi säilyttää kyseiset lainkohdat ennallaan.2

Merkittäviä pyrkimyksiä muuttaa RL 10 luvun 1–2 §:ää esiintyi seuraavan kerran 1960-
luvulla. Ne liittyivät yhteiskunnalliseen murrokseen ja auktoriteettikriisiin, jonka yhteydes-
sä kirkkoakin kritisoitiin vanhoilliseksi. Tällöin niin sanottuja uskontorikoksia, erityisesti 
RL 10 luvun 1–2 §:ää, kritisoitiin vanhentuneiksi desuetudopykäliksi, jotka estivät sanan-
vapauden käyttöä. Voimakkaana lähtökohtana tässä vaikutti niin sanottu Salama-

 

                                                 
2 Eduskunnan pöytäkirjat 1914–1917. 
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oikeudenkäynti. Kiista lainmuutoksesta kesti viisi vuotta, jonka jälkeen vuonna 1970 muu-
tettiin jumalanpilkkaa koskenutta RL 10 luvun 1 §:ää. Tässä yhteydessä jumalanpilkan 
enimmäisrangaistus laski puoleen eli kahdeksi vuodeksi kuritushuonetta ja teon lievä teko-
muoto pilkan tapahtuessa pikaisuudesta tai kevytmielisyydestä poistettiin. Uskontorikosten 
lukumäärä väheni uudistuksen yhteydessä kuudesta pykälästä neljään eli ne käsittivät RL 
10 luvun 1–4 §:n. ”Jumala” säilytettiin laissa edelleen. Viimeisin lainmuutos koskien juma-
lanpilkkaa sisältyy osana vuonna 1998 hyväksyttyyn RL 17 luvun 10–12 §:ään, ja kyseises-
tä rikoksesta säädetään RL 17 luvun 10 §:ssä. 

Erityisesti kysymys jumalanpilkan rangaistavuudesta, siitä säädetyn enimmäisrangaistuksen 
määrästä ja ”Jumalan” säilyttämisestä lakitekstissä ovat ne kysymykset, joista on kiistelty 
yli sata vuotta. Jumalanpilkka on siitä huolimatta ollut harvinainen rikos. Tosin 1900-luvun 
alussa nostettiin useita painokannejuttuja lehtien toimittajia vastaan ja rangaistuksena oli 
usein vapausrangaistus. Kysymys jumalanpilkan rangaistavuudesta on edelleen voimak-
kaasti myös tunnekysymys. Kysymys on ollut sekä poliittinen että maailmankatsomukselli-
nen ja keskustelu on usein kulminoitunut ”Jumalan” ympärille. Sen sisällyttäminen laki-
tekstiin on katsottu suosivan kristittyjä ja diskriminoivan ei-kristittyjä. Tässä on ollut ky-
symys siitä, tuleeko ”Jumala” esiintyä lakitekstissä eksplisiittisesti vai implisiittisesti. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa ”Jumala” sisältyisi käsitteeseen “pyhä”. Samoin on kiistelty siitä, 
onko uskontorikospykälillä lainkaan tarvetta nykyajan yhteiskunnassa. On katsottu, että 
valtion tulisi suhteessaan uskontoon olla neutraali eikä ”Jumalan” sisällyttämisellä laki-
tekstiin katsottu sopivan yhteen uskonnonvapauden kanssa. Esiintyi myös näkemyksiä, että 
Jumalan auktoriteettia ei voinut ylläpitää pakolla. Jumalanpilkan kriminalisoinnin katsot-
tiin myös mahdollistavan sananvapauden rajoittamisen.3

On myös katsottu, että Jumala ei ole ihmisten loukkausten ulottuvilla. Vuosina 1914–1917 
keskustelun taustalla vaikutti yhteiskunnallinen auktoriteettikriisi ja tieteellisen maailman-
katsomuksen yliarvostus. Poliittisesti kysymys ilmeni eri puolueiden äänestyskäyttäytymi-
sessä. Jumalanpilkan rangaistavuuden puolesta äänestivät yleensä oikeisto ja maaseudun 
puolue, myöhemmin 1960 ja 1990-luvulla kokoomus, keskusta ja kristilliset, kun taas vas-
taan äänestivät SDP sekä sittemmin myös SKP ja vihreät. Jumalanpilkan rangaistavuuden 
puolesta ja ”Jumalan” laissa säilyttämisen puolesta on perusteltu kansan oikeustajulla, ylei-
sellä mielipiteellä, ihmisarvolla, rikollisuuden ehkäisemisellä ja moraalin edistämisen yllä-
pitämisellä. On myös esitetty, että jumalanpilkka voisi tulla rangaistavaksi esimerkiksi 
kunnianloukkausta säätelevien lainkohtien avulla.

 

4

Puhuttaessa jumalanpilkan rangaistavuudesta, on selvää, että Jumala ei ole ihmisen loukat-
tavissa. Suojeluobjekti ei siten tietenkään voi olla Jumala. Lainkohdan tarkoituksena onkin 
suojella lähinnä ihmisten tunteita, uskonrauhaa ja yleistä järjestystä. Ihmisen uskonnonva-
paus ei voi riittävästi konkretisoitua, jos sitä ei suojella loukkausta kriminalisoivien lain-
kohtien avulla. Myös ihmisten tunteet ovat suojelemisen arvoisia. Suojellaanhan näitä myös 
kunnianloukkauksen ja pahoinpitelyn kriminalisoivilla lainkohdilla (muun muassa henki-
nen pahoinpitely). Monelle ihmiselle on jumalanpilkka loukkaavampi kuin häneen itseensä 
kohdistuva pilkka. Henkilön ei voida edellyttää suostuvan syvimpiin tunteisiinsa kohdistu-
viin loukkauksiin. 

 

                                                 
3 Murtorinne 1967. Eduskunnan pöytäkirjat 1914–1917 ja 1965–1970. 
4 Eduskunnan pöytäkirjat 1914–1917 ja 1965–1970. 
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2.2 Jumalanpilkka alkuperäisen vuoden 1889 RL:n mukaan (RL 
10:1) 

Vuoden 1889 alkuperäisessä RL 10 luvun 1 §:ssä oli rikoksen tekomuotona mainittu Juma-
lan julkinen pilkkaaminen. Siitä, mitä tarkoitettiin Jumalalla, esiintyi hieman toisistaan 
eriäviä mielipiteitä. Forsman katsoi käsitteellä “Jumala” tarkoitettavan vain kristittyjen 
Jumalaa. Serlachius-Särkilahti ja Honkasalo tarkoittivat Jumalalla kaikkien Suomessa tun-
nustettujen, luvallisten ja suvaittujen uskontokuntien tarkoittamaa Jumalaa. Siten käsitteellä 
“Jumala” tarkoitettiin Jumalaa sellaisena kuin Hänet käsittivät evankelis-luterilainen, muut 
protestanttiset kirkot, ortodoksinen ja roomalais-katolinen kirkko sekä juutalaisuus ja is-
lam.5

Rikoksen tekotapana oli julkisesti tapahtuva Jumalan pilkkaaminen. Julkisella paikalla tar-
koitettiin sellaista paikkaa ja olosuhteita, jolloin teko oli luvultaan ja kokoonpanoltaan 
määräämättömän ihmisjoukon havaittavissa.

 Tämä jälkimmäinen tulkinta vastasi siten paremmin uskonnonvapauden periaatetta, 
joka hyväksyttiin lopullisesti vuoden 1919 hallitusmuodossa. 

6

Eräänlaisena erottelevana tekijänä sallitun arvostelun ja rangaistavan pilkan välillä olisi 
voinut soveltaa englantilaisen oikeuden käyttämiä kriteerejä “säädyllisyys” ja “hyvä tapa” 
tai “karkea säädyllisyyden ylittävä menettely”. Nämäkin tosin olivat kulttuuri- ja ai-
kasidonnaisia ja myös arvostuksenvaraisia ilmaisuja. Jumalanpilkan täyttymiseen ei vaadit-
tu jonkun konkreettista loukkaantumista, vaan sellaisen mahdollisuutta.

 Pilkkaamisella tarkoitettiin Jumalan esittä-
mistä alentavassa sävyssä tai esittämällä Hänestä loukkaavia tai häpäiseviä ilmaisuja. Ky-
seiset käsitteet ovat tosin tulkinnanvaraisia, siksi sovellettiin käsitettä “teko on omiaan 
loukkaamaan”. Tällä ilmaisulla tarkoitettiin loukkauksen arviointia objektiivisen mittapuun 
mukaan. Huomattava on, että pilkkaamisen tunnusmerkistöä ei täyttänyt tieteellisen tutki-
muksen yhteydessä esitetty virallisesta kirkon opista poikkeava lausuma, vaan teolta edelly-
tettiin alentavaa, pilkkaavaa tai halveksivaa intentiota. Siten viaton leikinlasku ja asiallinen 
kiistely tai arvostelu eivät täyttäneet jumalanpilkan tunnusmerkistöä. 

7

Kysymys tuli 1960-luvulla erityisesti esille niin sanotun Salama-oikeudenkäynnin yhtey-
dessä, joka oli voimakkaana sysäyksenä lainkohdan (RL 10:1) muutosvaatimuksille. Kysei-
sessä tapauksessa vedottiin lähinnä sananvapauteen liittyvään taiteelliseen vapauteen, jossa 
karkeita ilmauksia oli käytetty tietyn henkilökuvan ilmaisussa. Juhannustanssit-teoksen 
tekijä tuomittiin rangaistukseen jumalanpilkasta, mutta hänet armahdettiin myöhemmin. 

 Jumalanpilkkaa 
pidettiin siten vaarantamisrikoksena. Rikokselta edellytettiin dolus eventualis  
-tahallisuutta. Sen mukaisesti tekijän oli oltava tietoinen teosta ja sen aikana vallinneista 
olosuhteista. Rangaistukseksi oli enimmillään säädetty neljä vuotta kuritushuonetta. Tämä 
oli kompromissiratkaisu kahdeksan vuoden ja kahden vuoden välillä. Jopa kuolemanran-
gaistuksen mahdollisuuskin sanktiona tuli esille. 

2.3 Jumalan sanan tai sakramenttien pilkkaaminen alkuperäisen 
vuoden 1889 RL:n mukaan (RL 10:2) 

Vuoden 1889 alkuperäisessä rikoslaissa oli erikseen säädetty rangaistavaksi Jumalan sa-
naan ja sakramentteihin kohdistuva pilkka. Rikosobjektina Jumalan sanalla tarkoitettiin 
Raamattua. Siten suoja ei ulottunut muiden uskontojen pyhiin kirjoihin. Niihin kohdistuva 
                                                 
5 Forsman 1897, Serlachius-Särkilahti 1946 ja Honkasalo 1960, s. 15. 
6 Honkasalo 1960, s. 15. 
7 Nokes 1928. 
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pilkka suojattiin Suomessa tunnustetun, luvallisen tai suvaitun uskonnon opin suojaa kos-
kevan lainkohdan kautta. Kaikki Raamattuun kohdistunut pilkka ei ollut suojattu tämän 
lainkohdan kautta, vaan rangaistavan pilkan tuli kohdistua nimenomaan Raamatun jumalal-
liseen aineistoon eli sellaiseen, joka on kiinteässä yhteydessä jumalalliseen ilmoitukseen tai 
uskonnolliseen elämään. Esimerkkinä mainittakoon Jeesuksen kuolemaa, ihmetekoja, ope-
tusta tai ylösnousemusta käsittelevät Raamatun kohdat. 

Lainsuoja ulottui myös Suomessa tunnustetun, luvallisen tai suvaitun uskontokunnan sak-
ramentteihin, oppiin ja kirkollisiin tapoihin. Sakramentteja ovat evankelis-luterilaisessa 
kirkossa kaste ja ehtoollinen. Roomalais-katolisessa kirkossa ja ortodoksisessa kirkossa 
sakramentteja ovat kaste, ehtoollinen, avioliitto, papiksi vihkiminen, viimeinen voitelu ja 
rippi. Rangaistavan pilkan tuli kohdistua itse sakramenttiin. Kirkollisilla tavoilla voitiin 
ymmärtää esimerkiksi menettelyä, jolla oli välitön yhteys jumalanpalvelukseen. Pilkan tun-
nusmerkistön täytti lainkohdassa julkisesti tapahtuva tahallinen (dolus eventualis) iva, nau-
ru tai halveksimisen alaiseksi saattaminen.8

2.4 Vuoden 1970 lainmuutos 

 

2.4.1 Jumalanpilkka 

Vuonna 1970 jumalanpilkkaa säätelevä lainkohta muutettiin näin kuuluvaksi: Joka julkises-
ti pilkkaa Jumalaa, on tuomittava jumalanpilkasta sakkoon tai kuritushuoneeseen enintään 
kahdeksi vuodeksi (RL 10:1). Tällöin muuttui itse asiassa vain enimmäisrangaistus, joka 
putosi puoleen. Lainkohdan sanamuodosta kiisteltiin pitkään, neljä vuotta. Edelleen olivat 
keskeisiä kysymyksiä, ovatko uskontorikokset vanhentuneita, desuetudolakeja, rajoittavat-
ko ne sananvapautta, ja onko yleensä tarpeen saattaa jumalanpilkka rangaistusuhan alle 
esimerkiksi viittaamalla siihen, että Jumala ei ole ihmisen loukattavissa. 

2.4.2 Muun pyhän loukkaaminen (RL 10:2) 

Tämä lainkohta säädettiin näin kuuluvaksi: Joka julkisesti herjaa tai häpäisee mitä Suomes-
sa toimivassa uskontokunnassa muutoin pidetään pyhänä, on tuomittava sakkoon tai enin-
tään yhdeksi vuodeksi vankeuteen. Pyhä-käsite näyttää tässä olleen laaja yleiskäsite, jolla 
oli vakiintunut sisältö. Käsitteen voitiin katsoa kattaneen edelleenkin Jumalan sanan, sak-
ramentit ja muut uskontoon kuuluneet keskeiset toiminnot. Suoja näytti nyt ulottuneen laa-
jemmalle kuin vuoden 1889 alkuperäisessä lainkohdassa (RL 10:2) oli mainittu. Sanamuoto 
“Suomessa toimivassa uskontokunnassa” ilmaisi, että nyt myös esimerkiksi buddhalaisuus 
kuului lainsuojan piiriin tämän pykälän mukaan, mikä vastasi paremmin uskonnonvapau-
den periaatetta. Rikoksen täyttymiskynnys näytti kyseisessä rikoksessa olleen hieman kor-
keampi kuin jumalanpilkassa. Sitä ilmaisivat teonkuvausta osoittaneet sanat “herjaa tai hä-
päisee”, jotka ilmentävät pilkan kvalifioitua muotoa. 

2.5 Vuoden 1998 lainmuutos 

2.5.1 Jumalanpilkka 

Jumalanpilkkaa sääntelevän lainkohdan muuttaminen katsottiin tarpeelliseksi vuonna 1992, 
jolloin valmistui asiaa koskeva rikoslakiprojektin ehdotus. Tällöin katsottiin olevan syytä 
                                                 
8 Forsman 1897, s. 711–712, ja Honkasalo 1960, s. 16–17. 
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jättää rikoslaista pois jumalanpilkkaa koskeva säännös, koska sen tarpeellisuudesta ei ehdo-
tuksen mukaan vallinnut laajaa yksimielisyyttä. Ehdotuksessa katsottiin myös, ettei rikos-
laissa voi olla desuetudoainesta ja siinä on karsittava arvostuksenvaraisia ilmaisuja. Juma-
lanpilkka olisi kylläkin tarkoitus sisällyttää osana uskonrauhan rikkomiseen, käsitteen “py-
hä” alaisuuteen. Rajan vetäminen uskontoon kohdistuvan ironisen arvostelun ja varsinaisen 
jumalanpilkan välille katsottiin hyvin tulkinnanvaraiseksi, minkä nähtiin mahdollistavan 
keskustelun tai taiteellisen ilmaisun rajoittamisen.9

Näitä lausumia kommentoidessa kiinnittyy huomio ensinnäkin kohtaan “tarpeellisuudesta ei 
vallitse laajaa yksimielisyyttä”. Lait ovat hyvin usein kompromissiratkaisuja ja käsite “laaja 
yksimielisyys” on epätarkka. Jumalanpilkan kriminalisoimiseksi erikseen sen nimisenä 
eksplisiittisesti mainittuna rikoksena vallitsi yhteiskunnassa melko suuri kannatus. Tämä 
näkyi siinäkin, että kyseinen sanamuoto “jumalanpilkka” omaksuttiin lopulliseen pykälään. 
Monet kansanedustajien puheenvuorot ja gallup-kyselyt vahvistivat myös tätä käsitystä. 
Vaikka jumalanpilkkaa sääntelevää lainkohtaa on sovellettu melko harvoin, ei se kuiten-
kaan ole desuetudopykälä. Lausuma: “laista on karsittava arvostuksenvaraisia ilmaisuja” on 
hieman ongelmallinen. Näiden karsiminen lienee varsin vaikea tehtävä ottaen huomioon 
lakien läheisen yhteyden yhteiskuntamoraaliin ja etiikkaan. 

 

Rajan vetäminen ironisen arvostelun ja jumalanpilkan välille ei ole suinkaan aina helppo 
tehtävä. Yksilön sananvapauteen kuuluu asiallinen kritiikki ja ironiakin, jos siltä puuttuu 
tahallinen loukkaus- tai alentamistarkoitus. Ivallinen arvostelu, johon sisältyy asiallisia 
perusteita, katsotaan lailliseksi. Menettely muuttuu rikoslakiprojektin mukaan laittomaksi, 
jos esitetään ilmaisu, joka on omiaan halventamaan kohteen arvoa toisten silmissä. Juma-
lanpilkan tunnusmerkistön täyttää siten menettely, joka on tehty loukkaamistarkoituksessa 
eli silloin kun häpäisyn tajuavat myös henkilöt, jotka eivät pidä kohdetta pyhänä mutta an-
tavat arvoa toisen vakaumukselle.10

Rikoslakiprojektissa 6/1992 määriteltiin myös pyhä-käsite. Kyseistä käsitettä pidettiin tosin 
epätarkkana, mutta sillä katsottiin voitavan tarkoittaa asiaa, mitä kohtaan uskonnollisen 
yhteisön jäsenet tuntevat suurta kunnioitusta. Pyhä-käsitteen sisältöä tulkitaan siten yhtei-
sössä vallitsevien käsitysten mukaan. Rangaistavalta pilkalta edellytettiin edelleen tahalli-
suutta. Uuden tahallisuutta osoittavan määritelmän mukaan tahallisuus täyttyisi, jos tekijä 
piti rikoksen täyttymistä yhtä prosenttia suurempana kuin sen täyttymättä jäämistä (51 pro-
sentin tahallisuus). Tahallisuuden ei katsota siten vallinneen, jos tekijä ei ollut selvillä nii-
den seikkojen olemassaolosta, josta rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää tai 
jos hän erehtyy sellaisesta seikasta. Henkilö ei esimerkiksi perustellusti ollut mieltänyt 
syyllistyvänsä jumalanpilkkaan eikä ollut suhtautunut siihen mahdollisuuteen välinpitämät-
tömästi. Tämän arviointiin vaikuttaa esimerkiksi henkilön yleinen elämänkokemus, yleissi-
vistys ja hyvät tavat.

 Tämä tulkinta korostaa loukkauksen arvioimista objek-
tiivisen mittapuun mukaan, mikä on perusteltua aiheettomien oikeudenkäyntien välttämi-
seksi. Jos näin ei meneteltäisi, syytekynnys voisi muodostua turhan matalaksi. Toisten hen-
kilöiden loukkauskynnys tosin saattaa olla kovin matala. 

11

Koska lainkohta jumalanpilkasta suojaa uskonnonvapauden periaatteen mukaan kaikki 
Suomessa rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, joidenkin yhdyskuntien pyhä-käsite voi 
olla laajempi kuin valtaväestön edellytetään kohtuudella tietävän. Silti pyhä-käsitettä tulki-
taan uskonnollisen yhdyskunnassa vallitsevien käsitysten mukaan (virallinen oppi), jonka 

 

                                                 
9 Rikoslakiprojektin mietintö 6/1992.  
10 Rikoslakiprojektin mietintö 6/1992 ja HE 67/1997. 
11 Matikkala 2005, s. 54, 83, 88, 233 ja 239–241. 
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tarkkaa sisältöä toisen uskonnollisen yhdyskunnan jäsenen voi olla vaikea tuntea. Tahalli-
suuteen kuuluu tietoisuus teon kohteesta (pyhä) ja teon laittomuudesta (pilkka). Lainkohta 
ei suojaa yksityisiä uskonnollisia tilaisuuksia, kuten ilman uskonnollisen yhdyskunnan 
myötävaikutusta järjestettyjä rukoushetkiä tai seurakunnan hallintoelinten kokouksia sulje-
tulle joukolle. Rikos voi toteutua edelleen kuvallisesti, kirjallisesti, suullisesti, äänin, mu-
siikin välityksellä, elein tai jopa internetin välityksellä. Esitöissä rikoksen tekomuodoksi 
esitettiin herjaamista tai häpäisyä, joilla tarkoitetaan pilkan kvalifioitua muotoa.12

Lopullisessa äänestyksessä eduskunnassa jumalanpilkka säilyi erikseen mainittuna rikokse-
na. Myös ”Jumala” päätettiin siten säilyttää lakitekstissä. Äänestyksessä kysymys näytti 
olleen edelleen myös poliittisesti relevantti. ”Jumalan” säilyttämisen puolesta äänestivät 
keskusta, kokoomus ja kristilliset. Vastaan äänestivät SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. On-
gelmana oli nimenomaan Jumala-sanan säilyttäminen lakitekstissä. Jumalalla tarkoitettiin 
kristittyjen jumalakäsityksen lisäksi myös muitakin jumalakäsityksiä. Suomessa jumalan-
pilkka ei ole viime aikoina tiettävästi konkretisoitunut, mutta muualla maailmassa on asia 
herättänyt kiivastakin huomiota esimerkiksi Muhammadia kuvaavien pilakuvien yhteydes-
sä. Jumalanpilkalta edellytetään edelleen julkisuutta, jonka mukaan teon on tultava mää-
räämättömän ihmisjoukon tietoon. Pilkan on oltava alentavaa ja kohteen naurettavaksi 
tekevää. 

 

Toisena tekomuotona on nykyisessä RL 17 luvun 10 §:ssä mainittu loukkaamistarkoituk-
sessa tapahtuva uskonnonvapauslaissa tarkoitetun kirkon tai muun uskonnollisen yhdys-
kunnan muutoin pyhänä pitämän objektin häpäiseminen tai herjaaminen. Pyhä määräytyy 
uskonnollisessa yhteisössä vallitsevien käsitysten mukaan. Uskonnollisten kysymysten asi-
allinen arvostelu ei tämänkään pykälän mukaan toteuta rikoksen tunnusmerkistöä eikä 
myös ivallinen arvostelu, johon sisältyy asiallisia perusteita. Tämän mukaisesti esimerkiksi 
tieteellisten tulosten esittäminen ei ole edelleenkään rangaistavaa, jos aineisto ei sisällä 
loukkaavaa intentiota, kuten herjaavaa sekä häpäisevää aineistoa.13

Loukkaamistarkoituksen katsotaan vallitsevan silloin, kun henkilö käyttää kohteesta ilmai-
sua, jota kriittisessä, asiallisessa arvioinnissa ei normaalisti käytetä. Tämäkin lausuma on 
hieman epätarkka ja tulkinnanvarainen, jonka sisällön tulisi tarkemmin konkretisoitua lain-
käytössä. Loukkauksen laatua arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös teon olosuhteet ku-
ten aika (esimerkiksi pyhäpäivä), paikka (esimerkiksi hartaustilaisuus) tai muut erityiset 
olosuhteet (esimerkiksi laajalevikkinen kirjallinen esitys). Pykälää ei ole tarkoitus soveltaa 
järjestäytymättömien uskonnollisten yhdyskuntien, eikä vain ulkomailla toimivien uskon-
nollisten yhdyskuntien, ollessa kyseessä.

 Verrattuna jumalanpil-
kasta edellytettävää tahallisuusasteeseen, tässä kohdin on havaittavissa tahallisuudelta kor-
keampaa astetta (tarkoitustahallisuus, entinen dolus determinatus). Myös tekotapa “her-
jaaminen” tai “häpäisy” viittaavat rangaistavalta pilkalta edellytettävän kvalifioitua muotoa. 

14

Jumalanpilkka on siten nykyisin yhdistetty muutoin pyhään kohdistuvan häpäisyn ja her-
jaamisen kanssa samaan pykälään (RL 17:10), joka on uskonrauhan rikkominen. Tämä taas 
muodostaa osan rikoksista, jotka on nimetty rikoksista yleistä järjestystä vastaan. Näissä 
nimityksissä, kuten edellistenkin vastaavien lainkohtien vuodelta 1889 ja 1970 ollessa ky-
seessä, ilmenee lainkohtien suojeluobjekti. Suojeluobjektina ovat siten edelleen myös ih-
misten uskonnolliset tunteet. Enimmäisrangaistuksena jumalanpilkasta ja muun pyhän her-
jaamisesta on jatkuvasti laskenut. Nykyisin se on sakkoa tai enimmillään kuusi kuukautta 

 

                                                 
12 HE 6/1997. 
13 Rikoslakiprojektin mietintö 6/1992. 
14 HE 6/1997 ja rikoslakiprojektin mietintö 6/1992. 



9   EDILEX  Edita Publishing Oy 2010 

vankeutta. Tämä on mahdollisesti myös lainsäätäjän kannanotto kyseisen suojeluobjektin 
merkitykseen ja saattaa osoittaa myös yhteiskunnan asteittaista maallistumista. 

Hyvänä asiana on pidettävä ”Jumalan” mainitsemista lakitekstissä. Tätä on tosin vastustettu 
muun muassa sillä perusteella, että maallinen laki ei voi ottaa kantaa transsendentaalisiin 
kysymyksiin, vaan sen on oltava puolueeton uskontoon liittyvissä kysymyksissä. On myös 
mainittu, että samassa pykälässä olisi pitänyt rinnastaa myös ei-uskonnollisten vakaumus-
ten pilkka jumalanpilkkaan. Näihin kysymyksiin voidaan vastata, että vaikka maallinen laki 
ei ottaisikaan kantaa transsendentaalisiin kysymyksiin, usko Jumalaan on kuitenkin hyvin 
monien ihmisten elämässä keskeinen arvo ja heillä on oikeus vaatia suojaa uskonnonvapa-
utta loukkaavia tekoja – kuten jumalanpilkkaa – vastaan. Jumalan mainitseminen lakiteks-
tissä on lainsäätäjän kannanotto uskonnollisten arvojen tärkeyden puolesta. Lainkohta ei ole 
myöskään kristinuskoa suosiva, sillä sen kautta suojataan myös muiden uskontojen jumala-
käsitykset ja pyhät arvot. Ei-kristilliset arvot nauttivat suojaa pilkkaa vastaan esimerkiksi 
kunnianloukkausta säätelevien lainkohtien kautta. Siten voidaan sanoa, että Suomen lain-
säädäntö suojelee tasapuolisesti pilkkaa vastaan kaikki uskonnot ja maailmankatsomukset. 
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