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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 19 §:n muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kirkkolain kirkollisia juhlapäiviä, niiden nimiä 
ja sijoitusta kalenterissa koskevaa kirkkolain 
19 §:n 2 momenttia esitetään muutettavaksi si
ten, että loppiainen ja Kristuksen taivaaseenastu
misen päivä (helatorstai) siirrettäisiin entisille 
paikoilleen ja helluntain valmistuspäivä poistet
taisiin. Kirkolliskokous on ehdotuksessaan edel-

lyttänyt näiden pyhäpäivien säilymistä työnteki
jäin vapaapäivinä. Näiden juhlapäivien muodos
tamisesta vapaapäiviksi voidaan neuvotella vuo
den 1986 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen 
yhteydessä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan ai
kaisintaan 1 päivästä tammikuuta 1987 lukien. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Vuonna 1972 siirrettiin loppiainen, helatorstai 
ja toinen helluntaipäivä kalenterissa perinteelli
siltä paikoiltaan. Siirtoon vaikuttivat pääasiassa 
työmarkkinapoliittiset näkökohdat ja pyrkimys 
välttää työviikkorytmin rikkoontumisesta aiheu
tuvia haittoja. Mainittujen ns. arkipyhien siirtä
minen lauantaipäiviksi on herättänyt tyytymättö
myyttä sekä kirkossa että muuallakin yhteiskun
nassa. Nykyinen käytäntö on vaikeuttanut kirkol
lista elämää ja vähentänyt kysymyksessä olevien 
pyhäpäivien merkitystä. Niiden siirtäminen 
lauantaipäiviksi on ollut ongelmallista myös kan
salaisten viikonvaihteeseen liittyvien odotusten ja 
seurakuntaelämän kannalta. Loppiaisen, Kristuk
sen taivaaseenastumisen päivän ja helluntain val
mistuspäivän nykyinen ajankohta hämärtää kir
kon julistuksen raamatullisia perusteita ja kirkon 
traditiota. 

Kirkollinen kalenterimme ei ole yhtäpitävä 
muiden pohjoismaiden kalemerien kanssa. Kun 
maassamme toteutettiin arkipyhien muutos, ylei
nen käsitys oli, että Ruotsi ja muut pohjoismaat 
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tulisivat tekemään samansuuntaisen muutoksen. 
Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Siksi nykyinen 
erilainen tilanne häiritsee muillakin kuin kirkolli
sen elämän alueilla etenkin pohjoismaisia yhteyk
siä ja kanssakäymistä. Tämä seikka lisää osaltaan 
painetta yli kymmenen vuotta sitten tehtyjen 
päätösten tarkistamiseen. Haittavaikutukset ovat 
ilmeisiä ekumeenistenkin yhteyksien kannalta. 
Maamme toinen kansankirkko, Suomen ortodok
sinen kirkko, on arkipyhien siirtämisen jälkeen
kin säilyttänyt vanhat juhlapäivät perinteisillä 
paikoillaan keskellä viikkoa, mistä järjestelystä on 
kuitenkin haittaa muun muassa jumalanpalvelus
elämälle. Paluu entiseen arkipyhäkäytäntöön olisi 
näin ollen toivottavaa myös Suomen ortodoksisen 
kirkon kannalta. 

Kirkolliskokous on 31.8.1982 ehdottanut kirk
kolain 19 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, 
että loppiainen ja helatorstai palautettaisiin ka
lenterissa entisille paikoilleen ja että Kristuksen 
taivaaseenastumisen päivän suomalaisen tradition 
mukainen vanha nimitys helatorstai otettaisiin 
uudelleen käyttöön suomenkielisessä kalenterissa. 
Helluntain valmistuspäivää ei tunneta muissa 
kristillisissä kirkoissa. Mainittu pyhäpäivä on 
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myös heikentänyt varsinaisen helluntain asemaa. 
Tästä syystä kirkolliskokous on ehdottanut hel
luntain valmistuspäivän poistettavaksi kalen
terista. 

Lisäksi ehdotetaan perinteinen ruotsinkielinen 
nimitys "trettondagen" sisällytettäväksi uudel
leen ruotsinkieliseen lakitekstiin vuoden 1972 
lainmuutoksella lakitekstiin otetun ''Kristi up
penbarelses dag" (Epifania) sijasta. 

Yhteiskunnan kannalta mainittujen arkipyhien 
sijoittaminen kalenteriin on kirkolliskokouksen 
mukaan ensisijaisesti työaikaa ja työehtoja koske
va kysymys. Kirkolliskokous on ehdotuksessaan 
edellyttänyt näiden pyhäpäivien säilymistä työn
tekijäin vapaapäivinä. Kirkkolain 19 §:n 2 mo
mentissa luetellaan kirkolliset juhlapäivät. Ylei
sessä lainsäädännössä, kuten työaikalaissa (604/ 
46), kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaissa 
(400/78) sekä vähittäiskaupan ja eräiden työliik
keiden liikeajasta annetussa laissa (435/69), rin
nastetaan sunnuntait ja kirkolliset juhlapäivät, 
joilla tarkoitetaan kirkkolain 19 §:n 2 momentis
sa lueteltu ja juhla päiviä. Kirkkolain 19 § :n 2 
momentin muutos, jolla pyhäpäiviä siirretään 
lauantaista muulle arkipäivälle, merkitsee sitä, 
että uusista juhlapäivistä muodostuu liikealan 
piirissä, ellei alan työlainsäädäntöä muuteta, 
työntekijöille vapaapäiviä. Työaikalain alaisessa 
työssä kirkkolain 19 §:n 2 momentin muutos 
merkitsisi, että työntekijällä on oikeus korotet
mun palkkaan kirkollisena juhlapäivänä tehdystä 
työstä. Lisäksi on huomattava, että työntekijää, 
joka työsopimuksensa ehtojen mukaan ei ole 
sitoutunut suorittamaan työtä sunnuntaina tai 
kirkollisena juhlapäivänä, ei voida ilman suostu
mustaan velvoittaa siihen. Tämän vuoksi kirkko
lain muutos merkitsisi käytännössä sitä, että 
myös työaikalain alaisessa työssä mainituista päi
vistä muodostuisi vapaapäiviä, vaikka itse tuotan
totoiminnan kieltävää säännöstöä ei olekaan sa
malla tavalla kuin liikealalla. 

Kun sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä 
tehdystä sunnuntaityöstä on maksettava työaika
lain 18 §:n mukaan kaksinkertainen palkka ja 
kun sopimus, jolla vähennetään työntekijälle 
sunnuntaityöstä tulevia etuja, on saman lain 
mukaan mitätön, työmarkkinaosapuolilla ei ole 
mahdollista työehtosopimuksin sopia työaikalais
ta poikkeavasti työn tekemisestä mainittuina ar
kipyhinä. Sen sijaan työmarkkinajärjestöt voivat 
sopia siitä, että mainitut arkipyhät ovat nykyi
seen työaikaan verrattuna lisävapaapäiviä ja vai
kuttavat osaltaan työaikaan lyhentävästi. Suurim
mat työmarkkinajärjestöt ovat pääosiltaan vastus-

taneet tehtyä kirkkolain muutosesitystä. Loppiai
sen ja Kristuksen taivaaseenastumisen päivän 
muodostamisesta työntekijöiden vapaapäiviksi on 
mahdollista neuvotella vuoden 1986 virka- ja 
työehtosopimusneuvotteluissa. 

Edellä lausutun perusteella saatetaan eduskun
nan käsiteltäväksi kirkkolain 19 §:n 2 momentin 
muutos siten, 

1) että loppiaista vietetään tammikuun 6 päi
vänä; 

2) että Kristuksen taivaaseenastumisen päivän 
nimi muutetaan helatorstaiksi, jota päivää viete
tään pääsiäisen jälkeisen viidennen ja kuudennen 
sunnuntain välisenä torstaina, niin kuin kristi
kunnassa vanhastaan on ollut tapana ja muualla 
edelleenkin vietetään; ja 

3) että helluntain valmistuspäivä poistetaan 
mainittuun säännökseen sisältyvästä kirkollisten 
juhlapäivien luettelosta. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaiko tukset 

Loppiaisen ja Kristuksen taivaaseenastumisen 
päivän siirtäminen entisille paikoilleen merkit
see, edellyttäen, että nämä päivät olisivat yhteis
kunnallisia vapaapäiviä ja ottaen huomioon, että 
loppiainen sattuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi 
keskimäärin kaksi kertaa seitsemässä vuodessa, 
työajan lyhenemistä keskimäärin 1, 7 päivää vuo
dessa. Helluntain valmistuspäivä ehdotetaan 
poistettavaksi, jolloin siitä muodostuu arkilauan
tai. Osa työvoimasta, lähinnä palveluelinkeinois
sa, tulisi työskentelemään sanottuna arkilauantai
na samoinkuin niinä lauantaina, joilta loppiai
nen ja Kristuksen taivaaseenastumisen päivä eh
dotetaan siirrettäviksi. 

Valtion henkilöstön ja valtionapuhenkilöstön 
työajan lyheneminen 1, 7 työ päivällä, edellyttäen, 
että työajan lyhennystä vastaava työmäärä teete
tään palkkaamalla siihen uutta henkilöstöä ja 
että nykyisen henkilöstön ansiotasoon ei puututa, 
merkitsee 0, 70 prosentin eli noin 182 miljoonan 
markan lisäystä tämän henkilöstön palkkausme
noihin. Jos loppiaisen ja Kristuksen taivaaseen
astumisen päivän muodostamista vapaapäiviksi 
koskeva ratkaisu sisällytetään virka- ja työehtoso
pimusneuvotteluissa yleiseen työajan lyhentämis
tä koskevaan sopimukseen, on ratkaisun aiheut
tamia kustannuksia myös valtion kannalta arvioi
tava tuon sopimuksen osana. 

Käytännössä aiheutuu loppiaisen ja Kristuksen 
taivaaseenastumisen päivän sekä helluntain val-
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mistuspäivän poistamisesta lisäystä valtion henki
löstön sekä valtionapuhenkilöstön lauantaityö
korvauksiin. Kun heiluotain valmistuspäivän 
poistaminen kuitenkin samalla vähentää suoritet
tavia sunnuntaityökorvauksia lisääntyviä lauantai
korvauksia enemmän, ei valtiolle aiheudu lisä
kustannuksia. 

3. Voimaan tulosäännös 

Kun ehdotettujen kirkollisten juhlapäivien yh
teiskunnallinen luonne tulee neuvoteltavaksi 
vuoden 1986 virka- ja työehtosopimusneuvotte-

luissa, lainmuutos voidaan saattaa voimaan vasta 
näiden neuvottelujen päätyttyä. 

Ehdotetun lainmuutoksen olisi kalendaarisista 
syistä tultava voimaan jonkin kalenterivuoden 
alusta lukien. Kalenterin valmistelu on aloitetta
va ainakin puolitoista vuotta ennen asianomaista 
kalenterivuotta, minkä vuoksi olisi tärkeätä, että 
lain hyväksymisen ja voimaantulon väliin jäisi 
riittävän pitkä aika. Näistä syistä ehdotetaan, että 
laki tulisi voimaan aikaisintaan 1 päivänä tammi
kuuta 1987. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kirkkolain 19 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 patvana 
joulukuuta 1964 annetun kirkkolain 19 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä kesäkuuta 
1972 annetussa laissa (475/72), näin kuuluvaksi: 

19 § 

Sen lisäksi on jumalanpalvelus pidettävä seu
raavina juhlapäivinä: joulupäivänä, toisena jou
lupäivänä, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, 
pitkäperjantaina. toisena pääsiäispäivänä, hela
torstaina, Johannes Kastajan päivänä ja pyhäin
päivänä. Juhlapäivien aika määräytyy niin kuin 
vanhastaan kristikunnassa on ollut tapana, kui
tenkin niin, että Marian ilmestyspäivää vietetään 
maaliskuun 22 päivän ja 28 päivän välisenä 

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985 

sunnuntaina, tai jos tämä sunnuntai on pålmu
sunnuntai tai pääsiäispäivä, palmusunnuntain 
edellisenä sunnuntaina, Johannes Kastajan päi
vää kesäkuun 20 ja 26 päivän välisenä lauantaina 
ja pyhäinpäivää lokakuun 31 päivän ja marras
kuun 6 päivän välisenä lauantaina. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Gustav Björkstrand 
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Liite 

Laki 
kirkkolain 19 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 pa1vana 
joulukuuta 1964 annetun kirkkolain 19 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä kesäkuuta 
1972 annetussa laissa (475/72), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 § 

Sen lisäksi on jumalanpalvelus pidettävä seu
raavina juhlapäivinä: joulupäivänä, toisena jou
lupäivänä, uudenvuoden päivänä, loppiaisena, 
pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, Kris
tuksen taivaaseenastumisen päivänä, helluntain 
valmistuspäivänå; Johannes Kastajan päivänä ja 
pyhäinpäivänä. Juhlapäivien aika määräytyy niin 
kuin vanhastaan kristikunnassa on ollut tapana, 
kuitenkin niin, että loppiaista vietetään tammi
kuun 6 ja 12 päivän välisenä lauantaina, Marian 
ilmestyspäivää maaliskuun 22 päivän ja 28 päivän 
välisenä sunnuntaina, tai jos tämä sunnuntai on 
palmusunnuntai tai pääsiäispäivä, palmusunnun
tain edellisenä sunnuntaina, Kristuksen taivaa
seenastumisen päivää rukoussunnuntain edellise
nä lauantaina, helluntain valmistuspäivää hellun
tain edellisenä lauantaina, Johannes Kastajan 
päivää kesäkuun 20 ja 26 päivän välisenä lauan
taina ja pyhäinpäivää lokakuun 31 päivän ja 
marraskuun 6 päivän välisenä lauantaina. 

Sen lisäksi on jumalanpalvelus pidettävä seu
raavina juhlapäivinä: joulupäivänä, toisena jou
lupäivänä, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, 
pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, hela
torstaina, Johannes Kastajan päivänä ja pyhäin
päivänä. Juhlapäivien aika määräytyy niin kuin 
vanhastaan kristikunnassa on ollut tapana, kui
tenkin niin, että Marian ilmestyspäivää vietetään 
maaliskuun 22 päivän ja 28 päivän välisenä 
sunnuntaina, tai jos tämä sunnuntai on palmu
sunnuntai tai pääsiäispäivä, palmusunnuntain 
edellisenä sunnuntaina, Johannes Kastajan päi
vää kesäkuun 20 ja 26 päivän välisenä lauantaina 
ja pyhäinpäivää lokakuun 31 päivän ja marras
kuun 6 päivän välisenä lauantaina. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1987. 


