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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen kansalaisen 
oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katso
matta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan Suomen kansalaisen oi
keudesta olla maan palveluksessa uskontunnus
tukseensa katsomatta annettua lakia muutetta
vaksi siten, ettei henkilöltä, joka on evankelis
luterilaisen kirkon virassa, enää vaadittaisi kuulu
mista tähän kirkkoon. Kirkon palveluksessa ole
van uskontunnustuksesta ei siten enää säädettäisi 
yleisessä laissa, vaan se lakiehdotukseen otetun 
uuden säännöksen mukaan jäisi kirkon omien 
säädösten ja määräysten varaan. Tämä säännös 
ehdotetaan ulotettavaksi koskemaan myös ono
doksista kirkkokuntaa. 

Voimassa olevan lain mukaan henkilö, joka ei 
kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon taikka eril
lään olevaan evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan 

ei saa antaa evankelis-luterilaista uskonnonope
tusta maan oppilaitoksissa. Tasavallan presiden
tillä on kuitenkin oikeus myöntää erivapaus tästä 
vaatimuksesta. Tämä oikeus ehdotetaan siirrettä
väksi opetusministeriölle. Vastaavasti ehdotetaan 
säädettäväksi, ettei ortodoksista uskonnonopetus
ta maan oppilaitoksissa saa antaa muu kuin 
ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluva henkilö. 
Myös tästä vaatimuksesta voi opetusministeriö 
ehdotuksen mukaan myöntää erivapauden. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
samanaikaisesti kuin niiden johdosta kirkkolakiin 
tehtäväksi ehdotettu muutos ja välittömästi sen 
jälkeen kun eduskunta on lakiehdotuksen hyväk
synyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Aikana, jolloin evankelis-luterilainen kirkko 
toimi maamme valtiokirkkona, ei ollut tarvetta 
säätää maan virkamiehistön kuulumisesta tähän 
kirkkoon, koska sekä valtion että kirkon virka
miehistö tunnusti luterilaista uskoa ja oli tämän 
kirkon jäsen. Kun uskonnonvapautta vuonna 
1889 laajennettiin sallimalla julkinen uskonnon 
harjoittaminen myös muille protestanttisille us
kontokunnille, tuli tarpeelliseksi samanaikaisesti 
säätää kielto muuhun kristilliseen uskontokun
taan kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulu
valle toimia tämän kirkon virassa tai muussa 
toimessa, jonka haltijan tulee antaa opetusta 
evankelis-luterilaisen kirkon opissa. 
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Vuoden 1919 hallitusmuoto toteutti täydelli
sen uskonnonvapauden periaatteen ja valtion 
periaatteelliseksi lähtökohdaksi tuli tunnustuk
settomuus ja uskonnollinen P.uolueettomuus. 
Evankelis-luterilaisen kirkon enkoisasema säilyi 
kuitenkin hallitusmuodossa, jonka mukaan tä
män kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta sää
detään kirkkolaissa. Yhdenmukaisesti tämän 
kanssa katsottiin edelleen tarpeelliseksi säätää, 
että henkilön, joka on evankelis-luterilaisen kir
kon virassa, tulee kuulua tähän kirkkoon. Asiasta 
säädettiin 10.6.1921 vahvistetulla, vielä voimassa 
olevalla lailla Suomen kansalaisen oikeudesta olla 
maan palveluksessa uskontunnustukseensa katso
matta (173/21). Samalla lailla rajoitettiin myös 
evankelis-luterilaisen uskonnonopetuksen anta-
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minen maan oppilaitoksissa henkilöihin, jotka 
kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon taikka 
erillään olevaan evankelis-luterilaiseen yhdyskun
taan. Oppilaitosten uskonnonopetusta koskevaa 
säännöstä lievennettiin vuonna 1973 tehdyllä 
lainmuutoksella (123/73), jolla myönnettiin tasa
vallan presidentille oikeus, kirkollisia viranomai
sia kuultuaan, antaa uskonnon opettamisen eri
vapaus. 

2. Asian valmistelu 

Vuosina 1972-77 työskennellyt Kirkko ja val
tio -komitea on mietinnössään (Komiteanmietin
tö 1977:21) ehdottanut Suomen kansalaisen oi
keudesta olla maan palveluksessa uskontunnus
tukseensa katsomatta annetun lain muuttamista 
siten, että laista kumottaisiin säännös, jonka 
mukaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulu
maton ei saa olla tämän kirkon virassa. Muutos ei 
kuitenkaan komitean mukaan poista kirkkolaissa 
asiasta annettuja säännöksiä. Komitea katsoi, että 
lakiin aikanaan otettu kielto johtui luterilaisen 
kirkon luonteesta valtiokirkkona ja valtakunnan 
hallituksen asemasta kirkon ylimpänä hallitukse
na. Kun valtion ja kirkon väliset hallinnolliset 
siteet tuolloin olivat varsin kiinteät muun muassa 
sen tähden, ettei kirkolla ollut omaa keskushalli
tusta, oli luonnollista, että kirkon viranhaltijain 
uskontosidonnaisuudesta säädettiin myös yleises
sä laissa. Komitean mukaan edellytykset säilyttää 
laissa kielto, ettei evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
kuulumaton saa olla kirkon virassa, ovat lain 
säätämisen ajoista heikentyneet. Luterilainen 
kirkko ei enää ole valtiokirkko sanan varsinaisessa 
merkityksessä eikä valtakunnan hallitus kirkko
hallituksen perustamisen jälkeen enää kirkon ylin 
hallitus samoin tehtävin ja valtuuksin kuin aikai
semmin. Komitea viittaa lisäksi ehdotukseensa, 
jonka mukaan säännös valtakunnan hallituksen 
asemasta kirkon ylimpänä hallituksena kumottai
siin. Kirkon ja valtion hallinnolliset siteet eivät 
tältä osin enää edellytä yleisessä laissa säädettä
väksi kirkon viranhaltijoiden uskontosidonnai
suudesta. Esittämillään perusteilla komitea kat
soo, että säännös evankelis-luterilaisen kirkon 
viranhaltijoiden uskontosidonnaisuudesta olisi 
kumottava ja kysymys katsottava evankelis-luteri
laisen kirkon omaksi sisäiseksi asiaksi. 

Opetusministeriön asettama Kirkko ja valtio 
-työryhmä, joka on muistiossaan (Komiteanmie
tintö 1982:47) selvitellyt Kirkko ja valtio -komi
tean ehdotuksista aiheutuvia jatkotoimenpiteitä, 

on katsonut, että evankelis-luterilaisen kirkon ja 
ortodoksisen kirkkokunnan viranhaltijoiden us
kontosidonnaisuudesta tulisi olla toisiaan vastaa
vat säännökset, jotka tulisi sisällyttää kirkolliseen 
lainsäädäntöön. Myös oppilaitoksissa annettavan 
uskonnonopetuksen osalta työryhmä katsoo, että 
koska uskonnon opetusta annetaan tunnustuksel
lisena, tulisi sekä evankelis-luterilaista että orto
doksista kirkkokuntaa koskea sen vaatimuksen, 
että opettaja kuuluu siihen kirkkokuntaan, jonka 
mukaista opetusta hän antaa. Tästä vaatimukses
ta voitaisiin myöntää erivapaus, jonka myöntä
misvaltuuden työryhmä ehdottaa siirrettäväksi ta
savallan presidentiltä lääninhallituksen koulu
osastolle. Ennen erivapauden ratkaisua tulisi siitä 
hankkia tuomiokapitulin ja seurakunnan lausun
to. 

Kirkko ja valtio -komitean mietinnöstä saatiin 
67 lausuntoa. Näistä 12:ssa käsiteltiin kysymystä 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman 
oikeudesta olla tämän kirkon virassa. Lausunno
nantajista 9 asettui kannattamaan komitean eh
dotusta, jonka mukaan yleiseen lakiin otettu 
säännös evankelis-luterilaisen kirkon palvelukses
sa olevan kuulumisesta sanottuun kirkkoon ku
mottaisiin. 

3. Ehdotetut muutokset 

Edellä olevat ehdotukset ja lausunnot huo
mioon ottaen ehdotetaan Suomen kansalaisen 
oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnus
tukseensa katsomatta annettua lakia muutetta
vaksi siten, että lain 2 momentista poistettaisiin 
vaatimus evankelis-luterilaisen kirkon virassa ole
van henkilön kuulumisesta tähän kirkkoon. Ky
symys kirkon palveluksessa olevan uskontunnus
tuksesta jäisi lakiehdotuksen mukaan siten sen 
varaan, mitä kirkko itse ehdottaa asiasta säädettä
väksi tai asiasta määrää. Samoin ehdotetaan orto
doksisen kirkkokunnan viranhaltijan kuulumises
ta tähän kirkkoon säädettäväksi tai määrättäväksi 
erikseen. Voimassa olevaan kirkkolakiin ei ole 
otettu säännöksiä kirkon viranhaltijan kuulumi
sesta kirkkoon. Ortodoksisen kirkkokunnan osal
ta on tästä osittain säädetty. Evankelis-luterilai
sen kirkon kirkolliskokous on syksyllä 1984 teh
nyt ehdotuksen sellaisesta lisäyksestä kirkkola
kiin, että kirkon virassa voi olla vain evankelis
luterilaisen kirkon jäsen. Asiaa koskeva esitys 
annetaan eduskunnan käsiteltäväksi samanaikai
sesti tämän esityksen kanssa. 
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Ortodoksisen kirkkokunnan kehityksen ja sen 
identiteetin säilymisen kannalta on kouluissa an
nettavalla ortodoksisen uskonnon tunnustukselli
sella opetuksella olennainen merkitys. Peruskou
lun ortodoksisen uskonnonopetuksen tavoitteena 
onkin paitsi tietojen antaminen myös oppilaiden 
kasvattaminen seurakunnan ja kirkon jäsenyy
teen. Tämä tavoite edellyttää, että opettaja tun
tee kirkon ja seurakunnan yhteydet omakohtai
sesti. Muu kuin ortodoksiseen kirkkokuntaan 
kuuluva opettaja voi opettaa ortodoksista uskon
toa vain poikkeustapauksissa. Tämän vuoksi eh
dotetaan säädettäväksi vastaavasti kuin evankelis
luterilaisen uskonnonopetuksen osalta, että orto
doksista uskonnonopetusta maan oppilaitoksissa 
voi antaa vain henkilö, joka on ortodoksisen 
kirkkokunnan jäsen. 

Syksyllä 1985 voimaan tulleen koululainsää
dännön (476/83) mukaan tulee koulussa tai 
kunnassa, jossa on vähintään kolmen oppilaan 
ortodoksinen vähemmistö, oppilaalle antaa us
konnonopetusta hänen tunnustuksensa mukai
sesti. Tämä tullee aiheuttamaan ortodoksisen 
uskonnonopetuksen laajenemista ja tätä opetusta 
autavien opettajien määrän kasvua. Ortodoksisen 
kirkkokunnan toimesta on kuitenkin jo nykyisel
läänkin järjestetty ja kustannettu ortodoksiseen 
kirkkokuntaan kuuluvia opettajia antamaan orto
doksista uskonnonopetusta pienemmiliekin oppi
lasryhmille kuin nykyinen lainsäädäntö edellyt
tää, joten opettajia on käytettävissä. Ortodoksi
seen uskontoon erikoistuvien luokanopettajien ja 
aineenopettajien koulutus on järjestetty Joensuun 
yliopistossa, jossa ortodoksisen opettajakoulutuk
sen osuus on 10 prosenttia. 

Kirkko ja valtio -työryhmän kannanotosta poi
keten ehdotetaan, että tasavallan presidentille 
voimassa olevan lain mukaan kuuluva oikeus 
myöntää erivapaus uskonnonopetuksen antami
seen maan oppilaitoksissa muulle kuin evankelis
luterilaiseen kirkkoon tai erillään olevaan evanke
lis-luterilaiseen yhdyskuntaan kuuluvalle henki
lölle, siirrettäisiin opetusministeriölle. Kysymyk
sessä olevia yksittäisiä henkilöitä koskevia eriva
pausasioita ei voida pitää sen luontoisina, että ne 
tulisi edelleen saattaa tasavallan presidentin rat
kaistaviksi. Näitä erivapausasioita on vuosilta 
1973-76 käytettävissä olevien tietojen mukaan 
käsitelty yhteensä 130, joista myönteisesti on 
ratkaistu 122. Vuosina 1982-83 on erivapausha
kemuksia ollut vireillä yhteensä 42, joista 41 on 
hyväksytty ja yksi hylätty. Lain mukaan on ennen 
erivapausasian ratkaisemista kirkollista viran
omaista kuultava. Kirkollisina viranomaisina ovat 
lausunnon antaneet tuomiokapitulit, mutta lau-

suotoja on hankittu myös muilta viranomaisilta 
kuten lääninhallitusten kouluosastoilta. Eriva
pausasiat ratkaistaan aina kukin tapaus erikseen 
ja siten asian luonteesta johtuu, ettei päätöksen
teon tueksi ole mahdollista antaa yleisohjeita. 
Siksi päätöksenteon hajauttaminen Kirkko ja val
tio -työryhmän ehdottamalla tavalla 12 läänin
hallitukseen saattaisi aiheuttaa sen, etteivät pää
tökset erivapausasioissa olisi yhdenmukaisia. Kun 
lisäksi on kysymys erivapaudesta, jolla myönne
tään oikeus poiketa laissa olevasta säännöksestä, 
tulisi päätösvallan hajauttamisessa noudattaa pi
dättävyyttä. 

Kun ortodoksista uskonnonopetusta maan op
pilaitoksissa voisi ehdotuksen mukaan antaa vain 
tähän kirkkokuntaan kuuluva henkilö, ehdote
taan lisäksi, samoin kuin evankelis-luterilaisen 
kirkon osalta, että erivapauksia ortodoksisen us
konnonopetuksen antamiseen muulle henkilölle 
kuin tämän kirkkokunnan jäsenelle voisi antaa 
opetusministeriö. 

Säännökseen ehdotetulla 3 momentilla on tar
koitus jättää evankelis-luterilaisen kirkon ja orto
doksisen kirkkokunnan omien säädösten tai mää
räysten varaan niiden viranhaltijoiden kuulumi
nen kirkkoon tai kirkkokuntaan. 

4. Ehdotuksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotuksella e1 ole suoranaisia taloudellisia 
vaikutuksia. 

5. Voimaantulo ja säätämisjärjes
tys 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
samanaikaisesti kuin niiden johdosta kirkkolakiin 
tehtävä muutos ja välittömästi sen jälkeen kun 
eduskunta on lakiehdotuksen hyväksynyt. 

Hallitusmuodon 29 §:n 2 momentin mukaan 
tasavallan presidentillä on oikeus suoda vapautus 
lain säännöksistä niissä tapauksissa, joissa oikeus 
sellaisen erivapauden antamiseen on laissa myön
netty. Kun nyt ehdotetulla lainmuutoksella on 
tarkoitus myöntää opetusministeriölle lailla oi
keus erivapauden antamiseen lain säännöksestä, 
joka oikeus hallitusmuodon mukaan tulisi antaa 
tasavallan presidentille, ehdotus tulisi käsitellä 
valtiopäiväjärjestyksen 67 § :ssä säädetyllä tavalla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta annetun 

lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla 
muutetaan Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katso

matta 10 päivänä kesäkuuta 1921 annetun lain (173/21) 2 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä 
helmikuuta 1973 annetussa laissa (123/73) ja 

Iisätäiin lakiin uusi 3 momentti, seuraavasti: 

Henkilö, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon tai erillään olevaan evankelis-luterilai
seen yhdyskuntaan, ei kuitenkaan saa antaa evan
kelis-luterilaista uskonnonopetusta eikä henkilö, 
joka ei kuulu ortodoksiseen kirkkokuntaan, orto
doksista uskonnonopetusta maan oppilaitoksissa. 
Opetusministeriö voi, kuultuaan edellisessä ta
pauksessa asianomaista tuomiokapitulia ja jäl
kimmäisessä tapauksessa ortodoksista kirkollishal-

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1985 

litusta, antaa uskonnon opettamiseen erivapau
den. 

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan viranhaltijan kuulumisesta asian
omaiseen kirkkoon tai kirkkokuntaan on voimas
sa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Gustav Björkstrand 



1985 vp. - HE n:o 217 5 

Liite 

Laki 
Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta annetun 

lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla 
muutetaan Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katso

matta 10 päivänä kesäkuuta 1921 annetun lain (173/21) 2 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä 
helmikuuta 1973 annetussa laissa (123/73) ja 

lisätään lakiin uusi 3 momentti, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

Suomen kansalaisen oikeus olla virka- ja palve
lusmiehenä maassa olkoon riippumaton siitä, 
mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan hän kuuluu 
tai kuuluuko hän mihinkään sellaiseen yhdys
kuntaan. 

Älköön kuitenkaan henkilö, joka ei kuulu 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon, saako olla tämän 
kirkon virassa. Henkilö, joka ei kuulu evankelis
luterilaiseen kirkkoon taikka erillään olevaan 
evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan, älköön saa
ko antaa evankelis-luterilaista uskonnonopetusta 
maan oppilaitoksissa. Tasavallan presidentti voi 
kuitenkin, kuultuaan kirkollista viranomaista, 
antaa uskonnon opettamiseen erivapauden. 

Henkilö, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon tai erillään olevaan evankelis-luterilai
seen yhdyskuntaan, ei kuitenkaan saa antaa evan
kelis-luterilaista uskonnonopetusta eikä henktlö, 
joka ei kuulu ortodoksiseen kirkkokuntaan, orto
doksista uskonnonopetusta maan oppilaitoksissa. 
Opetusministeriö voi, kuultuaan edellisessä ta
pauksessa asianomaista tuomiokapitulia ja jäl
kimmäisessä tapauksessa ortodoksista kirkollishal
litusta, antaa uskonnon opettamiseen erivapau
den. 

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan viranhaltijan kuulumisesta asiano
maiseen kirkkoon tai kirkkokuntaan on voimassa, 
mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




