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Hallituksen esitys Eduskunnalle uskonnonvapauslaiksi
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi
uskonnonvapauslaki, joka korvaisi voimassa
olevan vuonna 1922 annetun uskonnonva-
pauslain. Lisäksi esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi perusopetuslakia, lukiolakia ja
kirjanpitolakia.

Uudella uskonnonvapauslailla turvattaisiin
perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden
käyttämistä. Laissa säädettäisiin uskonnon
harjoittamisen järjestämistä varten tarkoite-
tusta erityisestä yhteisömuodosta, rekiste-
röidystä uskonnollisesta yhdyskunnasta. Re-
kisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien au-
tonomiaa ehdotetaan lisättäväksi nykyisestä.
Lakiin sisältyy myös säännöksiä, joita sovel-
lettaisiin rekisteröityjen uskonnollisten yh-
dyskuntien lisäksi evankelis-luterilaiseen
kirkkoon ja ortodoksiseen kirkkokuntaan.
Tällaisia kaikkiin uskonnollisiin yhdyskun-
tiin sovellettavia säännöksiä olisivat sään-
nökset, jotka koskevat jäsenyyttä uskonnolli-
sessa yhdyskunnassa, menettelyä liityttäessä
uskonnolliseen yhdyskuntaan ja erottaessa
yhdyskunnasta, valaa ja vakuutusta sekä ko-
koontumislain soveltamista uskonnon julki-
seen harjoittamiseen.

Uskonnonvapauslaissa ei enää kiellettäisi
henkilön kuulumista samanaikaisesti useam-
paan uskonnolliseen yhdyskuntaan, vaan tä-
mä asia siirrettäisiin ratkaistavaksi kunkin
yhdyskunnan oman järjestyksen mukaan.
Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen
liittyvästä kuukauden harkinta-ajasta sekä
henkilökohtaisesti tehtävän eroamisilmoituk-
sen vaatimuksesta ehdotetaan luovuttavaksi.
Lapsen uskonnollinen asema ei enää lain no-

jalla automaattisesti määräytyisi huoltajien
uskonnollisen aseman mukaan, vaan lapsen
liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan tai
eroaminen siitä perustuisi aina erilliseen
huoltajien tahdonilmaisuun. Huoltajat päät-
täisivät lapsen uskonnollisesta asemasta pää-
sääntöisesti yhdessä. Lapsen itsemääräämis-
oikeutta ehdotetaan laajennettavaksi siten, et-
tä 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista
asemaa voidaan muuttaa vain lapsen suostu-
muksella.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
tarkoitus ja toimintamuodot määriteltäisiin
uudessa laissa nykyistä täsmällisemmin. Yh-
dyskuntien järjestysmuotoon ja hallintoon
sovellettaisiin yhdistyslakia siltä osin kuin
uskonnollisen yhdyskunnan erityisluonne ei
edellytä yhdistyksistä poikkeavaa sääntelyä.
Merkittävimmät erot yhdistyksiin olisivat, et-
tä rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskun-
nassa päätösvaltaa ei edellytetä käytettävän
yhdyskunnan jäsenten kokouksessa ja että
yhdyskunnan hallitus voisi olla myös yksijä-
seninen. Yhdyskunnan perustamiseen vaadit-
taisiin nykyiseen tapaan vähintään 20 henki-
löä. Yhdyskuntien toimivaltaa päättää seura-
kuntiensa ja muiden paikallisyhteisöjensä or-
ganisoinnista ehdotetaan olennaisesti lisättä-
väksi. Nykyiseen uskonnonvapauslakiin si-
sältyvistä kiinteistön omistamiseen liittyvistä
rajoituksista ja opetusministeriön oikeudesta
tarkastuttaa yhdyskuntia luovuttaisiin. Kir-
janpitolakia ehdotetaan muutettavaksi siten,
että rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja
sen paikallisyhteisö ovat aina kirjanpitovel-
vollisia.
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Perusopetuksen ja lukion uskonnonopetus-
ta koskeviin säännöksiin ehdotetaan eräitä
muutoksia. Perusopetuslaissa ja lukiolaissa
korvattaisiin tunnustuksellisen uskonnonope-
tuksen käsite oman uskonnon opetuksen kä-
sitteellä. Esitys ei edellytä muutoksia uskon-
non opetuksen nykyisiin sisältöihin. Myös
oppilaan oikeus ja velvollisuus osallistua
oman uskontonsa tai elämänkatsomustiedon
opetukseen säilyisi pääosin nykyisellään.
Oppilaiden enemmistön mukaiseen uskon-
nolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas
osallistuisi mainittuun opetukseen vain, jos

hän siihen erikseen ilmoittautuu. Evankelis-
luterilaista ja ortodoksista uskonnonopetusta
antavalta opettajalta ei enää edellytettäisi asi-
anomaisen kirkon jäsenyyttä. Lisäksi lakiin
ehdotetaan otettavaksi menettelytapasään-
nökset, jotka liittyvät oikeuteen olla osallis-
tumatta uskonnon harjoittamiseen koulussa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1
päivänä elokuuta 2003. Kirjanpitolain muu-
tos tulisi kuitenkin voimaan kolmen vuoden
kuluttua uskonnonvapauslain voimaantulosta
eli 1 päivänä elokuuta 2006.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Uskonnon ja omantunnon vapaus on perus-
tuslain 11 §:n nojalla turvattu perusoikeute-
na. Uskonnonvapauden käyttämistä koskevat
tarkemmat säännökset sisältyvät pääasiassa
vuonna 1922 annettuun uskonnonvapausla-
kiin (267/1922). Lakiin sisältyy ensinnäkin
kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia koskevia
säännöksiä muun muassa uskonnolliseen yh-
dyskuntaan liittymisestä ja siitä eroamisesta
sekä lapsen uskonnollisen aseman määräy-
tymisestä. Toiseksi laissa säädetään rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan perusta-
misesta ja oikeudellisesta asemasta. Lisäksi
lakiin sisältyy muun muassa uskonnonope-
tukseen, valaan ja vakuutukseen sekä hau-
taamiseen liittyviä yksittäisiä uskonnonvapa-
utta turvaavia säännöksiä.

Nykyiseen uskonnonvapauslakiin on sen
voimassa olon aikana tehty vain muutamia,
suhteellisen pieniä tarkistuksia, eikä laki si-
ten enää kaikilta osin vastaa nykyisiä käsi-
tyksiä. Myös kirjoitustavaltaan laki on van-
hentunut. Lain uudelleenarviointia edellyttää
myös se, että Suomi on uskonnonvapauslain
säätämisen jälkeen sitoutunut lukuisiin kan-
sainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, joihin
sisältyy myös uskonnonvapautta koskevia
määräyksiä. Myös Suomen omat perusoike-
ussäännökset on uudistettu elokuun alusta
1995 lukien.

Nykyinen uskonnonvapauslaki ehdotetaan-
kin korvattavaksi kokonaan uudella uskon-
nonvapauslailla. Lain tarkoituksena olisi tur-
vata perustuslain 11 §:ssä säädetyn uskon-
nonvapauden käyttämistä. Lailla luotaisiin
puitteet erityisesti uskonnolliselle yhdisty-
misvapaudelle. Laissa säädettäisiin muun
muassa rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan perustamisesta ja toiminnan perus-
teista sekä uskonnollisen yhdyskunnan jäse-
nyyden määräytymisestä.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Historiallista taustaa

Uskonnonvapauden kehityshistoria länti-
sessä kulttuuripiirissä voidaan tiivistää kol-
meen vaiheeseen. Niitä edeltää aikakausi,
jolloin enemmistöön kuuluvilla oli oikeus
tunnustaa valtion suosimaa uskontoa. "Kenen
maa, sen uskonto" -periaate oli useissa mais-
sa voimassa vielä lännen kristikunnan hajot-
tua 1500-luvulla. Hallitsijan valinnan mukai-
nen yhtenäinen uskonto ja alamaisten yhtei-
nen uskonnonharjoitus nähtiin valtion pysy-
vyyden kannalta välttämättömäksi.

1600-luvulle asti uskonnollisia vähemmis-
töjä pidettiin yleisesti yhteiskuntarauhaa vaa-
rantavina. Vähemmistöön kuuluvilla ei ollut
muuta vapautta kuin yrittää maasta toiseen
siirtymällä välttää syrjintää ja suoranaista
vainoa. Uskonnonvapauden esiaste, suvaitse-
vaisuus, kasvoi valistusfilosofian maaperästä.
Siitä versoi vähitellen myös ajatus valtiosta
maallisena, kansalaisista käsin rakentuvana
yhteisönä. Vaikka suvaitsevuus ei heti avan-
nutkaan uskonnollisten vähemmistöjen jäse-
nille täydellisiä kansalaisoikeuksia, he saivat
joka tapauksessa oikeuden olla olemassa ja
harjoittaa yksityisesti uskontoaan.

Uskonnollisten vähemmistöjen tunnusta-
mista ja pyrkimystä niiden oikeudelliseen
suojeluun voidaan pitää ensimmäisenä astee-
na uskonnonvapauden kehityksessä. Vä-
hemmistöjen oikeus harjoittaa uskontoaan
kuului sekä valtion sisäisen että kansainväli-
sen oikeuden piiriin. Se taattiin esimerkiksi
lukuisissa 1600-, 1700- ja 1800-luvun Eu-
roopassa solmituissa rauhansopimuksissa.
Niissä oli maininta hallitsijan uskosta poik-
keavien uusien asukkaiden oikeudesta har-
joittaa omaa kulttiaan. Vähemmistösuoja saa-
tettiin ulottaa tarvittaessa myös muihin kuin
kristillisiin vähemmistöyhteisöihin.

Paine laajentaa uskonnonvapauden piiriä
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myös uskonnottomiin ja niihin, jotka halusi-
vat jättää kirkon tai kamppailla uskontoa vas-
taan, alkoi kasvaa 1700-luvun loppupuolella.
Useissa Euroopan maissa kesti kuitenkin vie-
lä kauan ennen kuin kokonaan uskonnotto-
mille, ateisteille ja agnostikoille, tunnustettiin
täydellinen uskonnonvapaus ja sen myötä
myös moitteettomat kansalaisoikeudet. Tätä
lähinnä 1800-luvun jälkipuolella ja 1900-
luvun alussa useissa maissa tapahtunutta pro-
sessia voidaan pitää uskonnonvapauskehityk-
sen toisena asteena.

Uskonnollisten ja katsomuksellisten vä-
hemmistöjen suojelu sai Kansainliiton perus-
tamisen (1919) myötä aikaisempaa kansain-
välisemmän sävyn. Vaikkei tavoite taata vä-
hemmistöihin kuuluville tasavertainen kohte-
lu valtion muiden kansalaisten kanssa toteu-
tunutkaan koko laajuudessaan, Kansainliitto
loi pohjaa myöhemmille Yhdistyneitten kan-
sakuntien (YK) toimille yleisen ja yhtäläisen
uskonnonvapauden toteuttamiseksi.

Kolmannen ja samalla modernin kehitys-
vaiheensa uskonnonvapaus on saavuttanut
YK:n pitkäjänteisessä ja laaja-alaisessa kaik-
kien yhdenvertaisuutta korostavassa ja kai-
kenmuotoisen syrjinnän ja suvaitsematto-
muuden poistamiseen tähtäävässä työssä uni-
versaalien ihmisoikeuksien turvaamiseksi.
YK:lla oli Kansainliiton lisäksi taustanaan
lukemattomien ihmisten perus- ja ihmisoi-
keudet raunioittanut toinen maailmansota.
Sotaa edeltäneet, sokeaa alistumista vallan-
käyttökoneistolle vaatineet totalitaariset ideo-
logiat jättivät monissa maissa ihmiset suojat-
tomaksi sekä vihollisen hyökkäyksille että
omassa maassa harjoitetulle tuhoamispolitii-
kalle.

YK:n peruskirja (1945) lähtee siitä, että
ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuuluivat
kaikille rotuun, sukupuoleen, syntyperään,
kieleen tai uskontoon katsomatta. Uskonnon-
vapauden osalta asia määriteltiin tarkemmin
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julis-
tuksessa (1948) sekä useissa myöhemmin
laadituissa kansainvälisissä sopimuksissa.
Suomen ratifioimien kansainvälisten sopi-
musten sisällöstä on uskonnonvapauden osal-
ta tehty lähemmin selkoa jäljempänä.

Luonteeltaan universaalina järjestönä YK:n
voidaan siis katsoa tuoneen kaikkien ihmis-
oikeudet kansainväliseen tietoisuuteen ja sa-

malla pysyvästi myös kansainvälisen oikeu-
den piiriin. Tosin jo ennen ihmisoikeuksien
julistusta solmittu Pariisin rauhansopimus
(1947) sisälsi myös Suomen osalta lausel-
man, jossa maa sitoutui takaamaan poikkeuk-
setta kaikkien ihmisoikeudet ja perustavat
vapaudet.

Suomessa uskonnonvapaus toteutui verrat-
tain myöhään. Evankelis-luterilainen ja orto-
doksinen uskonto olivat maan kansalaisille
ainoat sallitut uskonnot vuoden 1800-luvun
loppupuolelle asti. Vuoden 1889 eriuskolais-
lailla ulotettiin uskonnonvapaus evankelis-
luterilaisen kirkon ulkopuolisiin protestantti-
siin uskontokuntiin. Juutalaisten asema jär-
jestettiin erityislailla vuonna 1918.

Yleinen uskonnonvapaus turvattiin Suo-
men itsenäistyttyä vuoden 1919 hallitusmuo-
dossa. Hallitusmuodon 8 §:n mukaan Suo-
men kansalaisella oli oikeus julkisesti ja yk-
sityisesti harjoittaa uskontoa, mikäli lakia tai
hyviä tapoja ei loukattu. Suomen kansa-
laisella oli, sen mukaan kuin siitä erikseen
säädettiin, vapaus luopua siitä uskonnollises-
ta yhdyskunnasta, johon hän kuuluu, sekä
vapaus liittyä toiseen uskonnolliseen yhdys-
kuntaan. Hallitusmuodon 9 §:n mukaan
Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuu-
det olivat riippumattomat siitä, mihin uskon-
nolliseen yhdyskuntaan hän kuuluu tai kuu-
luuko hän mihinkään sellaiseen yhdyskun-
taan. Julkisiin virkoihin nähden olivat kui-
tenkin voimassa niistä säädetyt rajoitukset,
kunnes lailla toisin säädetään. Uusia uskon-
nollisia yhdyskuntia sai hallitusmuodon 83
§:n 3 momentin mukaan perustaa noudattaen,
mitä siitä laissa säädetään. Ennen hallitus-
muodon voimaantuloa toimineista uskonnol-
lisista yhdyskunnista oli mainitun pykälän 2
momentin mukaan voimassa, mitä niistä oli
säädetty tai säädetään.

Uskonnonvapauden periaatteen toteuttami-
seksi käytännössä oli vielä tarpeen säätää us-
konnonvapauslaki ja hallitusmuodon 9 §:n
edellyttämä Suomen kansalaisen oikeudesta
olla maan palveluksessa uskontunnustuk-
seensa katsomatta annettu laki (173/1921).
Vuonna 1920 eduskunnalle annettu esitys
uskonnonvapauslaiksi pohjautui vuosina
1906 ja 1917 asetettujen uskonnonvapaus-
komiteoiden ehdotuksiin. Uskonnonvapaus-
laki hyväksyttiin perustuslain säätämisjärjes-



HE 170/2002 vp 7

tyksessä marraskuussa 1922 ja se tuli voi-
maan vuoden 1923 alusta.

Uskonnon ja omantunnon vapaus perusoi-
keutena ja ihmisoikeutena

Nykyisen muotonsa uskonnon ja omantun-
non vapautta koskevat perusoikeussäännök-
set saivat 1 päivänä elokuuta 1995 voimaan
tulleen hallitusmuodon perusoikeussäännös-
ten uudistuksen yhteydessä. Uudistettu pe-
rusoikeussäännöstö on sittemmin siirretty
sellaisenaan 1 päivänä maaliskuuta 2000
voimaan tulleeseen perustuslakiin.

Uskonnon ja omantunnon vapaudesta pe-
rusoikeutena säädetään perustuslain 11 §:ssä.
Säännös muodostaa perustan kaikelle sellai-
selle aineelliselle lainsäädännölle, joka kos-
kee uskonnon ja omantunnon vapautta. Pykä-
län 1 momentin yleissäännöksen mukaan jo-
kaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.
Säännöksessä tarkoitettu omantunnonvapaus
kattaa sekä uskonnolliset että muut maail-
man- ja elämänkatsomukset. Pykälän 2 mo-
mentissa tätä vapautta täsmennetään luette-
lemalla sen tärkeimmät ilmenemismuodot eli
oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oike-
us ilmaista vakaumus, oikeus kuulua uskon-
nolliseen yhdyskuntaan eli uskonnollinen
yhdistymisvapaus sekä niin sanotun negatii-
visen uskonnonvapauden keskeisin ulottu-
vuus eli oikeus olla kuulumatta uskonnolli-
seen yhdyskuntaan. Säännöksen viimeisessä
virkkeessä täsmennetään vielä negatiivista
uskonnonvapautta toteamalla, että kukaan ei
ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa
vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Uskonnon tunnustamisen ja harjoittamisen
vapauteen sisältyy myös kunkin uskonnolli-
sen yhteisön mahdollisuus päättää omista us-
konnollisista menoistaan. Perustuslain
11 §:ssä tarkoitettuun uskonnon tunnustami-
seen ja harjoittamiseen on katsottu kuuluvan
myös tunnustuksellinen uskonnon opetus.
Uskonnonvapauden on toisaalta katsottu
edellyttävän myös yksilön mahdollisuutta
saada uskonnollista tai elämänkatsomuksel-
lista opetusta.

Muista perusoikeuksista uskonnon ja
omantunnon vapauteen liittyy läheisesti pe-
rustuslain 6 §:n 2 momentissa säädetty us-
kontoon tai vakaumukseen perustuvan syr-

jinnän kielto. Säännöksestä on katsottu seu-
raavan muun muassa, että julkisen vallan tu-
lee kohdella tasapuolisesti kaikkia uskonnol-
lisia yhdyskuntia ja maailmankatsomukselli-
sia suuntauksia. Myös perustuslain 12 §:ssä
säädetyllä sananvapaudella, 13 §:ssä sääde-
tyllä kokoontumis- ja yhdistymisvapaudella
sekä 127 §:ssä säädetyllä oikeudella saada
vakaumuksen perusteella vapautus osallistu-
misesta sotilaalliseen maanpuolustukseen on
suuri merkitys toteutettaessa uskonnon ja
omantunnon vapautta käytännössä.

Perustuslain 11 §:n säännökset uskonnon ja
omantunnon vapaudesta poikkeavat ennen
perusoikeusuudistusta voimassa olleista hal-
litusmuodon uskonnonvapaussäännöksistä si-
ten, että uudet säännökset koskevat uskon-
nollisten vakaumusten lisäksi myös muita
maailman- ja elämänkatsomuksia. Lisäksi
voimassa olevia säännöksiä sovelletaan pe-
rusoikeusuudistuksessa yleisesti noudatettu-
jen periaatteiden mukaisesti kaikkiin Suomen
lainkäyttöpiiriin kuuluviin henkilöihin kansa-
laisuudesta riippumatta, ei vain Suomen kan-
salaisiin.

Uskonnon ja omantunnon vapautta koske-
viin perustuslain säännöksiin ei enää sisälly
hallitusmuodon 8 §:ää vastaavaa säännöstä,
jonka mukaan uskontoa harjoitettaessa ei saa
loukata lakia ja hyviä tapoja. Viimeksi mai-
nittu säännös katsottiin uudistettaessa perus-
oikeussäännöksiä vuonna 1995 tarpeetto-
maksi, koska uskonnon ja omantunnon vapa-
utta ei muutenkaan voi käyttää siten, että
loukattaisiin ihmisarvoa tai muita perusoike-
uksia taikka harjoitettaisiin toimia, jotka ovat
oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisia.

Perusoikeusuudistuksen ei katsottu muut-
tavan kirkon ja valtion välisiä suhteita. Uu-
distuksella ei myöskään puututtu muihin val-
tion ja uskonnollisten yhdyskuntien välisiin
suhteisiin. Perusoikeusuudistusta koskevan
hallituksen esityksen mukaan (HE 309/1993
vp) uudistuksella ei myöskään puututtu us-
konnollisten yhdyskuntien mahdollisuuteen
periä veroja tai jäsenmaksuja omilta jäsenil-
tään.

Uuteen perustuslakiin ei sisälly hallitus-
muodon 83 §:n 2 ja 3 momenttia vastaavia
erityissäännöksiä, jotka koskivat muita us-
konnollisia yhdyskuntia kuin evankelis-
luterilaista kirkkoa. Säännöstä oikeudesta uu-
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sien yhdyskuntien perustamiseen ei katsottu
tarpeelliseksi ottaa perustuslakiin, koska pe-
rustuslain 13 §:n säännös yhdistymisvapau-
desta koskee myös uskonnollisten yhdyskun-
tien perustamista (PeVM 10/1998 vp).

Uskonnon ja omantunnon vapaudesta on
määräyksiä myös useissa Suomen ratifioi-
missa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuk-
sissa. Näihin kuuluu ensinnäkin yleissopimus
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaa-
miseksi eli Euroopan ihmisoikeussopimus
(SopS 19/1990), jonka 9 artiklan mukaan jo-
kaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja
uskonnon vapauteen. Tämä oikeus sisältää
vapauden vaihtaa uskontoa tai uskoa ja va-
pauden tunnustaa uskontoaan tai uskoaan jo-
ko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti
tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opetta-
malla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnolli-
sin menoin. Artiklan 2 kohdan mukaan hen-
kilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai
uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoi-
tuksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat
välttämättömiä demokraattisessa yhteiskun-
nassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen
järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaa-
miseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien
ja vapauksien turvaamiseksi. Sopimuksen
ensimmäisen lisäpöytäkirjan oikeutta koulu-
tukseen koskevassa 2 artiklassa määrätään,
että hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen
alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee
kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa
lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja
aatteellisten vakaumustensa mukainen kasva-
tus ja opetus.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia
koskevassa kansainvälisessä yleissopimuk-
sessa (SopS 8/1976) ajatuksen, uskonnon ja
omantunnon vapaudesta määrätään sopimuk-
sen 18 artiklassa. Uskonnon ja omantunnon
vapauden turvaamiseen liittyvät läheisesti
myös sopimuksen 26 artiklan syrjintäkielto
sekä kansallisten, uskonnollisten ja kielellis-
ten vähemmistöjen oikeuksia koskeva 27 ar-
tikla.

Lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuk-
sen (SopS 60/1991) 14 artiklan mukaan so-
pimusvaltiot kunnioittavat lapsen oikeutta
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapau-
teen. Edelleen sopimusvaltiot kunnioittavat
vanhempien ja laillisten huoltajien oikeuksia

ja velvollisuuksia antaa lapselle ohjausta hä-
nen oikeutensa käyttämisessä tavalla, joka on
sopusoinnussa lapsen kehitystason kanssa.
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä
oikeuksia koskevan kansainvälisen yleisso-
pimuksen (SopS 6/1976) 13 artiklan mukaan
sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan
vanhempien ja tarvittaessa laillisten holhoo-
jien vapautta turvata lastensa uskonnollinen
ja moraalinen kasvatus, joka on heidän omi-
en vakaumustensa mukainen.

On selvää, ettei uskonnonvapautta toteuteta
koskaan tyhjiössä. Vapaus kuulua tai olla
kuulumatta uskonnolliseen yhteisöön sekä
oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoaan tai
elämänkatsomustaan ovat aina sidoksissa
vallitsevaan sosiokulttuuriseen ympäristöön.
Tällöin on luonnollista, että myös sellaiset
perusoikeudet kuin sananvapaus sekä yhdis-
tymis- ja kokoontumisvapaus säätelevät
omalta osaltaan uskonnonvapautta. De-
mokratian toteutumisen kannalta on selvää,
että uskonnonvapaus toteutuu parhaimmin
sellaisessa yhteiskunnassa, jossa tunnustetaan
kaikki perustavat vapaudet ja ihmisoikeudet
sekä niiden kiinteä keskinäinen vuorovaiku-
tus.

Uskonnonvapauden käytännön toteutumi-
seen saattavat vaikuttaa myös valtion ja kirk-
kojen väliset suhteet tai yleisemminkin valti-
on suhde uskontoon ja uskontoihin. Läntises-
sä kulttuuripiirissä on vallinnut ja vallitsee
yhä kaksi perusmallia. Eurooppalaisissa de-
mokratioissa lähdetään yleensä siitä, etteivät
valtion ja kirkon suhteet sellaisinaan säätele
yksilön uskonnonvapautta. Se on turvattava
aina valtion ja kirkon suhteista riippumatta.
Yhdysvalloissa puolestaan korostetaan, että
yksilön uskonnonvapaus toteutuu, kun kaikki
kirkot ja uskonnolliset yhteisöt ovat suhtees-
saan valtioon ns. vapaakirkkojen asemassa.

Läntisen demokraattisen yhteiskunnan pe-
rusarvoihin luetaan useasti moniarvoisuus,
suvaitsevuus ja avarakatseisuus. Kyseiseen
arvopohjaan kuuluu oleellisesti myös vä-
hemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen.
Kun monet valtaväestön uskonnosta poik-
keavat vähemmistöryhmät ovat useasti sa-
malla myös etnisiä tai rotuvähemmistöjä, vä-
hemmistöjen uskonnonvapauden turvaami-
nen auttaa osaltaan ehkäisemään myös rasis-
tista suvaitsemattomuutta ja syrjintää.
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Monet tutkijat pitävät kaikkien kansalaisten
uskonnonvapauden yhtäläistä tunnustamista
tärkeänä koko demokraattisen yhteiskunnan
toimivuuden kannalta. Uskonnonvapauden
ehdoton tunnustaminen ei kuitenkaan merkit-
se sitä, että kyseiseen vapauteen vedoten voi-
taisiin harjoittaa ihmisarvoa loukkaavia ja
selvästi oikeusjärjestyksen vastaisia toimia.
Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta
tai kuulumattomuudesta ei myöskään saa ai-
heutua muihin kansalaisoikeuksiin ja -vel-
vollisuuksiin liittyvää syrjintää.

Uskonnonvapaus ei ole ainoastaan yksilön
perusoikeus, vaan se luo omalta osaltaan
pohjan koko yhteiskunnassa harjoitettavalle
uskontopolitiikalle. Vaikka uskonnonvapaus
on aina henkilökohtainen asia, se ei ole pel-
kästään yksilön yksityisasia, vaan myös so-
siokulttuurinen arvo ja oikeus. Siten kirkko-
jen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toi-
minta perustuu yhteiskunnallisessa mielessä
niiden nauttimaan uskonnonvapauteen. Us-
konnonvapauden yhteisöllinen ulottuvuus on
monissa tapauksissa myös sikäli oleellinen
tekijä, että juuri se luo viime kädessä edelly-
tykset ja suojan yksilön uskonnonvapauden
moitteettomalle toteutumiselle.

Voimassa oleva uskonnonvapauslaki

Tarkempia säännöksiä uskonnonvapauden
käyttämisestä annetaan vuonna 1922 anne-
tussa uskonnonvapauslaissa. Lain 1 luvussa
säädetään yleisistä, kaikkia uskonnollisia yh-
dyskuntia ja uskonnonharjoitusta yleensä
koskevista asioista. Lain 2 luvussa säädetään
rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien
perustamisesta ja oikeudellisesta asemasta.
Lain 2 luvun säännöksiä ei sovelleta evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoon ja ortodoksiseen
kirkkokuntaan, joiden järjestysmuodosta sää-
detään kirkkolaissa (1054/1993) ja ortodoksi-
sesta kirkkokunnasta annetussa laissa
(521/1969) sekä muissa näitä kirkkoja kos-
kevissa erityissäädöksissä.

Uskonnollinen yhdyskunta ja uskontokunta

Uskonnonvapauslain 2 §:n mukaan uskon-
nollisilla yhdyskunnilla tarkoitetaan laissa
evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista
kirkkokuntaa ja lain 2 luvun mukaisesti re-

kisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia. Us-
konnollisen yhdyskunnan käsitteen lisäksi
uskonnonvapauslaissa käytetään joissakin
yhteyksissä myös käsitettä uskontokunta.
Käsitettä uskontokunta käytetään muun mu-
assa myös perusopetus- ja lukiolain uskon-
nonopetusta koskevissa säännöksissä. Us-
konnonvapauslain 2 §:stä ilmenee, että evan-
kelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirk-
kokunta sekä lain 2 luvun mukaisesti rekiste-
röidyt uskonnolliset yhdyskunnat ovat uskon-
tokuntia. Laista ei kuitenkaan käy ilmi, mitkä
muut yhteisöt luetaan uskontokunniksi. Mo-
nissa yhteyksissä uskontokunnan käsitettä
käytetään laissa synonyyminä käsitteelle us-
konnollinen yhdyskunta. Uskontokunnan kä-
site tuli uskonnonvapauslakiin korkeimman
oikeuden uskonnonvapauslakiehdotuksesta
antaman lausunnon takia, jossa viitattiin ri-
koslaissa (39/1889) käytettyyn uskonnollisen
yhdyskunnan käsitettä laajempaan uskonto-
kunnan käsitteeseen.

Käytännössä uskontokuntina uskonnonva-
pauslain ja koululainsäädännön näkökulmas-
ta on pidetty vain evankelis-luterilaista kirk-
koa, ortodoksista kirkkokuntaa ja uskonnon-
vapauslain mukaisesti rekisteröityjä uskon-
nollisia yhdyskuntia. Tähän käytäntöön on
osaltaan vaikuttanut myös se, että uskonnon-
vapauslain mukaisesti rekisteröityjen uskon-
nollisten yhdyskuntien määrä on kasvanut.
Useimpia suuria maailmanuskontoja harjoite-
taan Suomessa nykyisin rekisteröidyn uskon-
nollisen yhdyskunnan muodossa. Käsitteistä
uskontokunta ja uskonnollinen yhdyskunta
on siten käytännössä tullut pitkälti synonyy-
meja.

Uskonnon julkista ja yksityistä harjoittamista
koskevat säännökset

Uskonnonvapauslain 1 §:ssä todetaan en-
nen perusoikeusuudistusta voimassa olleen
hallitusmuodon 8 §:n mukaisesti, että uskon-
toa saa Suomessa julkisesti ja yksityisesti
harjoittaa, mikäli lakia tai hyviä tapoja ei
loukata.

Uskonnonvapauslain esitöiden mukaan yk-
sityisellä uskonnonharjoituksella tarkoitetaan
suljettuja tilaisuuksia, joita ei kokoontumis-
lainsäädännön mukaan voida pitää yleisinä.
Yksityisenä uskonnonharjoituksena pidetään
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esimerkiksi kotihartauksia ja muita tilaisuuk-
sia, joihin on pääsy vain henkilökohtaisesti
tai esimerkiksi tietyn yhteisön jäseninä kut-
sutuilla. Julkista on muu uskonnonharjoitus.

Lain 3 §:ssä, joka on uudistettu kokoontu-
mislainsäädännön uudistuksen yhteydessä
vuonna 1999, säädetään kokoontumislain
(530/1999) yleistä kokousta koskevien sään-
nösten soveltamisesta julkista uskonnonhar-
joitusta varten järjestettäviin tilaisuuksiin.
Kokoontumislain säännöksiä sovelletaan täl-
laiseen tilaisuuteen, jollei se kuulu uskonnol-
lisen yhdyskunnan tunnusomaiseen toimin-
taan ja sitä järjestetä julkista uskonnonharjoi-
tusta varten yhdyskunnan omissa tai niitä
vastaavissa tiloissa. Lain 4 §:n 1 momentin
mukaan yksityisen uskonnonharjoituksen on
jokainen oikeutettu toimeenpanemaan. Lakia
tai hyviä tapoja loukkaava yksityinen uskon-
nonharjoitus on pykälän 2 momentissa sää-
detty rangaistavaksi sakolla. Rangaistussään-
nöksellä ei ole enää nykyisin käytännön so-
vellettavuutta.

Liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan ja
eroaminen siitä

Uskonnonvapauslain 5—7 §:ssä säädetään
uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä ja
siitä eroamisesta. Nämäkin säännökset kos-
kevat kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia,
myös evankelis-luterilaista kirkkoa ja orto-
doksista kirkkokuntaa.

Uskonnonvapauslain 5 §:n 1 momentin
mukaan 18 vuotta täyttänyt henkilö voi liittyä
sellaiseen uskontokuntaan, jonka järjestys
sen sallii. Uskonnollinen yhdyskunta voi siis
asettaa rajoituksia kahdeksantoista vuotta
täyttäneiden jäsenyydelle yhdyskunnassa.
Uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisen
edellytykset määräytyvät yhdyskunnan yh-
dyskuntajärjestyksen ja evankelis-luterilaisen
kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan osalta
näitä koskevan lainsäädännön mukaan. Lais-
sa ei erikseen säädetä liittymisen muista edel-
lytyksistä tai liittymismenettelystä, koska us-
konnollisilla yhdyskunnilla on katsottu ole-
van oikeus asettaa oman opinkäsityksensä
mukaisia ehtoja yhdyskuntaan liittymiselle.

Uskonnonvapauslain 5 §:n 2 ja 3 momentti
koskevat eroamista uskonnollisesta yhdys-
kunnasta. Eroamisilmoitus on tehtävä henki-

lökohtaisesti joko sille seurakunnalle tai yh-
dyskunnalle, josta henkilö aikoo erota, tai sen
väestörekisterin pitäjälle, johon hän aikoo
siirtyä.

Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamista
koskevat säännökset ovat vastikään muuttu-
neet väestökirjanpitouudistuksen johdosta.
Lokakuun alusta 1999 lukien ajantasainen
väestökirjanpito on perustunut valtion väes-
tötietojärjestelmään, jota myös evankelis-
luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko-
kunta ylläpitävät ja käyttävät hyväksi hoita-
essaan omaa toimintaansa ja niille erikseen
säädettyjä viranomaistehtäviä, kuten tieto-
palvelutehtäviä ja avioliiton esteiden tutkin-
taa. Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodok-
sisen kirkkokunnan seurakunnat eivät enää
toimi ajantasaisessa väestökirjanpidossa
maistraattien rinnalla erillisinä rekisterinpitä-
jinä. Aikaisempien säännösten mukaan hen-
kilö saattoi liittyessään evankelis-lute-
rilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon samalla
erota toisesta uskonnollisesta yhdyskunnasta.
Uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta an-
nettua asetusta (334/1922) muutettiin 1 päi-
västä lokakuuta 1999 lukien siten, että henki-
lö voi erota uskonnollisesta yhdyskunnasta
vain asianomaisessa yhdyskunnassa tai
maistraateissa. Eroamista ja liittymistä kos-
keva menettely on siten samanlainen yhdys-
kunnasta riippumatta. Edelleen asetuksesta
poistettiin eroamisilmoituksen sitomista vir-
ka-aikaan ja -huoneeseen sekä määrättyihin
viranhaltijoihin koskeva yksityiskohtainen
sääntely.

Eroaminen uskonnollisesta yhdyskunnasta
on tehtävä henkilökohtaisesti. Uskonnonva-
pauslakia säädettäessä eroamisen henkilö-
kohtaisuuden katsottiin voivan estää eroami-
seen tähtäävän joukkoyllytyksen. Kirjallisen
ilmoituksen pelättiin voivan aiheuttaa varsin-
kin suurissa seurakunnissa samannimisten
ihmisten välillä sekaannusta. Eroamisen hen-
kilökohtaisuutta perusteltiin myöskin sillä,
että kyseessä on niin vakavaa harkintaa vaa-
tiva toimenpide, että se on tehtävä henkilö-
kohtaisesti. Uskonnollisille yhdyskunnille
haluttiin jättää mahdollisuus oman informaa-
tionsa jakamiseen sekä opetuksensa harjoit-
tamiseen. Väestörekisterikeskuksen maistraa-
teille syyskuussa 1999 tekemän kyselyn pe-
rusteella eroamisilmoituksen henkilökohtai-
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suuden vaatimuksesta on käytännössä usein
joustettu.

Eroamisilmoituksen tehnyt katsotaan eron-
neeksi uskonnollisesta yhdyskunnasta kuu-
kauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Jos
ilmoituksen tehnyt harkinta-ajan kuluessa pe-
ruuttaa ilmoituksen, eroaminen raukeaa.
Säännöksen perusteena on ollut harkitsemat-
tomien eroamisratkaisujen ehkäiseminen.

Uskonnonvapauslain 5 §:n 5 momentin
mukaan henkilö ei voi samanaikaisesti kuu-
lua useampaan kuin yhteen uskontokuntaan.
Säännös perustuu uskonnonvapauslaissa
omaksuttuun käsitykseen uskonnollisen va-
kaumuksen luonteesta. Elämänkatsomuksek-
si omaksutun uskonnollisen vakaumuksen on
katsottu sulkevan pois muut uskonnolliset
vakaumukset. Uskonnonvapauslain täytän-
töönpanosta annetun asetuksen 3 §:n mukaan
henkilön on liittyessään uskontokuntaan an-
nettava kirjallinen vakuutus, ettei hän ole
minkään uskonnonvapauslaissa tarkoitetun
uskontokunnan jäsen.

Lapsen asema

Uskonnonvapauslain 6 §:n 1 momentin
mukaan alle 18-vuotias kuuluu samaan us-
kontokuntaan kuin hänen vanhempansa. Jos
vanhemmat eivät kuulu mihinkään uskonto-
kuntaan, ei myöskään lapsi kuulu mihinkään
uskontokuntaan. Viisitoista vuotta täyttänyt
voi kuitenkin 7 §:n mukaisesti huoltajan
suostumuksella erota uskontokunnasta tai
liittyä siihen, eikä hän ilman suostumustaan
seuraa huoltajiaan näiden erotessa uskonto-
kunnasta tai liittyessä uskontokuntaan. Us-
konnonvapauslain 6 §:n 2—5 momentin pe-
rusteella määräytyy lapsen uskonnollinen
asema silloin, kun vanhemmat kuuluvat eri
uskontokuntiin tai jompikumpi heistä ei kuu-
lu mihinkään uskontokuntaan taikka kun lap-
si on muun henkilön kuin vanhempansa kas-
vatettavana. Pääsääntönä on, että lapsi seuraa
äitiään, jolleivät vanhemmat toisin sovi.

Vaikka lapsen uskonnollinen asema mää-
räytyy uskonnonvapauslain nojalla vanhem-
pien aseman mukaan, vastasyntyneen lapsen
liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan ei
käytännössä tapahdu automaattisesti lapsen
syntymän jälkeen. Uskonnonvapauslakia on

käytännössä tulkittu siten, että myös alaikäi-
sen liittymiseen yhdyskunnan jäseneksi vai-
kuttaa olennaisesti yhdyskunnan oma järjes-
tys. Väestökirjanpitäjänä toimiva maistraatti
merkitsee lapsen uskonnollisen yhdyskunnan
jäseneksi vasta saatuaan asiaa koskevan il-
moituksen. Silloin, kun ilmoitusta ei tehdä,
on eri maistraateissa noudatettu erilaisia käy-
täntöjä.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Uskonnonvapauslain 8 §:n mukaan oppilas
tulee huoltajan vaatimuksesta vapauttaa oppi-
laitoksessa järjestettävästä uskonnon opetuk-
sesta, jos oppilas kuuluu muuhun uskonto-
kuntaan kuin siihen, jonka opin mukaan ope-
tusta oppilaitoksessa annetaan. Oppilas on
huoltajan vaatimuksesta vapautettava uskon-
non opetuksesta myös silloin, kun hän ei
kuulu mihinkään uskontokuntaan.

Uskonnonvapauslain 8 § on sanamuodol-
taan vanhentunut. Siinä mainitaan valtion tai
kunnan ylläpitämät tai avustamat kansakou-
lut, oppikoulut tai muut oppilaitokset. Pykä-
lässä tarkoitettua uskonnon opetusta järjeste-
tään nykyään perusopetuslain (628/1998)
mukaisessa perusopetuksessa ja lukiolain
(629/1998) mukaisessa lukiokoulutuksessa.

Perusopetuslain 13 §:ssä ja lukiolain
9 §:ssä säädetään yhdenmukaisin perustein
uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuk-
sen järjestämisen perusteista perusopetukses-
sa ja lukiokoulutuksessa. Opetuksen sisällös-
tä säädetään perusopetuksen osalta perusope-
tuslain 11 §:ssä ja lukion osalta lukiolain
7 §:ssä. Lain mukaan perusopetuksen ja luki-
on oppimäärän tulee sisältää uskonnon tai
elämänkatsomustiedon opetusta. Opetuksen
määrästä säädetään valtioneuvoston päättä-
missä perusopetuksen ja lukion tuntijaoissa.
Opetuksen tavoitteita ja sisältöjä puolestaan
määritellään opetushallituksen vahvistamissa
opetussuunnitelman perusteissa.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjes-
täjän tulee antaa uskonnonopetusta sen us-
kontokunnan tunnustuksen mukaan, johon
kunnan tai muun koulutuksen järjestäjän op-
pilaiden enemmistö kuuluu. Käytännössä tä-
mä tarkoittaa sitä, että kaikessa kuntien jär-
jestämässä perusopetuksessa ja lukiokoulu-
tuksessa annetaan evankelis-luterilaisen opin
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mukaista uskonnon opetusta.
Jos oppilaiden enemmistön mukaisesta us-

konnon opetuksesta on uskonnonvapauslain
8 §:n mukaisesti vapautettu vähintään kolme
evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodok-
siseen kirkkokuntaan kuuluvaa opiskelijaa,
tulee koulutuksen järjestäjän ilman eri hake-
musta järjestää uskonnonopetuksesta va-
pautetuille heidän oman tunnustuksensa mu-
kaista uskonnon opetusta. Käytännössä tämä
tarkoittaa velvollisuutta järjestää vähintään
kolmelle ortodoksiseen kirkkokuntaan kuu-
luvalle ortodoksista uskonnon opetusta.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus
järjestää oman tunnustuksen mukaista us-
konnon opetusta myös muille kuin evankelis-
luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirk-
kokuntaan kuuluville opiskelijoille. Mainittu
velvollisuus syntyy, jos vähintään kolme sa-
maan uskontokuntaan kuuluvan ja uskon-
nonopetuksesta vapautetun oppilaan huolta-
jaa sitä vaatii. Näin ollen koulutuksen järjes-
täjä ei ole oma-aloitteisesti velvollinen selvit-
tämään tarvetta järjestää mainittua opetusta.
Uskonnon opetusta tulee mainituin edelly-
tyksin järjestää uskonnonvapauslain mukai-
sesti rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskun-
nan tunnustuksen mukaan. Uskonnon opetus-
ta ei sen sijaan tarvitse järjestää muiden re-
kisteröityjen tai rekisteröimättömien uskon-
nollisten yhteisöjen oppien perusteella.

Jos oppilas ei kuulu mihinkään uskonto-
kuntaan ja hänet on uskonnonvapauslain mu-
kaisesti vapautettu uskonnon opetuksesta,
opetetaan hänelle elämänkatsomustietoa.
Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus
oma-aloitteisesti järjestää elämänkatsomus-
tiedon opetusta, jos uskonnonopetuksesta va-
pautettuja uskontokuntiin kuulumattomia op-
pilaita on koulutuksen järjestäjän oppilaitok-
sissa yhteensä vähintään kolme.

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa
kolmen oppilaan raja arvioidaan koulutus-
muodoittain siten, että velvollisuus järjestää
opetusta arvioidaan erikseen perusopetuksen
ja lukion osalta. Perusopetus katsotaan tällöin
yhdeksi kaikki vuosiluokat käsittäväksi ko-
konaisuudeksi.

Oppilaiden enemmistön uskontokunnan
mukaisesta uskonnon opetuksesta vapautu-
minen edellyttää aina, että oppilas on uskon-
nonvapauslain 8 §:n mukaisesti huoltajan

vaatimuksesta erikseen vapautettu mainitusta
opetuksesta. Jos huoltaja ei vaadi vapautusta
mainitusta uskonnonopetuksesta, osallistuu
oppilas uskontokunnastaan riippumatta oppi-
laiden enemmistön uskontokunnan mukai-
seen uskonnon opetukseen eli käytännössä
evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen.
Uskontokuntiin kuuluvat oppilaat eivät sen
sijaan voi osallistua elämänkatsomustiedon
opetukseen. Viimeksi mainitusta poiketen 18
vuotta täyttäneelle perusopetuksen oppimää-
rää opiskelevalle ja opiskelijalle, joka aloittaa
lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, ope-
tetaan hänen valintansa mukaisesti joko us-
kontoa tai elämänkatsomustietoa.

Uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta an-
netun asetuksen 6 §:n mukaan huoltaja voi
hakea vapautusta uskonnonopetuksesta oppi-
laitoksen rehtorilta joko henkilökohtaisesti
tai kirjallisesti. Samalla on esitettävä todistus
siitä, mihin uskontokuntaan oppilas kuuluu
tai väestörekisteriviranomaisen todistus siitä,
ettei oppilas kuulu mihinkään uskontokun-
taan.

Perusopetusasetuksen (852/1998) 5 §:ssä
säädetään korvaavan opetuksen järjestämi-
sestä oppilaille, jotka eivät osallistu lainkaan
uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetuk-
seen. Uskonnonopetuksesta vapautetulle op-
pilaalle ei järjestetä uskonnon tai elämänkat-
somustiedon opetusta esimerkiksi silloin, kun
koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen jär-
jestämään oppilaalle hänen oman tunnustuk-
sensa mukaista uskonnon tai elämänkatso-
mustiedon opetusta, koska samaan uskonto-
kuntaan kuuluvia tai uskontokuntiin kuulu-
mattomia oppilaita on vähemmän kuin kolme
tai uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden
huoltajat eivät vaadi oman tunnustuksensa
mukaista uskonnon opetusta. Oppilas, joka
osallistuu muuhun kuin koulun järjestämään
oman tunnustuksen mukaiseen uskonnon
opetukseen tai jolla voidaan katsoa olevan
joltakin osin ennestään perusopetuksen op-
pimäärää vastaavat tiedot, voidaan huoltajan
pyynnöstä vapauttaa osallistumasta korvaa-
vaan opetukseen.

Opettajan kelpoisuudesta antaa uskonnon
opetusta on säädetty opetustoimen henkilös-
tön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuk-
sen (986/1998) lisäksi laissa Suomen kansa-
laisen oikeudesta olla maan palveluksessa
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uskontunnustukseensa katsomatta. Lain mu-
kaan henkilö, joka ei kuulu evankelis-
luterilaiseen kirkkoon tai erillään olevaan
evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan, ei saa
antaa evankelis-luterilaista uskonnonopetus-
ta. Vastaavasti henkilö, joka ei kuulu orto-
doksiseen kirkkokuntaan, ei saa antaa orto-
doksista uskonnonopetusta. Opetusministeriö
voi kuitenkin antaa erivapauden antaa us-
konnonopetusta myös mainituissa tapauksis-
sa kuultuaan evankelis-luterilaisen uskonnon
opetuksen osalta tuomiokapitulia ja ortodok-
sisen uskonnon opetuksen osalta ortodoksista
piispainkokousta.

Vuoden 1999 alusta voimaan tulleessa pe-
rusopetuslaissa ja lukiolaissa ei sisällöllisesti
muutettu aikaisempia säännöksiä perusope-
tuksen ja lukion uskonnon opetuksesta. Uutta
koulutuslainsäädäntöä valmisteltaessa lähdet-
tiin siitä, että mainitut uskonnon opetusta
koskevat säännökset täyttävät vuonna 1995
toteutetun perusoikeusuudistuksen vaatimuk-
set.

Vala ja vakuutus

Uskonnonvapauslain 9 §:ssä säädetään va-
lasta ja vakuutuksesta kunnian ja omantun-
non kautta. Uskontokuntaan kuuluva voi va-
lintansa mukaan joko vannoa valan tai antaa
mainitun vakuutuksen, jollei vakuutuksen an-
tamista ole erikseen säädetty velvoittautumi-
sen ainoaksi muodoksi. Henkilö, joka ei kuu-
lu mihinkään uskontokuntaan, antaa vakuu-
tuksen kunnian ja omantunnon kautta. Evan-
kelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirk-
kokunnan tai muun uskonnollisen yhdyskun-
nan palveluksessa olevalta vaadittavasta va-
lasta tai vakuutuksesta on voimassa, mitä sii-
tä erikseen säädetään tai määrätään.

Vala on luonteeltaan uskonnollinen, kun
taas vakuutus kunnian ja omantunnon kautta
on neutraali suhteessa henkilön uskonnolli-
seen vakaumukseen. Valalla ja vakuutuksella
pyritään voimistamaan yksilön velvollisuutta
pysyä totuudessa sekä korostamaan hänen
vastuutaan hänelle uskottujen tehtävien hoi-
tamisessa. Siitä, milloin vala tai vakuutus tu-
lee tehdä sekä valan ja vakuutuksen kaavasta,
säädetään asiayhteytensä mukaisesti eri sää-
döksissä, ei uskonnonvapauslaissa.

Uskonnonvapauslain 9 § muutettiin nykyi-

seen muotoonsa vuoden 1987 alusta. Samalla
tuli voimaan myös valaa koskevien säännös-
ten soveltamisesta annettu laki (1051/1986),
jolla poistettiin lukuisiin eri lakeihin sisälty-
vissä valaa ja vakuutusta koskevissa sään-
nöksissä olleet ristiriidat uskonnonvapauslain
9 §:n kanssa ilman, että jokaista valaa tai va-
kuutusta koskevaa säännöstä olisi pitänyt
samanaikaisesti muuttaa.

Hautaustoimi

Hautausmaiden ylläpito on vanhastaan
kuulunut Suomessa evankelis-luterilaiselle ja
ortodoksiselle kirkolle. Uskonnonvapauden
laajetessa piti järjestää myös muiden kuin
näihin kirkkokuntiin kuuluvien hautaaminen.
Voimassa olevassa uskonnonvapauslaissa
kirkkoon kuulumattomien hautaamista kos-
kevat säännökset ovat lain 10 §:ssä.

Uskonnonvapauslain 10 §:n 1 momentin
mukaan muun kuin evankelis-luterilaiselle tai
ortodoksiselle seurakunnalle kuuluvan hau-
tausmaan, yksityisen hautasijan ja ruumiin-
polttolaitoksen eli krematorion saa asian-
omaisella luvalla perustaa. Tarkemmat sään-
nökset lupamenettelystä sisältyvät uskon-
nonvapauslain täytäntöönpanosta annetun
asetuksen 7 §:ään. Lääninhallitusuudistuksen
yhteydessä säännöstä muutettiin vuoden
1999 alusta lukien niin, että lupaviranomaisi-
na toimivat nykyisin lääninhallitukset, ei
enää opetusministeriö. Pykälän 2 momentin
perusteella evankelis-luterilaiselta hautaus-
maalta on osoitettava hautasija myös kirk-
koon kuulumattomalle henkilölle, jos muuta
hautasijaa ei ole saatavissa.

Uskonnonvapauslain 10 §:n 4 momentin
mukaan valtioneuvosto voi evankelis-
luterilaisen seurakunnan pyynnöstä velvoit-
taa seurakuntaan kuulumattomat perusta-
maan eri hautausmaan, jos seurakunnan alu-
eella asuu huomattava määrä seurakuntaan
kuulumattomia. Säännöstä ei ole käytännössä
sovellettu.

Uskonnonvapauslain lisäksi hautaustoimea
koskevia säännöksiä on useissa eri laeissa.
Terveydensuojelulain (763/1994) 9 luvussa
ja terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 7
luvussa on hautaamisesta aiheutuvan terve-
yshaitan ehkäisemiseen liittyviä säännöksiä.
Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä
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(1055/1993) on joitakin evankelis-lute-
rilaisen kirkon hautausmaita koskevia sään-
nöksiä. Ortodoksisesta kirkkokunnasta anne-
tussa laissa ja samannimisessä asetuksessa
(179/1970) on vastaavasti joitakin ortodoksi-
sen kirkon hautausmaita koskevia säännök-
siä.

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta on
Suomessa oma erityinen yhteisötyyppinsä.
Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
perustamisesta ja oikeudellisesta asemasta
säädetään uskonnonvapauslain 2 luvussa.
Uskonnollinen yhdyskunta saa oikeushenki-
lön aseman, eli se voi hankkia omaisuutta,
tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena
tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luo-
na, kun se on merkitty uskonnollisten yhdys-
kuntien rekisteriin. Sääntely noudattaa tältä
osin Suomen yhteisöoikeudessa muutenkin
noudatettavaa periaatetta, jonka mukaan yh-
teisö saavuttaa oikeuskelpoisuuden tultuaan
merkityksi viranomaisen pitämään asian-
omaista yhteisötyyppiä koskevaan rekisteriin.

Rekisteröityminen uskonnolliseksi yhdys-
kunnaksi ei kuitenkaan ole edellytyksenä oi-
keudelle tunnustaa tai harjoittaa uskontoa.
Uskonnon harjoittamista varten voi järjestäy-
tyä myös erimerkiksi yhdistyslain (503/1989)
mukaisena aatteellisena yhdistyksenä, ja us-
kontoa voi harjoittaa järjestäytymättä lain-
kaan oikeushenkilön muotoon.

Yhteisön rekisteröimisestä uskonnolliseksi
yhdyskunnaksi seuraa se, että siihen kuulu-
villa oppilailla ja opiskelijoilla on perusope-
tuslain 13 §:n 3 momentissa ja lukiolain 9 §:n
3 momentissa säädetyillä edellytyksillä oike-
us saada oman tunnustuksensa mukaista us-
konnon opetusta perus- ja lukio-opetuksessa.
Rekisteröidylle uskonnolliselle yhdys-
kunnalle voidaan avioliittolain (234/1929)
14 §:n nojalla myöntää oikeus vihkiä avioliit-
toon kihlautuneita. Uskonnolliseksi yhdys-
kunnaksi rekisteröinnillä on myös verotuk-
sellisia vaikutuksia. Uskonnolliset yhdys-
kunnat ja niiden seurakunnat sekä näiden
eläkelaitokset, -säätiöt ja -kassat muun muas-
sa ovat tuloverolain (1535/1992) 21 §:n mu-
kaan osittain verovapaita niin, että ne maksa-
vat yhteisöveroa vain kunnan yhteisövero-

osuuden mukaisesti, kun taas yleishyödylli-
nen yhteisö maksaa veroa 29 prosenttia. Ri-
koslain 17 luvun 11 §:ssä on kriminalisoitu
uskonnonvapauslaissa tarkoitetun uskonnol-
lisen yhdyskunnan uskonnonharjoituksen es-
täminen.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
tarkoituksena on julkisesti harjoittaa uskon-
toa. Tämä käy ilmi uskonnonvapauslain
2 §:ssä olevasta uskonnollisen yhdyskunnan
käsitteen määrittelystä. Laissa ei ole tarkem-
min määritelty, mitä uskonnon harjoittami-
sella tarkoitetaan, eikä tästä ole myöskään
oikeuskäytäntöä.

Yhdyskunnan perustaminen ja rekisteröimi-
nen

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröimi-
seksi on uskonnonvapauslain 13 §:n mukaan
tehtävä opetusministeriölle ilmoitus, jonka
allekirjoittaa vähintään 20 Suomessa asuvaa
henkilöä. Käytännössä alle 18-vuotiasta ei
ole hyväksytty perustajaksi, koska tämän us-
konnollinen itsemääräämisoikeus on rajoitet-
tu. Perustamisilmoitukseen on liitettävä
muun muassa selvitys yhdyskunnan uskon-
tunnustuksesta ja uskonnonharjoituksen
muodosta sekä yhdyskuntajärjestys.

Uskonnonvapauslain 13 §:n mukaan yh-
dyskunnan perustamisilmoituksen allekirjoit-
taneet henkilöt selittävät liittyvänsä yhdys-
kuntaan. Yhdyskunnan perustamisilmoituk-
sen allekirjoittaneita henkilöitä ei ole kuiten-
kaan merkitty suoraan perustamisilmoituksen
perusteella väestötietojärjestelmään yhdys-
kunnan jäseniksi. Käytännössä perustajien
liittymisestä uuteen yhdyskuntaan ei aina ole
tehty ilmoitusta maistraatille, jolloin näitä ei
ole merkitty väestötietojärjestelmään yhdys-
kunnan jäseneksi. Muutamissa uskonnollisis-
sa yhdyskunnissa, joista osa on vastikään pe-
rustettuja, ei siten ole Väestörekisterikeskuk-
sen tietojen mukaan yhtään jäsentä.

Uskonnonvapauslain 16 §:n mukaan ope-
tusministeriön on hyväksyttävä uskonnolli-
sen yhdyskunnan merkitseminen rekisteriin,
jos yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laa-
dittu uskonnonvapauslain mukaisesti, eikä
yhdyskunnan uskontunnustus ja uskonnon-
harjoitusmuoto ole vastoin lakia ja hyviä ta-
poja, ja jos yhdyskunnan sekä siihen kuulu-
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van seurakunnan hallitus täyttävät lain
15 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Opetusministeriö on hylännyt perusta-
misilmoituksen vain muutamassa tapaukses-
sa. Kysymys on voinut olla siitä, ettei yhtei-
sön toimintaa ole katsottu uskonnon harjoit-
tamiseksi tai että selvitys uskontunnustukses-
ta tai julkisen uskonnonharjoituksen muo-
doista on puuttunut taikka ilmoitus on ollut
kokonaisuudessaan puutteellinen tai epäselvä
eikä yhdyskunta ole pyynnöstä huolimatta
toimittanut puuttuvia selvityksiä.

Päätöksenteko ja hallinto rekisteröidyssä
uskonnollisessa yhdyskunnassa

Uskonnonvapauslain säännökset rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan järjes-
tysmuodosta ja hallinnosta ovat hyvin niukat.
Yhdyskunnat voivat siten hyvin vapaasti
määrätä näistä kysymyksistä yhdyskuntajär-
jestyksissään. Yhdyskunnan järjestysmuodol-
le ja hallinnolle asetetut vaatimukset käyvät
ilmi lähinnä yhdyskuntajärjestyksen vähim-
mäissisältöä koskevasta uskonnonvapauslain
14 §:stä.

Uskonnonvapauslain 14 §:n mukaan yh-
dyskunnalla tulee olla hallitus, jossa on yksi
tai useampia jäseniä. Hallituksen jäsenille
asetettavista vaatimuksista säädetään lain
15 §:ssä. Hallituksen jäsenenä ei voi olla
henkilö, joka on holhouksen alainen. Halli-
tuksen jäsenten enemmistön tulee olla Suo-
men kansalaisia, jollei opetusministeriö
myönnä lupaa poiketa tästä sillä perusteella,
että yhdyskunnan jäsenten enemmistö koos-
tuu muista kuin Suomen kansalaisista. Lain
22 §:n mukaan hallituksen tulee lain ja yh-
dyskuntajärjestyksen mukaan huolellisesti
hoitaa yhdyskunnan asioita sekä edustaa yh-
dyskuntaa. Yhdyskuntajärjestyksessä voi-
daan antaa hallituksen jäsenelle tai muulle
henkilölle valtuutus toimia yhdyskunnan
puolesta.

Uskonnonvapauslaissa ei ole säännöksiä
siitä, miten päätöksenteko yhdyskunnassa on
järjestettävä. Laissa ei edellytetä, että päätös-
valtaa käyttäisivät yhdyskunnan jäsenet ko-
kouksessa tai jollakin muulla tavalla, vaan
laki mahdollistaa myös hierarkkiselle periaat-
teelle järjestettyjen yhdyskuntien perustami-
sen. Tätä on vuoden 1917 uskonnonvapaus-

komitean ehdotuksessa perusteltu sillä, että
uskonnollisen yhdyskunnan järjestysmuoto
voi olla olennaisessa yhteydessä sen uskon-
nollisten katsantotapojen kanssa ja että
muunlainen ratkaisu olisi vaikeuttanut eräi-
den uskontokuntien järjestäytymistä rekiste-
röidyiksi uskonnollisiksi yhdyskunniksi. Us-
konnonvapauslain 14 §:ään sisältyy kuitenkin
säännös siitä, millaisia kokousta koskevia
määräyksiä yhdyskuntajärjestykseen pitää si-
sältyä, jos päätösvalta yhdyskunnassa kuuluu
kokoukselle. Käytännössä suurimmassa osas-
sa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia
päätösvaltaa käyttää yhdyskunnan kokous.

Yhdyskunnan kokouksen päätöstä, joka ei
ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä
tai joka muuten on lain tai yhdyskuntajärjes-
tyksen vastainen, voidaan moittia siten kuin
uskonnonvapauslain 28 §:ssä säädetään.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
talous

Jäsenten velvollisuudesta suorittaa maksuja
rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle
tulee määrätä yhdyskuntajärjestyksessä. Us-
konnonvapauslain 27 §:n 3 momentin mu-
kaan maksut saadaan ulosottaa ilman eri
tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min on säädetty. Käytännössä tätä mahdolli-
suutta on käytetty vain vähän. Opetusminis-
teriön kaikille rekisteröidyille uskonnollisille
yhdyskunnille helmikuussa 2000 tekemään
kyselyyn vastanneista 23 yhdyskunnasta vain
yksi ilmoitti perivänsä jäsenmaksujaan ulos-
ottoteitse.

Yhdyskuntajärjestykseen tulee uskonnon-
vapauslain 14 §:n mukaan sisältyä myös
määräykset yhdyskunnan omaisuuden hoi-
dosta sekä hoidon tarkastamisesta. Muita
säännöksiä yhdyskunnan talouden hoidosta ei
uskonnonvapauslakiin sisälly. Yhdyskunta ei
ole kirjanpitovelvollinen, ellei se harjoita lii-
ke- tai ammattitoimintaa.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
seurakunnat

Rekisteröidyllä uskonnollisella yhdyskun-
nalla voi olla paikallisyhteisöjä, joista käyte-
tään laissa nimitystä seurakunta. Myös seu-
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rakunnat ovat oikeuskelpoisia ja ne merki-
tään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.
Seurakuntiin sovelletaan uskonnonvapauslain
31 §:n nojalla pitkälti samoja säännöksiä
kuin yhdyskuntiin. Yhdyskunnan ja seura-
kunnan suhteesta tulee määrätä yhdyskunnan
yhdyskuntajärjestyksessä ja myös seurakun-
nan järjestysmuodosta määrätään yhdyskun-
nan yhdyskuntajärjestyksestä. Uskonnonva-
pauslaki ei tunne vaihtoehtoa, jossa seura-
kunnilla olisi kullakin omat yhdyskuntajär-
jestyksensä.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
purkautuminen ja lakkauttaminen

Yhdyskuntajärjestykseen tulee sisältyä
määräykset siitä, miten yhdyskunta purkau-
tuu ja miten yhdyskunnan lakatessa olemasta
sen omaisuuteen nähden on meneteltävä. Us-
konnonvapauslain 30 §:n mukaan tuomiois-
tuin voi virallisen syyttäjän tai yhdyskunnan
jäsenen vaatimuksesta julistaa vastoin lakia
tai hyviä tapoja taikka tarkoitustaan toimi-
neen yhdyskunnan lakkautetuksi tai antaa
yhdyskunnan hallitukselle varoituksen. Siitä,
mitä yhdyskunnan lakkauttamisesta tai sen
muulla tavoin lakatessa on otettava huomi-
oon, on voimassa, mitä yhdistyksistä on sää-
detty. Siten muun muassa toiminnan lopet-
tamiseen yhdyskunnan tultua lakkautetuksi ja
selvitystoimiin sovelletaan yhdistyslain 7 ja 8
luvun säännöksiä.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
jäsenrekisteri

Uskonnonvapauslain 23 §:n mukaan rekis-
teröidyn uskonnollisen yhdyskunnan halli-
tuksen tulee pitää luetteloa yhdyskunnan jä-
senistä sekä heidän lapsistaan. Jos yhdyskun-
taan kuuluu useampia seurakuntia, on luette-
lon pitäminen lähinnä kunkin seurakunnan
hallituksen asia. Rekisteröidyt uskonnolliset
yhdyskunnat pitivät jäsenistään väestörekis-
teriä vuoteen 1971 asti. Siitä lähtien on väes-
tökirjanpito evankelis-luterilaisen kirkon ja
ortodoksisen kirkkokunnan jäseniä lukuun
ottamatta kuulunut valtion viranomaisille.
Lokakuun alusta 1999 lukien väestökirjanpi-
to siirtyi myös näiden osalta valtion viran-

omaisille. Uskonnollisten yhdyskuntien jä-
senrekisteristä säädetään nykyisin uskonto-
kuntien jäsenrekistereistä annetussa laissa
(614/1998).

Uskonnonvapauslain 24 §:n mukaan jäsen-
luetteloa pitäessään tai luettelosta ilmoituksia
tehdessään henkilö nauttii tämän toimen suo-
rittamisessa sitä turvaa ja on sen edesvastuun
alainen, kuin virkamiehestä on säädetty.

Tarkastuttamisoikeus ja kiinteistönomistuk-
sen rajoitukset rekisteröidyssä uskonnollises-
sa yhdyskunnassa

Uskonnonvapauslain 17 §:n mukaan ope-
tusministeriöllä on oikeus, milloin se katsoo
sen tarpeelliseksi, sitä varten määräämällään
henkilöllä tarkastuttaa rekisteröityjä uskon-
nollisia yhdyskuntia. Säännöksen nojalla
opetusministeriö voi tarkastuttaa vain uskon-
nonvapauslain nojalla rekisteröityjä uskon-
nollisia yhdyskuntia, ei sen sijaan evankelis-
luterilaista kirkkoa eikä ortodoksista kirkko-
kuntaa, joiden toiminnasta säädetään omissa
laeissaan. Mainittuun oikeuteen tarkastuttaa
uskonnollisia yhdyskuntia liittyy myös us-
konnonvapauslain 23 §:n 1 momenttiin sisäl-
tyvä säännös, jonka mukaan rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen tulee
pitää niitä luetteloita, joita valtioneuvosto
määrää, sekä antaa niihin perustuvia tietoja.
Käytännössä tarkastuttamisoikeutta ei ole so-
vellettu kertaakaan.

Uskonnonvapauslain 26 §:n mukaan us-
konnonvapauslain 2 luvun mukaisesti rekis-
teröity uskonnollinen yhdyskunta ei voi il-
man valtioneuvoston lupaa hankkia tai omis-
taa muuta kiinteistöä Suomessa kuin maa-
alan, jota tarvitaan kirkkoa, pappilaa, koulua,
hyväntekeväisyyslaitosta ja hautausmaata
varten. Käytännössä yhtään lupahakemusta
hankkia tai omistaa muuta kuin mainittua
omaisuutta ei ole viime vuosikymmeninä hy-
lätty.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri ja il-
moitusten julkaiseminen säädöskokoelmassa

Yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollis-
ten yhdyskuntien rekisteriin sekä yhdyskun-
nan uskontunnustusta, uskonnonharjoitus-
muotoa ja yhdyskuntajärjestystä koskevien
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muutosten merkitsemisestä rekisteriin päättää
opetusministeriö. Muuten rekisterinpito on
vuodesta 1993 alkaen siirretty Väestörekiste-
rikeskukselle. Hallituksen jäsenten vaihtumi-
sesta sekä seurakuntia koskevista muutoksis-
ta ilmoitetaan suoraan Väestörekisterikes-
kukselle.

Uskonnonvapauslain 21 §:n mukaan us-
konnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkit-
täväksi hyväksytyt ilmoitukset on julkaistava
opetusministeriön määräämällä tavalla. Us-
konnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun
asetuksen 13 §:n nojalla selvitys uskontun-
nustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen
muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjes-
tys muutoksineen on tarpeellisiksi katsotuilta
osin julkaistava säädöskokoelmassa.

Uskonnolliset yhdyskunnat Suomessa

Suomen väestöstä evankelis-luterilaiseen
kirkkoon kuului vuoden 1999 lopussa noin
85,2 prosenttia. Suomen ortodoksiseen kirk-
kokuntaan kuului noin 1,1 prosenttia ja mui-
hin uskonnollisiin yhdyskuntiin yhteensä
noin 1,0 prosenttia. Uskonnollisiin yhdys-
kuntiin kuulumattomia oli noin 12,6 prosent-
tia väestöstä. Tähän ryhmään sisältyy myös
sellaisiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvia,
jotka eivät toimi rekisteröidyn uskonnollisen
yhdyskunnan muodossa.

Rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia
on Suomessa tällä hetkellä 50. Jäsenmääräl-
tään rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
ovat hyvin eri suuruisia. Väestörekisterikes-
kuksen tietojen mukaan huhtikuussa 1999 oli
suurimmassa noin 18 600 jäsentä. Yli 1 000
jäsentä oli seitsemässä yhdyskunnassa ja alle
20 jäsentä 16 yhdyskunnassa. Näistä yhdek-
sällä yhdyskunnalla ei ollut merkittynä yh-
tään jäsentä. Yhteensä rekisteröityjen uskon-
nollisten yhdyskuntien jäseninä oli 55 104
henkilöä.

Osa uskonnollista toimintaa harjoittavista
yhteisöistä ei ole järjestäytynyt rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan muotoon, vaan
esimerkiksi aatteellisiksi yhdistyksiksi. Suu-
rimman ryhmän ovat muodostaneet helluntai-
liikkeen seurakunnat, joissa oli vuonna 1999
noin 49 000 kastettua jäsentä ja lapset mu-
kaan luettuna yhteensä noin 55 000 jäsentä.
Tällä hetkellä helluntailiike on kuitenkin jär-

jestäytymässä uskonnollisiksi yhdyskunniksi.
Alkuvuodesta 2002 opetusministeriölle on jä-
tetty ilmoitukset kahden helluntailiikkeeseen
kuuluvan uskonnollisen yhdyskunnan perus-
tamisesta.

Suomen ulkomaalaisväestön määrä on eri-
tyisesti 1990-luvun alkupuolelta lähtien kas-
vanut voimakkaasti. Ulkomaalaisia asui Suo-
messa vuonna 1980 noin 12 000, vuonna
1990 noin 21 000 ja vuoden 2001 lopussa lä-
hes 99 000. Maahanmuuton ja kansainvälis-
tymisen myötä Suomi on muuttunut myös us-
konnollisesti monikulttuurisemmaksi maaksi.
Toisaalta muutokset eivät välttämättä suo-
raan näy rekisteröityjen uskonnollisten yh-
dyskuntien jäsenmäärissä. Esimerkiksi isla-
milaisista maahanmuuttajista monet eivät ole
liittyneet rekisteröityjen uskonnollisten yh-
dyskuntien jäseniksi Suomessa, sillä islami-
laisissa uskonnollisissa yhdyskunnissa on jä-
seniä yhteensä vain noin 1 100, kun maassa
asuvien ulkomaalaisten kansalaisuuden pe-
rusteella voidaan muslimeja arvioida olevan
Suomessa huomattavasti enemmän.

2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-
den lainsäädäntö

Muun muassa historialliset tekijät ja kun-
kin maan uskonnollinen kenttä ovat vaikutta-
neet siihen, että uskonnollisia yhteisöjä kos-
keva lainsäädäntö on eri maissa muotoutunut
varsin erilaiseksi. Seuraavassa tarkastellaan
uskonnollisia yhdyskuntia koskevan säänte-
lyn pääpiirteitä muissa Pohjoismaissa sekä
Saksassa ja Ranskassa.

Ruotsissa evankelis-luterilaisen kirkon ja
valtion suhteissa on vuoden 2000 alusta luki-
en toteutettu uudistus, jolla valtio ja kirkko
erotettiin toisistaan ja kirkko sai itsenäisen
oikeushenkilön aseman. Samassa yhteydessä
säädettiin laki uskonnollisista yhdyskunnista
(lag om trossamfund 1998:1593), jolla luotiin
uusi yhteisömuoto, rekisteröity uskonnolli-
nen yhdyskunta. Myös Ruotsin kirkko lue-
taan rekisteröidyksi uskonnolliseksi yhdys-
kunnaksi, mutta siitä on annettu erillinen laki
(lag om Svenska kyrkan 1998:1591) ja rekis-
teröityjä uskonnollisia yhdyskuntia koskevis-
ta säännöksistä vain osaa sovelletaan siihen.

Uskonnollinen yhdyskunta voi toimia myös
muussa yhteisömuodossa, esimerkiksi yhdis-
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tyksenä. Yhdistysten oikeuskelpoisuus ei
Ruotsissa eikä muissa Skandinavian maissa
perustu rekisteröitymiseen, vaan yhdistysten
oikeuskelpoisuus määräytyy niiden organi-
saation kiinteyden ja sääntöjen sisällön pe-
rusteella. Uskonnolliseksi yhdyskunnaksi
katsotaan mikä tahansa yhteisö, jonka tarkoi-
tuksena on uskonnollinen toiminta, johon si-
sältyy jumalanpalveluksien järjestämistä.
Jumalanpalvelus on esitöiden mukaan tässä
ymmärrettävä laajassa merkityksessä niin, et-
tä siihen sisältyy esimerkiksi yhteinen rukous
ja meditaatio (prop. 1997/98:116).

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröity-
misen edellytyksenä on, että yhdyskunnalla
on säännöt, joihin sisältyy määräykset yh-
dyskunnan tarkoituksesta ja siitä, miten pää-
tökset yhdyskunnan asioissa tehdään. Lisäksi
yhdyskunnalla tulee olla hallitus tai vastaava
toimielin. Edellytykset vastaavat yhdistyksen
oikeuskelpoisuudelle asetettuja edellytyksiä.
Tarkempia säännöksiä yhdyskunnan järjes-
tysmuodosta ja hallinnosta tai sen säännöille
asetettavista vaatimuksista ei laissa ole. Re-
kisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan itse-
näiset organisatoriset osat voivat rekisteröi-
tyä samoilla edellytyksillä kuin yhdyskunnat.

Uskonnolliset yhdyskunnat voivat Ruotsis-
sa tietyin edellytyksin saada toimintaansa
valtionavustusta ja saada jäseniltä perittävät
maksut kerättäväksi valtion veroviranomais-
ten toimesta veronkannon yhteydessä. Valti-
onavustuksen ja jäsenmaksujen kantoavun
piiriin pääsemisestä päättää maan hallitus.
Valtionavustusten jakamisesta eri uskonnol-
lisille yhdyskunnille päättää lautakunta, jossa
ovat edustettuina kaikki valtionavustuksen
piiriin hyväksytyt uskonnolliset yhdyskunnat.

Uskonnollisista yhdyskunnista annetussa
laissa ei säädetä yhdyskuntaan liittymisestä
tai siitä eroamisesta. Uskonnollisen yhdys-
kunnan itsensä tehtävänä on määrätä yhdys-
kuntansa jäsenyyteen liittyvistä säännöistä.
Eroamisoikeudesta säädetään kuitenkin, ettei
mikään uskonnollisen yhdyskunnan keskuu-
dessa tehty eroamiseen liittyvä sopimus tai
lupaus ole sitova.

Alle 18-vuotiaan lapsen henkilökohtaisista
asioista vastaavat hänen huoltajansa, jotka si-
ten päättävät myös lapsen uskonnollisesta
asemasta. Lapsi, joka on täyttänyt 12 vuotta
voi kuitenkin liittyä uskonnolliseen yhdys-

kuntaan tai erota siitä vain omalla suostu-
muksellaan.

Ruotsin peruskouluissa ja lukioissa opete-
taan kaikille oppilaille yhteistä, tunnustukse-
tonta uskonto-oppia.

Norjan vuodelta 1814 peräisin olevaan, pe-
rusoikeuksien osalta muuten hyvin niukkaan,
perustuslakiin sisältyy säännös uskonnonva-
paudesta. Toisaalta perustuslaissa säädetään
evankelis-luterilainen uskonto valtion viralli-
seksi uskonnoksi, johon tätä uskontoa tun-
nustavat asukkaat ovat velvolliset kasvatta-
maan lapsensa. Norjan kirkko on valtion-
kirkko, jota johtaa maan hallitus. Pääosa kir-
kon menoista maksetaan valtion ja kuntien
varoista. Erillistä kirkollisveroa ei ole.

Myös Norjassa on käynnissä kirkon ja val-
tion suhdetta koskevan uudistuksen valmiste-
lu. Uudistuksen suuntaviivoja on hahmoteltu
maaliskuussa 2002 valmistuneessa kirkko-
neuvoston asettaman toimikunnan mietinnös-
sä. Norjan kirkko saisi uudistuksessa nykyis-
tä itsenäisemmän aseman. Tavoitteena olisi
uskonnollisten ja elämänkatsomuksellisten
yhteisöjen yhdenvertaisuutta edistävä ja näi-
den yhteisöjen toimintaa aktiivisesti tukeva
uskontopolitiikka.

Norjassakaan uskonnollisen yhdyskunnan
yhteisön oikeuskelpoisuuden edellytyksenä
ei ole sen rekisteröityminen viranomaisten
pitämään rekisteriin. Uskonnollinen yhdys-
kunta voi kuitenkin vapaaehtoisesti rekiste-
röityä, jollei sen usko ole vastoin lakeja ja
hyviä tapoja. Rekisteröitymisen edellytyksis-
tä ei ole laissa tarkempia säännöksiä. Rekis-
teröityminen oikeuttaa tiettyihin etuihin, joita
ovat muun muassa oikeus vihkiä avioliittoon
ja mahdollisuus oman hautausmaan perusta-
miseen. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat
rekisteröitymisestä riippumatta saada valtiol-
ta ja kunnilta taloudellista tukea, jonka määrä
perustuu niiden jäsenmäärään, ja vastaavaa
tukea voivat saada myös muut katsomuksel-
liset yhteisöt.

Norjassa lapsi päättää uskonnollisesta ase-
mastaan itse 15 vuoden iästä lähtien. Kaksi-
toista vuotta täyttänyttä lasta on mahdolli-
suuksien mukaan kuultava päätettäessä us-
konnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä ja
sellaisesta eroamisesta. Jos lapsen molemmat
vanhemmat kuuluvat samaan yhdyskuntaan,
myös lapsi merkitään syntymän jälkeen sen
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jäseneksi. Silloin, kun vain toinen vanhem-
mista on Norjan kirkon jäsen, lapsi merkitään
syntymän jälkeen kirkon jäseneksi, jolleivät
vanhemmat toisin ilmoita. Muulloin van-
hempien kuuluessa eri yhdyskuntiin, määräy-
tyy lapsen uskonnollinen asema syntymän
jälkeen vanhempien sopimuksen mukaisesti.
Vanhemmat voivat yhdessä päättää alle 15-
vuotiaan lapsen liittymisestä uskonnolliseen
yhdyskuntaan tai eroamisesta siitä. Jos kui-
tenkin molemmat vanhemmat ovat Norjan
kirkon jäseniä, näiden alle 15-vuotiaat lapset
kuuluvat aina kirkkoon.

Uskonnonopetus on Norjassa uudistettu
vuodesta 1997 lähtien niin, että otettiin käyt-
töön kaikille oppilaille yhteinen oppiaine,
"kristinusko sekä uskonto- ja elämänkatso-
mustieto". Oppiaineesta on mahdollista tie-
tyin edellytyksin saada osittainen vapautus,
joka koskee oppiaineen niitä osia, joihin si-
sältyy osallistumista jumalanpalveluksiin,
rukoilemista tai muuta vastaavaa uskonnol-
lista toimintaa. Muuten oppiaine on kaikille
yhteinen.

Tanskan perustuslain mukaan evankelis-
luterilainen kirkko on maan kansallinen kirk-
ko. Uskonnollisista yhdyskunnista ei ole
lainsäädäntöä ja kansankirkostakin on vain
joitakin erityiskysymyksiä koskevia sään-
nöksiä. Muut uskonnolliset yhdyskunnat ovat
yleensä organisoituneet yhdistyksiksi.

Tanskassa kirkon menoista noin 80 pro-
senttia rahoitetaan kirkollisverolla. Lisäksi
kirkkoa saa valtion tukea tiettyihin me-
noihinsa. Muilla uskonnollisilla yhdyskunnil-
la ei ole Tanskassa oikeutta taloudelliseen
tukeen valtiolta.

Vuodesta 1849 alkaen Tanskassa noudatet-
tiin käytäntöä, jossa kirkollisasioiden minis-
teriö tunnusti virallisesti joitakin uskonnolli-
sia yhdyskuntia. Tunnustetuille yhdyskunnil-
le voitiin myöntää muun muassa oikeus vih-
kiä avioliittoon. Tunnustamiskäytännöstä
luovuttiin vuonna 1969, kun uusi avioliitto-
laki mahdollisti vihkimisoikeuden myöntä-
misen myös tunnustamattomille uskonnolli-
sille yhdyskunnille. Nykyisin uskonnollinen
yhdyskunta saa virallisen tunnustuksen, kun
jollekin sen papeista myönnetään vihkimis-
oikeus. Avioliittolain esitöiden mukaan us-
konnollisena yhdyskuntana pidetään yhtei-
söä, jonka ensisijainen tarkoitus on jumalan-

palvelus (kultti) yksityiskohtaisten oppien ja
riittien mukaan. Kirkollisasiain ministeriön
apuna arvioitaessa, onko kyseessä uskonnol-
linen yhdyskunta, toimii nelijäseninen asian-
tuntijalautakunta. Lisäksi vihkimisoikeuden
myöntäminen edellyttää muun muassa, ettei-
vät yhteisön oppi tai toiminta ole yleisen mo-
raalin tai järjestyksen vastaista.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä
ja siitä eroamisesta on Tanskassa säännöksiä
vain kansankirkon osalta. Alle 18-vuotiaan
liittymisestä kirkkoon ja eroamisesta siitä
päättävät hänen huoltajansa, 15 vuotta täyttä-
neen osalta kuitenkin vain hänen omalla
suostumuksellaan.

Tanskassa opetetaan koulussa uskontotie-
toa, josta lapsi voi saada vapautuksen van-
hempien pyynnöstä.

Islannissa evankelis-luterilainen kirkko on
valtionkirkko ja valtiolla on velvollisuus tu-
kea ja suojella sitä. Evankelis-luterilainen
kirkko on itsenäinen uskonnollinen yhteisö
huolimatta kiinteästä siteestään valtioon.

Rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia
koskeva laki (lög um skráð trúfélög 1999 nr.
108) on Islannissa uudistettu vuoden 2000
alusta lukien. Myöskään Islannissa uskonnol-
lisen yhdyskunnan oikeuskelpoisuus ei edel-
lytä rekisteröintiä, eikä rekisteröimättömien
uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa rajoi-
teta millään tavalla. Uskonnollinen yhdys-
kunta voi kuitenkin rekisteröityä virallisesti
tunnustetun aseman saavuttaakseen. Rekiste-
röinnin ehtona on, että kyseessä on yhteisö,
jossa harjoitetaan uskontoa tai uskoa, jolla on
historialliset tai sivistykselliset juurensa ih-
miskunnan uskonnoissa. Lisäksi rekisteröin-
nille asetetaan eräitä yhdyskunnan toiminnan
vakiintuneisuuteen ja aktiivisuuteen liittyviä
ehtoja. Rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan tulee myös toimittaa oikeus- ja kirk-
koministeriölle eräitä uskontokunnan val-
vonnan kannalta tarpeellisia tietoja. Yhdys-
kunnat saavat jäsenmäärään perustuvan
osuuden kirkollisveron tuotosta.

Islannissa alle 16-vuotiaan lapsen liittymi-
sestä rekisteröityyn uskonnolliseen yhdys-
kuntaan tai eroamisesta siitä päättää se van-
hemmista, joka on lapsen huoltaja. Jos huol-
tajuus on molemmilla vanhemmilla, huoltajat
päättävät asiasta yhdessä. Kaksitoista vuotta
täyttänyttä lasta tulee kuitenkin kuulla. Syn-
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tymän jälkeen lapsen katsotaan kuuluvan
samaan uskontokuntaan kuin äitinsä, jolleivät
huoltajat toisin päätä.

Saksassa kirkko ja valtio on perustuslain
mukaan erotettu toisistaan. Suuret, vakiintu-
neet uskonnolliset yhdyskunnat voivat saada
julkisoikeudellisen yhteisön aseman, jos nii-
den säännöt ja jäsenmäärä takaavat organi-
saation pysyvyyden. Päätökset julkisoikeu-
dellisesta asemasta tehdään osavaltiokohtai-
sesti ja käytännöt eri osavaltioissa vaihtele-
vat. Muiden uskonnollisten yhdyskuntien
asema määräytyy yksityisoikeudellisten nor-
mien mukaan ja ne ovat yleensä rekisteröity-
neet voittoa tuottamattomiksi yhdistyksiksi.
Julkisoikeudelliset yhdyskunnat voivat periä
jäseniltään veroa valtion verotusjärjestelmän
kautta ja ne tekevät monissa kysymyksissä
yhteistyötä valtion kanssa.

Useimmissa osavaltioissa järjestetään jul-
kisissa kouluissa julkisoikeudellisen aseman
saaneisiin uskontokuntiin kuuluville lapsille
heidän oman uskontonsa mukaista uskon-
nonopetusta. Opetuksesta saa vapautuksen
pyynnöstä.

Ranskassa uskonnollisten yhteisöjen ase-
man sääntely perustuu vuoden 1905 lakiin
kirkkojen ja valtion erosta. Lailla kumottiin
katolisen kirkon ja eräiden protestanttisten
kirkkojen erityisasema ja valtiosta tuli us-
konnollisesti neutraali. Keskeiset lähtökohdat
ovat toisaalta uskonnonvapaus ja toisaalta se,
ettei valtio tunnusta tai tue taloudellisesti mi-
tään uskonnollista yhteisöä.

Uskonnolliset yhteisöt voivat Ranskassa
järjestäytyä joko yhdistyksiksi (association),
tai uskonnollisiksi yhdyskunniksi (associati-
on cultuelle). Uskonnollisiin yhdyskuntiin
sovelletaan yhdistyslain lisäksi vuoden 1905
laissa olevia erityissäännöksiä, joissa asete-
taan eräitä rajoituksia ja erityisvaatimuksia.
Yhdyskunnan tulee olla perustettu tukemaan
uskonnon rahoitusta, ylläpitoa ja harjoitusta
ja sen yksinomaisena tarkoituksena tulee olla
uskonnon harjoittaminen. Tarkoitus ei myös-
kään saa olla yleisen järjestyksen (ordre pub-
lic) vastainen. Uskonnolliset yhdyskunnat
ovat verotuksessa tavallisia yhdistyksiä edul-
lisemmassa asemassa, joten uskonnollisen
yhdyskunnan asema on tavoiteltu. Uskonnol-
lisen yhdyskunnan rekisteröinnin edellytyk-
siä on kuitenkin viranomais- ja tuomioistuin-

käytännössä sovellettu tiukasti, ja erityisesti
monet uudet uskonnolliset ryhmittymät toi-
mivat tavallisina yhdistyksinä.

2.3. Nykytilan arviointi

Voimassa oleva uskonnonvapauslaki on lä-
hes 80 vuotta vanha. Tänä aikana laki on säi-
lynyt pääosin alkuperäisessä muodossaan.
Siihen on tehty vain muutamia suhteellisen
pieniä tarkistuksia. Laki on tämän johdosta
rakenteeltaan ja kirjoitustavaltaan vanhentu-
nut, eikä se lainsäädäntöteknisesti vastaa ny-
kyajan vaatimuksia.

Toisaalta myös ympäristö, jossa uskonnon-
vapautta tänä päivänä toteutetaan, on toisen-
lainen kuin säädettäessä nykyistä uskonnon-
vapauslakia. Uskontopoliittinen tilanne on
muuttunut ja Suomi on kansainvälistymisen
myötä muuttunut myös uskonnollisesti mo-
nikulttuurisemmaksi maaksi.

Uskonnonvapauslain säätämisen jälkeen
Suomi on myös sitoutunut lukuisiin kansain-
välisiin perus- ja ihmisoikeuksia käsitteleviin
sopimuksiin, joihin sisältyy uskonnonvapaut-
ta koskevia määräyksiä. Myös Suomen omat
perusoikeussäännökset on uudistettu 1 päi-
västä elokuuta 1995 lukien ja uskonnonvapa-
utta koskevat perusoikeussäännökset ovat
saaneet tässä yhteydessä uuden muodon.
Myös uskonnonvapauslakia on tarkasteltava
perus- ja ihmisoikeuksien alalla tapahtuneen
kehityksen kannalta.

Uskonnonvapauslain säätämisen aikaan
uskonnonvapautta koskevan keskustelun
päähuomio oli yksilön oikeudessa erota us-
konnollisesta yhdyskunnasta ja liittyä yhdys-
kuntaan sekä oikeudessa jäädä myös koko-
naan uskonnollisten instituutioiden ulkopuo-
lelle. Suomea sitovissa kansainvälisissä so-
pimuksissa ja perusoikeussäännöksissä nä-
kökulma on tämän jälkeen laajentunut pai-
nottamaan yksilön oikeutta oman vakaumuk-
sensa mukaisesti tunnustaa ja harjoittaa us-
kontoa sekä erilaisten uskonnollisten suunta-
usten tasavertaista kohtelua. Uskonnonva-
pauden negatiivisen ulottuvuuden lisäksi on
siten korostunut myös uskonnonvapauden
positiivinen ulottuvuus.

Nykyisen uskonnonvapauslainsäädännön
rakenne, käsitteistö ja vanhentunut kirjoitus-
tapa vaikeuttavat lainsäädännön soveltamista.
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Uskonnonvapauslaissa muun muassa käyte-
tään rinnakkain käsitteitä uskontokunta ja
uskonnollinen yhdyskunta sekä synonyymei-
nä että toisistaan poikkeavassa merkitykses-
sä.

Uskonnonvapauslaki heijastaa sen säätä-
misajankohtana vallinneita käsityksiä uskon-
nollisten yhdyskuntien ja valtion välisistä
suhteista. Tästä näkökulmasta voidaan ky-
seenalaistaa se, kuuluuko valtion tehtäviin
enää lainsäädännössä ottaa kantaa henkilön
mahdollisuuteen kuulua samanaikaisesti jä-
senenä useampaan kuin yhteen uskonnolli-
seen yhdyskuntaan. Valtion toimivalta rajoit-
taa ja valvoa rekisteröityjen uskonnollisten
yhdyskuntien toimintaa on myös joiltakin
osin määritelty uskonnonvapauslaissa tar-
peettoman laajaksi. Rekisteröidyn uskonnol-
lisen yhdyskunnan kiinteistönomistukselle
asetetuille rajoituksille ja opetusministeriön
oikeudelle tarkastuttaa rekisteröityjä uskon-
nollisia yhdyskuntia ei enää nykyään ole pe-
rusteita.

Alaikäisen uskonnollisen aseman määräy-
tymistä koskevissa uskonnonvapauslain
säännöksissä lähdetään siitä, että lapsen us-
konnollinen asema määräytyy automaattisesti
hänen vanhempiensa aseman mukaan. Käy-
tännössä evankelis-luterilaista kirkkoa ja or-
todoksista kirkkokuntaa koskevassa lainsää-
dännössä sekä rekisteröityjen uskonnollisten
yhdyskuntien yhdyskuntajärjestyksissä edel-
lytetään kuitenkin, että yhdyskuntaan liity-
tään lapsen vanhempien aloitteesta määrätty-
jen menettelytapojen mukaan, esimerkiksi
kristillisissä yhdyskunnissa kasteen kautta.
Käytännössä nykyisen uskonnonvapauslain
säännökset eivät olekaan tältä osin aina to-
teutuneet. Lisäksi uskonnollisten yhdyskun-
tien autonomia edellyttää, että ne voivat itse
päättää jäsenyytensä edellytyksistä.

Alle 15-vuotiaalla ei ole uskonnonvapaus-
lain perusteella puhevaltaa uskonnollisen
asemansa suhteen, vaan hänen uskonnollinen
asemansa määräytyy suoraan vanhempien
aseman mukaan. Tässä suhteessa uskonnon-
vapauslaki on jäänyt jälkeen muussa lainsää-
dännössä viime vuosikymmeninä tapahtu-
neesta kehityksestä, jossa on yleisenä linjana
ollut vajaavaltaisen puhevallan lisääminen
häntä koskevissa henkilökohtaisissa asioissa.

Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamista

vaikeuttaa tarpeettomasti vaatimus eroamis-
ilmoituksen henkilökohtaisuudesta. Vaati-
musta ei enää nykyisin voida perustella hen-
kilöllisyyteen liittyvien sekaannusten vaaral-
la. Lähes kaikki hallintotoimenpiteet voidaan
nykyisin tehdä kirjallisesti tai asiamiehen vä-
lityksellä. Myöskään eroamiseen liittyvälle
kuukauden harkinta-ajalle ei enää ole perus-
teita. Mahdollisuus erota uskonnollisesta yh-
dyskunnasta on osa perustuslain takaamaa
uskonnon ja omantunnon vapautta, eikä
eroamista sen vuoksi tule tehdä tarpeettoman
vaikeaksi.

Uskonnonvapauslakiin sisältyviä rekiste-
röityjen uskonnollisten yhdyskuntien järjes-
tysmuotoa koskevia säännöksiä valmistelta-
essa seurattiin monilta osin vuoden 1919 yh-
distyslain (1/1919) antamiseen johtaneita eh-
dotuksia. Joidenkin yksityiskohtien osalta
uskonnonvapauslaissa viitataan suoraan yh-
distyksiä koskevaan lainsäädäntöön. Uskon-
nonvapauslain antamisen jälkeen yhdistys-
lainsäädäntö on uudistettu kokonaan. Rekis-
teröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jär-
jestysmuotoa koskevat säännökset eivät ole
seuranneet muussa yhteisölainsäädännössä
tapahtuneita muutoksia, vaan ne ovat pääosin
alkuperäisessä muodossaan. Säännöksissä on
siten yhdistyslakiin verrattuna tarpeettomia
päällekkäisyyksiä ja sellaisia eroavaisuuksia,
joita ei voida perustella uskonnollisten yh-
dyskuntien erityistarpeilla. Päätöksentekoa ja
hallintoa koskeva sääntely on yhdistyslakiin
verrattuna huomattavasti suppeampaa, minkä
vuoksi uskonnollisen yhdyskunnan yhdys-
kuntajärjestyksessä on tarvetta määrätä mo-
nista sellaisista asioista, jotka yhdistysten
kohdalla voidaan jättää yhdistyslain varaan.

Eräät uskonnolliset yhteisöt ovat kokeneet
uskonnonvapauslain säännökset rekisteröity-
jen uskonnollisten yhdyskuntien ja niiden
seurakuntien suhteesta liian rajoittaviksi. La-
ki lähtee yhdyskuntakeskeisestä mallista, jos-
sa uskonnollisella yhdyskunnalla on vain yk-
si yhdyskuntajärjestys, jossa on määräykset
myös seurakuntien järjestysmuodosta. Seura-
kuntakeskeinen malli, jossa seurakuntien jär-
jestysmuodosta määrättäisiin kunkin seura-
kunnan omissa säännöissä, ei nykyisen lain
mukaan ole mahdollinen. Tämä on käytän-
nössä muodostanut esteen joidenkin uskon-
nollisten yhteisöjen järjestäytymiselle rekis-
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teröidyksi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi.
Samoin vaatimus siitä, että ilmoitukseen

uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta
tulee liittää selvitys yhdyskunnan uskontun-
nustuksesta, on koettu eräiden uskonnollisten
yhteisöjen kannalta ongelmalliseksi. Kaikissa
uskonnollisissa yhteisöissä toiminta ei perus-
tu uskontunnustukseen tai pyhien kirjoitusten
ulkopuolista uskontunnustusta ei haluta kirja-
ta.

Lain ja hyvien tapojen vaatimus uskonnol-
lisen yhdyskunnan rekisteröinnin edellytyk-
senä ei ole uudessa lainsäädännössä omaksu-
tun kirjoitustavan mukainen. Luonnollisesti-
kaan oikeusjärjestyksen vastaiseen toimin-
taan tarkoitettua uskonnollista yhdyskuntaa
ei voida rekisteröidä. Hyvien tapojen mukai-
suuden tutkiminen antaa rekisteröinnin hy-
väksyvälle viranomaiselle harkintavaltaa.
Käytännössä kuitenkin hyvät tavat on käsit-
teenä epämääräinen ja moniarvoisessa yh-
teiskunnassa liian subjektiivinen.

Uskonnonvapauden kannalta ei voida pitää
perusteltuna menettelyä, jossa oppilaan tai
hänen huoltajansa edellytetään erikseen ha-
kevan vapautusta oppilaiden enemmistön
mukaisesta perusopetuksen ja lukion uskon-
non opetuksesta, käytännössä evankelis-
luterilaisesta uskonnon opetuksesta, jos hän
ei kuulu samaan uskonnolliseen yhdyskun-
taan kuin oppilaiden enemmistö. Perusope-
tuslain ja lukiolain säännökset uskonnon ope-
tuksen tunnustuksellisuudesta eivät myös-
kään enää vastaa opetussuunnitelmien sisäl-
töä ja opetuksessa noudatettuja käytäntöjä.
Epäkohtana on pidettävä myös sitä, että voi-
massa oleva perusopetus- ja lukiolainsäädän-
tö jättää vähemmistöuskontoihin kuuluvat
oppilaat ja opiskelijat eräissä tapauksissa ko-
konaan ilman katsomusopetusta. Uskonnon
opetuksen perustuessa lainsäädäntöön ja sen
nojalla annettuihin opetussuunnitelmiin voi-
massa olevaa lainsäädäntöä voidaan arvostel-
la myös siltä osin, että se edellyttää evanke-
lis-luterilaista ja ortodoksista uskonnon ope-
tusta antavien opettajien olevan asianomaisen
kirkon jäseniä. Perusopetuslaissa ja lukiolais-
sa ei ole säännöksiä osallistumisesta koulun
toiminnan yhteydessä järjestettäviin juma-
lanpalveluksiin, muihin uskonnollisiin tilai-
suuksiin tai muihin uskonnon harjoittamisek-
si katsottaviin toimituksiin ja menoihin. Op-

pilaan tai opiskelijan oikeus kieltäytyä osal-
listumasta tällaiseen toimintaan, jos se on
vastoin hänen omaatuntoaan, jää siten nykyi-
sin perustuslain 11 §:n suoran soveltamisen
varaan, mitä voidaan pitää ongelmallisena
sääntelyn selkeyden kannalta.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Tavoitteet

Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on turvata
perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden
käyttämistä ja luoda edellytykset sen käytän-
nön toteutumiselle. Erityisesti ehdotuksella
pyritään luomaan puitteet uskonnonvapau-
teen sisältyvälle uskonnolliselle yhdistymis-
vapaudelle.

Uskonnonvapauden käyttämistä koskeva
lainsäädäntö pyritään ehdotuksella uudista-
maan sekä sisällöltään nykyisiä käsityksiä
vastaavaksi että lainsäädäntöteknisesti ja kir-
joitustavaltaan ajanmukaiseksi. Samalla lain-
säädännön rakenne pyritään saamaan nykyis-
tä tarkoituksenmukaisemmaksi siten, että us-
konnonvapauden käyttämistä eri yhteyksissä
koskevat säännökset sisältyisivät mahdolli-
suuksien mukaan asiayhteytensä mukaiseen
lainsäädäntöön.

Ehdotuksella lisätään rekisteröityjen us-
konnollisten yhdyskuntien itsenäistä valtiosta
riippumatonta päätösvaltaa. Rekisteröityjen
uskonnollisten yhdyskuntien järjestysmuotoa
koskevaa sääntelyä pyritään väljentämään
niin, ettei se perusteettomasti vaikeuttaisi us-
konnollisten yhteisöjen järjestäytymistä re-
kisteröidyiksi uskonnollisiksi yhdyskunniksi.
Toisaalta tavoitteena on ottaa nykyistä katta-
vammin huomioon erilaiset yhdyskuntien
hallintoa ja järjestysmuotoa koskevat säänte-
lytarpeet. Pyrkimyksenä on myös yhteisöoi-
keudellisen sääntelyn yhdenmukaistaminen
yhdistyslainsäädännön kanssa siltä osin, kuin
uskonnollisen yhdyskunnan erityisluonteesta
ei aiheudu yhdistyksistä poikkeavia sääntely-
tarpeita. Rekisteröityjen uskonnollisten yh-
dyskuntien toimintaa aiheettomasti rajoitta-
vaa sääntelyä pyritään purkamaan. Toisaalta
tavoitteena on turvata viranomaisten mahdol-
lisuudet puuttua uskonnollisen yhdyskunnan
toimintaan silloin, jos siinä loukataan ihmis-
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arvoa tai muita perusoikeuksia tai jos se on
muuten oikeusjärjestyksen perusteiden vas-
taista.

Ehdotuksen keskeisenä lähtökohtana on
pyrkimys uskonnollisten yhdyskuntien tasa-
puoliseen kohteluun julkisen vallan taholta.
Lainsäädännöllisten ratkaisujen valinnassa
on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon re-
kisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien
erilainen oikeudellinen asema verrattuna
evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirk-
koon, joista säädetään asianomaisia kirkkoja
koskevissa erityislaeissa ja evankelis-lute-
rilaisesta kirkosta myös perustuslaissa.

Jäsenyyttä uskonnollisessa yhdyskunnassa
koskevan sääntelyn keskeisiä tavoitteita ovat
yhdyskuntien autonomian vahvistaminen,
käytäntöjen yhtenäistäminen eri maistraateis-
sa ja yhdyskunnasta eroamista perusteetto-
masti vaikeuttaneen sääntelyn purkaminen.
Lapsen uskonnollista asemaa koskevassa
sääntelyssä lähtökohtina ovat perheen uskon-
nollisen yhtenäisyyden tukeminen, lapsen
uskonnollisen aseman pysyvyyden ja lapsen
myötämääräämisoikeuden turvaaminen sekä
alaikäisen suojelu.

Lisäksi ehdotuksella pyritään ajanmukais-
tamaan perusopetuksessa ja lukiossa annetta-
vaa uskonnonopetusta koskevaa lainsäädän-
töä vastaamaan paremmin perustuslain sään-
nöksiä uskonnon ja omantunnon vapaudesta.
Tavoitteena on myös parantaa oppilaan tai
opiskelijan mahdollisuuksia saada oman us-
kontonsa mukaista uskonnonopetusta ja sil-
loin, kun oppilaan tai opiskelijan oman us-
konnon mukaista uskonnonopetusta ei järjes-
tetä, muuta katsomusopetusta. Ehdotuksella
pyritään myös selkeyttämään koulun toimin-
nan piirissä järjestettäviä uskonnon harjoit-
tamiseksi katsottavia tilaisuuksia ja menoja
koskevia säännöksiä.

3.2. Keskeiset ehdotukset

Uuden uskonnonvapauslain soveltamisala

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi us-
konnonvapauslaki, joka korvaisi nykyisen,
vuonna 1922 annetun uskonnonvapauslain.
Lakiin otettaisiin sellaiset uskonnonvapauden
turvaamisen kannalta tarpeelliset säännökset,
joita ei luontevasti voida sijoittaa asiayhtey-

tensä mukaisesti muuhun lainsäädäntöön.
Lakiin sisältyisi ensinnäkin kaikkia uskon-
nollisia yhdyskuntia koskevia säännöksiä,
joissa muun muassa määriteltäisiin uskonnol-
linen yhdyskunta ja yhdyskunnan jäsenyyden
yleiset puitteet. Laki sisältäisi lisäksi sään-
nökset rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan perustamisesta ja toiminnan perus-
teista.

Voimassa olevaan uskonnonvapauslakiin
sisältyy eräitä yksittäisiä säännöksiä asioista,
joiden osalta varsinaiset aineelliset säännök-
set ovat asiayhteytensä mukaisessa muussa
lainsäädännössä. Tällaisia ovat säännökset,
jotka koskevat oppilaan osallistumista us-
konnon opetukseen, valaa ja vakuutusta, hau-
tausmaan perustamista ja hautaamista, kir-
kollisveroa sekä avioliittoon vihkimistä. Näi-
tä säännöksiä ehdotetaan mahdollisuuksien
mukaan siirrettäväksi lainsäädäntöön, johon
ne asiayhteytensä puolesta liittyvät.

Uskonnollisiksi yhdyskunniksi luettaisiin
ehdotuksen mukaan nykyiseen tapaan evan-
kelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirk-
kokunta ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdys-
kunnat. Uskontokunnan käsitettä, jota voi-
massa olevassa uskonnonvapauslaissa käyte-
tään uskonnollista yhdyskuntaa laajemmassa
merkityksessä, ei enää käytettäisi.

Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
voisivat itse päättää yhdyskunnan jäseneksi
liittymisen edellytyksistä. Evankelis-luteri-
laisen ja ortodoksisen kirkon osalta edelly-
tyksistä säädettäisiin näitä kirkkoja koskevis-
sa laeissa ja niiden nojalla annetuissa säädök-
sissä. Uskonnollisten yhdyskuntien itsemää-
räämisoikeutta vahvistettaisiin siten, että ne
voisivat itse määritellä, voiko yhdyskunnan
jäsenenä olla henkilö, joka kuuluu samanai-
kaisesti toiseen uskonnolliseen yhdyskun-
taan.

Alaikäisen lapsen uskonnollinen asema ei
enää määräytyisi automaattisesti huoltajien
aseman perusteella, vaan lapsen liittymisestä
uskonnolliseen yhdyskuntaan ja eroamisesta
siitä päättäisivät lapsen huoltajat. Muutoksel-
la yhtenäistettäisiin käytäntöjä eri maistraa-
teissa ja vahvistettaisiin toisaalta uskonnollis-
ten yhdyskuntien oikeutta itse päättää jäse-
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nyytensä edellytyksistä ja toisaalta huoltajien
oikeutta päättää lapsen uskonnollisesta ase-
masta.

Huoltajat päättäisivät lapsen uskonnollises-
ta asemasta lähtökohtaisesti yhdessä. Lapsen
syntymän jälkeisessä tilanteessa voisi lapsen
huoltajana toimiva äiti kuitenkin yksin päät-
tää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yh-
dyskuntaan, jolleivät huoltajat pääse yksi-
mielisyyteen lapsen uskonnollisesta asemas-
ta.

Koska uskonnollisesta asemasta päättämi-
sen on katsottu edellyttävän yksilöltä erityi-
sen suurta harkintaa ja kypsyyttä, voisi hen-
kilö ehdotuksen mukaan päättää uskonnolli-
sesta asemastaan itsenäisesti vasta 18 vuotta
täytettyään ja huoltajien suostumuksella 15
vuotta täytettyään. Näiltä osin ikärajat säilyi-
sivät ennallaan. Lapsen uskonnollisen ase-
man pysyvyyden ja myötämääräämisoikeu-
den turvaamiseksi alle 15-vuotiaan puheval-
taa ehdotetaan lisättäväksi siten, että 12 vuot-
ta täyttäneen uskonnollisen aseman muutta-
minen olisi mahdollista vain hänen suostu-
muksellaan.

Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamista
koskevia säännöksiä ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että eroamisilmoituksen henkilö-
kohtaisuuden vaatimuksesta ja eroamiseen
liittyvästä kuukauden harkinta-ajasta luovut-
taisiin. Nykyisten säännösten on näiltä osin
katsottu vaikeuttavan perusteettomasti us-
konnollisesta yhdyskunnasta eroamista.
Eroaminen voitaisiin ehdotuksen mukaan
tehdä kirjallisesti asianomaiselle yhdyskun-
nalle tai maistraatille. Ero tulisi voimaan heti,
kun yhdyskunta tai maistraatti on saanut siitä
ilmoituksen.

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta oli-
si nykyiseen tapaan oma erityinen yhteisö-
muotonsa. Uskonnollinen yhdyskunta saavut-
taisi oikeuskelpoisuuden, kun se on merkitty
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Re-
kisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tar-
koitus ja toimintamuodot määriteltäisiin ny-
kyistä täsmällisemmin. Tällä selkiytettäisiin
rajanvetoa rekisteröidyn uskonnollisen yh-
dyskunnan ja muiden yhteisömuotojen välil-
lä. Säännöksestä selviäisi myös, että yhdys-

kunnan toiminta voisi uskontunnustuksen si-
jasta tai ohella perustua myös pyhinä pidet-
tyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin
pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan
perusteisiin. Säännöksessä todettaisiin ni-
menomaisesti, että uskonnollisen yhdyskun-
nan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ih-
misoikeuksia noudattaen. Tämä mahdollistai-
si rekisteröitymisen epäämisen sellaiselta yh-
teisöltä, jonka toimintamuodot ovat ihmisar-
voa tai muita perusoikeuksia loukkaavia.

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskunti-
en järjestysmuotoa koskevien säännösten
osalta ehdotuksessa on pyritty välttämään
selkeästi yhdistyslain kanssa päällekkäisiä
säännöksiä ja sellaisia eroavaisuuksia yhdis-
tyslakiin verrattuna, jotka eivät perustu us-
konnollisen yhdyskunnan erityisluonteeseen.
Näin ollen rekisteröityihin uskonnollisiin yh-
dyskuntiin sovellettaisiin uskonnonvapausla-
kiin otettavien viittaussäännösten nojalla var-
sin laajasti yhdistyslakia. Toisaalta uskonnol-
lisen yhdyskunnan luonne poikkeaa joiltakin
osin varsin merkittävästi aatteellisista yhdis-
tyksistä. Silloin kun uskonnollisten yhdys-
kuntien järjestysmuodosta on tästä syystä ai-
hetta säätää yhdistyksistä poikkeavasti, sää-
dettäisiin poikkeavia säännöksiä edellyt-
tävästä asiasta kokonaisuudessaan uskon-
nonvapauslaissa.

Merkittävin eroavaisuus yhdistyksiin ver-
rattuna olisi se, että rekisteröidyn uskonnolli-
sen yhdyskunnan järjestysmuodon ei välttä-
mättä tarvitsisi rakentua kansanvaltaisuuden
periaatteille. Uskonnollisten yhdyskuntien
uskonkäsityksiin sisältyy joissakin tapauksis-
sa myös uskonnollisen yhteisön järjestys-
muotoa koskevia vaatimuksia. Kansanvaltai-
suuden periaate ei siten sovellu kaikkien yh-
dyskuntien järjestysmuodon perustaksi. Jos
uskonnollisiin yhdyskuntiin sovellettaisiin
tältä osin sellaisenaan yhdistyslain säännök-
siä, saattaisi tämä estää joidenkin uskonnol-
listen yhteisöjen rekisteröitymisen uskonnol-
lisiksi yhdyskunniksi. Näin ollen päätösval-
lan käyttämisestä rekisteröidyssä uskonnolli-
sessa yhdyskunnassa voitaisiin nykyiseen ta-
paan vapaasti määrätä yhdyskunnan yhdys-
kuntajärjestyksessä, kun yhdistyksissä pää-
tösvalta kuuluu yhdistyslain mukaan lähtö-
kohtaisesti yhdistyksen jäsenille. Samoista
syistä uskonnollisen yhdyskunnan järjestys-
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muotoa koskevat säännökset olisivat yleen-
säkin hyvin laajalti tahdonvaltaisia.

Laki ei siten ehdotuksen mukaan jatkossa-
kaan edellyttäisi, että rekisteröidyn yhdys-
kunnan päätösvaltaa käyttävät yhdyskunnan
jäsenet kokouksessaan. Yhdyskunnalla tulee
olla hallitus. Rekisteröidyn uskonnollisen
yhdyskunnan hallitus voisi nykyiseen tapaan
koostua yhdestäkin jäsenestä, kun yhdistyk-
sen hallituksessa jäseniä on vähintään kolme.
Yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä voi-
taisiin vapaasti määritellä, miten hallitus ase-
tetaan.

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröityjen
paikallisyhteisöjen järjestysmuodosta ja hal-
linnosta voitaisiin määrätä yhdyskunnan yh-
dyskuntajärjestyksen sijasta tai ohella myös
kunkin paikallisyhteisön omissa paikallis-
säännöissä. Tällä muutoksella on haluttu
mahdollistaa uskonnollisten yhdyskuntien ja
sen paikallisyhteisöjen suhteiden järjestämi-
nen nykyistä joustavammin.

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröimi-
sen on katsottu edellyttävän, että toiminnalle
on muodostunut riittävä kannatuspohja ja että
yhdyskunnan toiminnalle on siltä osin riittä-
vät edellytykset. Rekisteröidyn uskonnollisen
yhdyskunnan voisi siten perustaa, kuten ny-
kyisinkin, vähintään 20 henkilöä. Yhdyskun-
nan perustajat merkittäisiin väestötietojärjes-
telmään yhdyskunnan jäseniksi suoraan pe-
rustamisilmoituksen perusteella.

Uskonnollisen yhdyskunnan perustamiskir-
jaan tulisi liittää yhdyskunnan yhdyskuntajär-
jestys. Yhdyskuntajärjestyksellä tarkoitettai-
siin asiakirjaa, johon sisältyvät yhdyskunnan
perustamiskirjassa noudatettavaksi vahviste-
tut määräykset yhdyskunnan tarkoituksesta,
toimintamuodoista ja järjestysmuodosta. Sel-
vityksiä yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja
julkisen uskonnonharjoituksen muodoista ei
enää annettaisi erikseen. Yhdyskuntajärjes-
tyksessä tulisi sen sijaan olla määräys yhdys-
kunnan tarkoituksesta ja toimintamuodoista,
joka sisältäisi määräyksen myös uskontun-
nustuksesta tai muista yksilöidyistä toimin-
nan perusteista ja yhdyskunnan uskonnonhar-
joitusmuodoista. Yhdyskuntajärjestyksen vä-
himmäissisältö olisi jonkin verran yhdistyk-
sen sääntöjä laajempi, koska järjestysmuotoa
säänneltäisiin itse laissa jonkin verran yhdis-
tyslakia suppeammin.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä ei
tulisi pitää sellaisia yhdyskuntia, jotka ovat
käytännössä lopettaneet toimintansa. Sen
vuoksi uskonnollisten yhdyskuntien rekiste-
ristä voitaisiin poistaa sellainen yhdyskun-
nan, josta ei ole kymmeneen vuoteen tehty
ilmoitusta uskonnollisten yhdyskuntien rekis-
teriin, jollei osoiteta, että yhdyskunta harjoit-
taa edelleen toimintaansa. Yhdyskunnan pur-
kautumista, lakkauttamista, varoitusta ja vä-
liaikaista toimintakieltoa koskevat säännök-
set vastaisivat pääosin yhdistyslain säännök-
siä.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin yl-
läpito siirtyisi opetusministeriöltä ja Väestö-
rekisterikeskukselta Patentti- ja rekisterihalli-
tukselle. Opetusministeriön yhteyteen ehdo-
tetaan perustettavaksi asiantuntijalautakunta,
jonka tehtävänä on antaa lausunto siitä, ovat-
ko uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
merkittäväksi ilmoitetun yhteisön tarkoitus ja
toimintamuoto uskonnollisen yhdyskunnan
tarkoitusta koskevien uskonnonvapauslain
säännösten mukaiset. Tämä mahdollistaisi
nykyistä laajemman asiantuntemuksen käy-
tön arvioitaessa yhteisön toiminnan uskon-
nollisuutta.

Uskonnonopetus

Osallistumisesta uskonnon opetukseen eh-
dotetaan kaikilta osin säädettäväksi perus-
opetuslain ja lukiolain uskonnon ja elämän-
katsomustiedon opetusta koskevissa sään-
nöksissä. Säännöksissä nykyisin käytettävä
ilmaus "oppilaan oman tunnustuksen mukai-
nen uskonnonopetus" korvattaisiin uskon-
nonopetuksen nykyistä sisältöä ja järjestä-
mistapaa paremmin kuvaavalla ilmauksella
"oppilaan oman uskonnon opetus".

Esitys ei edellytä muutoksia uskonnon ope-
tuksen nykyisiin sisältöihin. Myös oppilaan
oikeus ja velvollisuus osallistua oman uskon-
tonsa tai elämänkatsomustiedon opetukseen
säilyisi pääosin nykyisellään. Evankelis-
luterilaista ja ortodoksista uskonnonopetusta
antavalta opettajalta ei enää edellytettäisi asi-
anomaisen kirkon jäsenyyttä.

Oppilaiden enemmistön mukaiseen uskon-
nolliseen yhdyskuntaan kuulumattomia ei
enää erikseen vapautettaisi enemmistön us-
konnon opetuksesta, vaan yhdyskuntaan kuu-
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lumaton oppilas osallistuisi mainittuun ope-
tukseen vain, jos hän siihen erikseen ilmoit-
tautuu. Samalla uskonnon ja elämänkatso-
mustiedon opetusta koskeviin säännöksiin
tehtäisiin eräitä pienempiä muutoksia. Us-
konnolliseen yhdyskuntaan kuuluvallekin tu-
lisi mahdolliseksi osallistua elämänkatso-
mustiedon opetukseen silloin, kun hänen
oman uskontonsa mukaista uskonnonopetus-
ta ei järjestetä. Ehdotuksessa parannettaisiin
myös sellaisten oppilaiden ja opiskelijoiden,
jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen
yhdyskuntaan, mutta joiden uskonnollinen
katsomus on kasvatuksen ja kulttuuritaustan
perusteella ilmeinen, mahdollisuuksia saada
oman uskontonsa mukaista opetusta.

Lisäksi perusopetuslakiin ja lukiolakiin eh-
dotetaan lisättäväksi nimenomaiset säännök-
set osallistumisesta koulun toimintaan sisäl-
tyviin jumalanpalveluksiin sekä muihin us-
konnon harjoittamiseksi katsottaviin tilai-
suuksiin ja toimituksiin. Tarkoituksena on
turvata perustuslain 11 §:n mukainen oikeus
olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen.

4. Esityksen vaikutukset

4.1. Taloudelliset vaikutukset

Voimassa olevaan uskonnonvapauslakiin
sisältyy säännöksiä, joiden on katsottu perus-
teettomasti vaikeuttavan eräiden uskonnollis-
ten yhteisöjen rekisteröitymistä uskonnolli-
siksi yhdyskunniksi. Tällaiset rekisteröitymi-
sen esteet on ehdotetussa uskonnonvapaus-
laissa pyritty poistamaan.

Ehdotus madaltaisi siten nykyisin muissa
yhteisömuodoissa uskonnollista toimintaa
harjoittavien yhteisöjen kynnystä rekisteröi-
tyä uskonnollisiksi yhdyskunniksi. Tämä
saattaa lisätä niiden uskontojen määrää, joi-
den mukaista uskonnonopetusta perusope-
tuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjät ovat
velvolliset tarjoamaan. Ehdotus saattaa siten
välillisesti lisätä kuntien ja muiden perusope-
tuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien us-
konnonopetuksesta aiheutuvia kustannuksia.
Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole ennakoita-
vissa, missä määrin ehdotus lisäisi uskonnol-
lisiksi yhdyskunniksi rekisteröityvien yhtei-
söjen määrää ja kuinka laajasti uusien yhdys-

kuntien jäsenet haluaisivat oman uskontonsa
mukaista uskonnonopetusta. Mahdollisten li-
säkustannusten määrää ei siten ole mah-
dollista tarkasti arvioida. Todennäköisesti li-
säkustannukset olisivat kuitenkin vähäisiä.

Valtion talousarvion puitteissa on tarkoitus
lisätä kiertävien ortodoksisen uskonnon opet-
tajien määrää. Kiertävien uskonnonopettajien
tarve tullaan selvittämään erikseen. Järjeste-
lystä valtiolle aiheutuvat kustannukset on
tässä vaiheessa vaikea arvioida. Joka tapauk-
sessa ne jäisivät vähäisiksi.

Tarvetta järjestää eri uskontojen mukaista
uskonnonopetusta saattaa vähäisessä määrin
lisätä myös se, jos uskonnolliset yhdyskunnat
hyväksyvät jäsenilleen mahdollisuuden kuu-
lua samanaikaisesti useampaan kuin yhteen
uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tällaisiin ti-
lanteisiin liittyy oikeus valita, minkä uskon-
non opetukseen oppilas tai opiskelija osallis-
tuu.

4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set

Ehdotuksella yksinkertaistettaisiin menette-
lyä erottaessa uskonnollisesta yhdyskunnasta
ja selkeytettäisiin säännöksiä, jotka koskevat
alaikäisen uskonnollisen aseman määräyty-
mistä. Näiltä osin ehdotus yhdenmukaistaa
käytäntöjä eri maistraateissa.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin yl-
läpito siirrettäisiin opetusministeriöltä ja Vä-
estörekisterikeskukselta Patentti- ja rekisteri-
hallitukselle. Ottaen huomioon uskonnollis-
ten yhdyskuntien verrattain vähäinen luku-
määrä sekä vuosittain käsiteltävien rekisteri-
ilmoitusten ja uskonnollisten yhdyskuntien
rekisteristä pyydettävien otteiden vähäinen
määrä muutoksella ei olisi henkilöstövaiku-
tuksia. Opetusministeriön yhteyteen perustet-
taisiin asiantuntijalautakunta, joka toimisi
lausunnonantajana arvioitaessa rekisteröity-
mistä hakevan yhdyskunnan toiminnan us-
konnollista luonnetta.

Ehdotus, jonka mukaan evankelis-lute-
rilaisen ja ortodoksisen uskonnon opettajilta
ei enää vaadittaisi jäsenyyttä mainituissa kir-
koissa, poistaa tarpeen myöntää kirkkoihin
kuulumattomille erivapauksia toimia uskon-
non opettajana. Tämä poistaa myös mainittu-
jen erivapauksien käsittelyyn liittyvän työn
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opetusministeriössä sekä lausunnon antajana
toimivassa tuomiokapitulissa ja ortodoksises-
sa piispainkokouksessa.

4.3. Vaikutukset eri kansalaisryhmien
asemaan

Ehdotus vaikuttaisi erityisesti uskonnollis-
ten vähemmistöjen asemaan Suomessa. Re-
kisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan ja
sen paikallisyhteisöjen suhteiden nykyistä
vapaammat organisointimahdollisuudet sekä
uskontunnustuksen ilmoittamisvaatimuksesta
luopuminen poistaisivat esteitä eräiden us-
konnollisten yhteisöjen rekisteröitymiselle
uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Rekisteröity-
jen uskonnollisten yhdyskuntien toiminta-
edellytyksiä parantaisi muun muassa luopu-
minen eräistä uskonnollisten yhdyskuntien
toimintaa perusteettomasti rajoittavista sään-
nöksistä.

Uskonnonopetusta koskeviin säännöksiin
ehdotetut muutokset parantaisivat pieniin us-
konnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien mahdol-
lisuuksia saada katsomuksellista opetusta,
sillä oppilas voisi osallistua elämänkatsomus-
tiedon opetukseen, jollei hänen oman uskon-
tonsa opetusta järjestetä. Uskonnolliseen yh-
dyskuntaan kuulumaton peruskoulun oppilas
tai lukion opiskelija voisi osallistua sellai-
seen uskonnonopetukseen, joka ilmeisesti
vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.
Säännös laajentaisi mahdollisuuksia saada
oman uskonnon mukaista uskonnonopetusta
ja yhdenmukaistaisi käytäntöjä eri kunnissa.

5. Asian valmiste lu

Esitys perustuu valtioneuvoston 1 päivänä
lokakuuta 1998 asettaman uskonnonvapaus-
komitean mietintöön (komiteanmietintö
2001:1). Komitean jäseninä oli asiantuntijoi-
ta ja hallinnon edustajia. Lisäksi komiteaan
kutsuttiin asiantuntijoiksi henkilöitä, jotka
edustivat valtiovarainministeriötä, ulkoasi-
ainministeriötä, evankelis-luterilaista kirk-
koa, ortodoksista kirkkokuntaa, erilaisia us-
konnollisia yhteisöjä ja vapaa-ajattelijoita.

Uskonnonvapauskomitea antoi välimietin-
tönsä 27 päivänä syyskuuta 1999 (komite-
anmietintö 1999:5). Välimietinnöstä pyydet-
tiin lausunnot 130 eri taholta. Yhteenveto vä-

limietinnöstä saaduista lausunnoista on jul-
kaistu erikseen (opetusministeriö, lausunto-
koonnos, maaliskuu 2000).

Loppumietintönsä uskonnonvapauskomitea
antoi 28 päivänä helmikuuta 2001. Mietintö
sisälsi hallituksen esityksen muotoon laaditut
ehdotukset uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi sekä hautaustoimi-
laiksi. Mietinnöstä pyydettiin lausunto kaik-
kiaan 147 eri taholta, muun muassa kaikilta
ministeriöiltä, useilta muilta valtion viran-
omaisilta, kaikilta uskonnollisilta yhdyskun-
nilta, eräiltä kunnilta, kaikilta eduskuntapuo-
lueilta, sekä monilta järjestöiltä. Lausunnois-
ta on julkaistu yhteenveto (opetusministeriö,
lausuntokoonnos, syyskuu 2001). Pääosa lau-
sunnonantajista piti ehdotuksen lähtökohtia
yleisesti ottaen oikeansuuntaisia. Monista
komitean ehdotuksen yksityiskohdista lau-
sunnoissa esitettiin kuitenkin erisuuntaisia
näkemyksiä.

Rukouspäiväjulistuskäytäntöön liittyvistä
näkökohdista on neuvoteltu tasavallan presi-
dentin, valtioneuvoston oikeuskanslerin sekä
rukouspäivätyöryhmässä edustettuina olevien
tahojen kanssa.

Esityksen jatkovalmistelu on tehty virka-
työnä opetusministeriössä. Lausunnoissa esi-
tettyjä lakiehdotuksen yksityiskohtia koske-
via huomautuksia on pyritty mahdollisuuksi-
en mukaan ottamaan huomioon jatkovalmis-
telussa.

6. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa
ehdotetaan säädettäväksi hautaustoimilaki,
jolla pyritään edistämään uskonnon ja oman-
tunnon vapauden toteutumista hautaustoi-
messa sekä turvaamaan vainajan muiston
kunnioittamiseen liittyvien pieteettinäkökoh-
tien huomioon ottamista. Uuteen uskonnon-
vapauslakiin ei tämän vuoksi ehdoteta otetta-
vaksi voimassa olevan uskonnonvapauslain
10 §:ään sisältyviä säännöksiä hautausmaan,
yksityisen hautasijan ja krematorion perus-
tamisen edellyttämästä luvasta, evankelis-
luterilaisen kirkon velvollisuudesta tarjota
hautasija myös mainittuun kirkkoon kuulu-
mattomalle, hautaustoimessa pahennusta he-
rättävän tai loukkaavan menettelyn rangais-
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tavuudesta ja valtioneuvoston toimivallasta
seurakunnan pyynnöstä määrätä seurakun-
taan kuulumattomat perustamaan oma hauta-
usmaa. Jos hautaustoimilaki päätettäisiin an-
taa ennen ehdotettua uutta uskonnonvapaus-
lakia, tulisi voimassa olevan uskonnonvapa-
uslain 10 § samassa yhteydessä kumota.

Ehdotettuun uskonnonvapauslakiin ei sisäl-
ly säännöstä kiellosta kuulua samanaikaisesti
useampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan.
Kumottavaksi ehdotetun uskonnonvapauslain
5 §:n 5 momentissa säädettyä kieltoa kuulua
useampaan kuin yhteen uskontokuntaan so-
vellettaisiin kuitenkin ehdotetun uskonnon-
vapauslain 31 §:n 3 momentin nojalla viiden
vuoden ajan uuden lain voimaantulosta. Tä-
män ajan kuluessa evankelis-luterilaista kirk-
koa ja ortodoksista kirkkokuntaa koskevaan
lainsäädäntöön sekä rekisteröityjen uskon-
nollisten yhdyskuntien yhdyskuntajärjestyk-
siin voitaisiin ottaa tarpeelliset säännökset ja
määräykset mahdollisesta kiellosta tai rajoi-
tuksesta kuulua samanaikaisesti muihin us-
konnollisiin yhdyskuntiin.

Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa
2001 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää
ja tehdä ehdotus seurakuntien yhteisövero-
osuuden korvaamisesta lakisääteisellä valti-
onapujärjestelmällä. Työryhmän tuli toimek-
siantonsa mukaan ottaa huomioon uudistetta-
vaan uskonnonvapaus- ja hautaustoimilain-
säädäntöön liittyvät näkökohdat sekä ottaa
kantaa, miten mahdollinen rekisteröidyille
uskonnollisille yhdyskunnille myönnettävä
valtionapu toteutettaisiin. Työryhmä on tou-
kokuussa 2002 jättämässään mietinnössä eh-
dottanut, että evankelis-luterilaisten seura-
kuntien yhteisövero-osuus korvattaisiin laki-
sääteisellä valtionavulla. Rekisteröityjen us-
konnollisten yhdyskuntien tukemiseksi työ-
ryhmä ehdotti harkinnanvaraista valtionavus-
tusta, jonka mitoitus- ja jakoperusteena olisi
lähtökohtaisesti yhdyskunnan jäsenmäärä.

Suomessa on perinteisesti valtion toimesta
vuosittain annettu julistus neljästä kiitos-, ka-
tumus- ja rukouspäivästä eli niin sanottu ru-
kouspäiväjulistus. Itsenäisyyden aikana vuo-
teen 1931 saakka rukouspäiväjulistuksen on
antanut valtioneuvosto ja siitä lähtien tasa-
vallan presidentti. Rukouspäivistä ja ru-
kouspäiväjulistuksesta ei ole olemassa sään-
nöksiä, vaan julistuksen antaminen perustuu

vuosisatoja vanhaan käytäntöön. Rukouspäi-
väjulistus on perinteisesti julkaistu Suomen
Säädöskokoelmassa. Julistus on 1980-luvun
loppupuolelta lähtien valmisteltu opetusmi-
nisteriön asettamassa työryhmässä, jossa ovat
olleet edustettuina opetusministeriön lisäksi
evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen
kirkkokunta, Suomen vapaan kristillisyyden
neuvosto ja Suomen ekumeeninen neuvosto.

Nykyisen rukouspäiväjulistuskäytännön
muuttamista on esitetty eri yhteyksissä.
Vuonna 1977 mietintönsä jättänyt kirkko ja
valtio -komitea perusteli kantaansa käytän-
nöstä luopumiselle erityisesti kirkon ja valti-
on tehtäväjakoon liittyvillä perusteilla (komi-
teanmietintö 1977:21). Uskonnonvapausko-
mitea katsoi, että rukouspäiväjulistukseen si-
sältynyt kaikille kansalaisille kohdistettu ke-
hotus osallistua rukouspäivän jumalanpalve-
luksiin ja syventyä "kristinuskon iankaikki-
siin totuuksiin" voidaan kokea ei-kristittyjen
piirissä loukkaavaksi, vaikka kehotuksen
noudattaminen jääkin kunkin henkilökohtai-
sen harkinnan varaan.

Uskonnonvapauskomitean näkemyksen
mukaan, kun rukouspäiväjulistuksen antami-
sesta ei nykyisin ole säännöksiä, käytännön
muuttaminen ei edellyttäisi säädösmuutoksia.
Valtioneuvoston oikeuskansleri katsoi komi-
tean mietinnöstä antamassaan lausunnossa
kuitenkin, että julistuksen antamisen perus-
teena oleva vuosisatainen tapaoikeus muo-
dostaa perustuslain 57 §:ssä tarkoitettuun la-
kiin rinnastuvan oikeusperusteen. Näin pit-
kän käytännön muuttaminen olisi oikeus-
kanslerin lausunnon mukaan asianmukaista
tuoda julki nimenomaisella uskonnonvapaus-
lakiin, esimerkiksi voimaantulosäännökseen
otettavalla säännöksellä, tai jos tätä ei pidet-
täisi mahdollisena, asiasta tulisi ainakin mai-
nita lain perusteluissa.

Uskonnonvapauslainsäädännön jatkoval-
mistelussa on tullut esille perusteita säilyttää
vanha vuosisatainen perinne, jonka voidaan
katsoa tukevan kansan enemmistön va-
kaumusta. Erityisesti rukouspäiväjulistuksen
valmisteluun osallistuvien kirkkojen taholta
on esitetty valtion suuntaan toivomuksia
vanhan käytännön jatkamiseksi. Perusteluna
on ollut muun muassa se, että julistuksessa
korostetaan lähimmäisenrakkauden ja oikeu-
denmukaisuuden merkitystä, joiden toteutu-
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minen on valtion ja kirkkojen yhteinen huoli.
Rukouspäiväjulistuksen antaminen säilyisi

tasavallan presidentin virkatehtävänä. Jatket-
taessa rukouspäiväjulistuskäytäntöä nykyisel-
lään on kuitenkin perusteltua harkita julistuk-
sen nykyisten velvoittavien sanamuotojen
keventämistä sekä tarvetta julkaista julistus

Suomen Säädöskokoelmassa. Julistus valmis-
teltaisiin edelleen opetusministeriön asetta-
massa työryhmässä. Presidentti päättäisi ju-
listuksen antamisesta perustuslain 58 §:n 3
momentin 3 kohdan nojalla ilman valtioneu-
voston yleisistunnon käsittelyä.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Uskonnonvapauslaki

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Lain tarkoitus. Pykälän mukaan us-
konnonvapauslain tarkoituksena on turvata
perustuslain 11 §:ssä säädetyn uskonnonva-
pauden käyttämistä. Laissa säädetään lisäksi
rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien
perustamisesta ja toiminnan perusteista, ku-
ten yhdyskuntien hallinnosta. Evankelis-
luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkko-
kunnan hallinnosta ja toiminnasta säädettäi-
siin kirkkolaissa ja ortodoksisesta kirkko-
kunnasta annetussa laissa sekä niiden nojalla
annetuissa alemmanasteisissa säädöksissä.

Ehdotetussa uskonnonvapauslaissa ei sää-
detä kattavasti kaikista uskonnonvapauden
käyttämiseen vaikuttavista lainsäädäntöä
edellyttävistä asioista. Lakiin on otettu sellai-
set uskonnonvapauden käyttämiseen liittyvät
tarpeelliset säännökset, jotka eivät asiayhtey-
tensä perusteella luontevasti kuulu muuhun
lainsäädäntöön. Lähtökohtana on, että perus-
tuslaissa säädetty uskonnonvapauden periaa-
te otetaan huomioon valmisteltaessa kaikkea
sellaista lainsäädäntöä, jolla voi olla vaiku-
tusta uskonnonvapauden käyttämiseen. Esi-
merkkinä tällaisesta lainsäädännöstä voidaan
mainita koulutuslainsäädäntö, työlainsäädän-
tö, terveydenhuoltolainsäädäntö sekä asevel-
vollisuutta ja siviilipalvelusta koskeva lain-
säädäntö.

Nykyiseen uskonnonvapauslakiin sisältyviä
yksittäisiä erityiskysymyksiä koskevia sään-
nöksiä siirrettäisiin mahdollisuuksien mu-
kaan asiayhteytensä mukaiseen lainsäädän-
töön. Uskonnonopetukseen osallistumisesta
säädettäisiin kaikilta osin perusopetuslain ja
lukiolain uskonnon ja elämänkatsomustiedon
opetusta koskevissa säännöksissä. Uskon-
nonvapauslakiin jäisi tältä osin ainoastaan
viittaussäännös. Nykyisen uskonnonvapaus-
lain hautaustointa koskevat säännökset kor-
vaisi hautaustoimilaki, josta annetaan erilli-
nen hallituksen esitys. Uskonnonvapauslain

verotusta ja avioliittoon vihkimistä koskevat
säännökset puolestaan ovat menettäneet käy-
tännön merkityksensä, koska näistä kysy-
myksistä säädetään jo riittävän kattavasti
muualla lainsäädännössä. Sen sijaan valaa ja
vakuutusta koskevia säännöksiä ei ole katsot-
tu tarkoituksenmukaiseksi siirtää muualle
lainsäädäntöön, sillä valasta ja vakuutuksesta
on eri laeissa ja asetuksissa useita kymmeniä
säännöksiä, joiden kaikkien muuttaminen ei
ole tarkoituksenmukaista.

Lain mukaan rekisteröity uskonnollinen
yhdyskunta olisi jatkossakin erityinen yksi-
tyisoikeudellinen oikeussubjektin muoto.
Suomen yhteisöoikeudessa on lähtökohtana,
että yhteisö saavuttaa oikeuskelpoisuuden vi-
ranomaisen merkittyä sen lain nojalla asian-
omaista yhteisötyyppiä koskevaan rekisteriin.
Rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskun-
nista säädettäisiin, kuten nykyisinkin, uskon-
nonvapauslaissa. Uskonnonvapauslaissa luo-
taisiin lainsäädännölliset puitteet rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan perusta-
miselle ja toiminnalle. Rekisteröityjen us-
konnollisten yhdyskuntien erillissääntelyllä
valtio myös ilmaisee tahtonsa kohdella erilai-
sia uskonnollisia yhteisöjä tasa-arvoisesti.
Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen
kirkkokunnan toiminnasta säädetään asian-
omaisia kirkkoja koskevissa erityislaeissa.

Uskonnollisilla yhteisöillä on erityisiä
sääntelytarpeita, jotka poikkeavat esimerkiksi
yhdistyslaissa tarkoitettujen aatteellisten yh-
distysten sääntelytarpeista. Uskonnollisen
yhdyskunnan opinkäsityksistä voi aiheutua
vaatimuksia sen järjestysmuodolle. Käytän-
nössä jäsenyys tietyssä uskonnollisessa yh-
dyskunnassa uskonnollisen katsomuksen
muista vakaumuksista poikkeavan luonteen
vuoksi yleensä sulkee pois mahdollisuuden
kuulua samanaikaisesti muihin uskonnollisiin
yhdyskuntiin, vaikka uuteen uskonnonvapa-
uslakiin ei enää ehdotetakaan sisällytettäväk-
si kieltoa kuulua samanaikaisesti useampaan
uskonnolliseen yhdyskuntaan. Uskonnolli-
seen yhdyskuntaan kuuluminen luo perusteen
saada oman uskontonsa opetusta perusope-
tuksessa ja lukiokoulutuksessa. Rekiste-
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röidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle voi-
daan avioliittolain perusteella nojalla myös
myöntää oikeus vihkiä avioliittoon.

Uutta uskonnonvapauslakia sovelletaan
kaikilta osin rekisteröityihin uskonnollisiin
yhdyskuntiin. Evankelis-luterilaiseen kirk-
koon ja ortodoksiseen kirkkokuntaan lakia
sen sijaan sovelletaan vain osittain. Pykälän
2 momentiksi on otettu selkeyttävä säännös
siitä, mitä lain säännöksiä sovelletaan vii-
meksi mainittuihin kirkkoihin.

2 §. Uskonnollinen yhdyskunta. Pykälässä
määritellään uskonnollinen yhdyskunta. Us-
konnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan
evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista
kirkkokuntaa ja lain 2 luvussa säädetyllä ta-
valla rekisteröityä uskonnollista yhdyskun-
taa. Tältä osin määrittely vastaa voimassa
olevaan uskonnonvapauslakiin sisältyvää us-
konnollisen yhdyskunnan määritelmää.

Uudessa uskonnonvapauslaissa ei käytet-
täisi uskonnollisen yhdyskunnan rinnalla
voimassa olevaan uskonnonvapauslakiin se-
kä perusopetuslakiin, lukiolakiin ja eräisiin
muihin lakeihin sisältyvää uskontokunnan
käsitettä. Uskontokunnan käsite on ollut tul-
kinnanvarainen. Se on käsitteenä laajempi
kuin uskonnollinen yhdyskunta, mutta lain-
säädännössä ei nykyään mitenkään määritel-
lä, mitkä muut yhteisöt kuin evankelis-
luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta
ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
voisivat olla uskontokuntia. Uskonnonvapa-
uslain ja koulutuslainsäädännön tulkintakäy-
tännössä uskonnollisen yhdyskunnan ja us-
kontokunnan käsitteitä onkin pidetty rinnas-
teisina. Uskontokunnan käsitteestä luopumi-
nen selkeyttää lainsäädäntöä muuttamatta
kuitenkaan lainsäädännön vakiintunutta tul-
kintakäytäntöä.

3 §. Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskun-
nassa. Pykälässä säädetään siitä, millä perus-
teilla ja miten jäsenyys uskonnollisessa yh-
dyskunnassa määräytyy. Pykälää sovellettai-
siin kaikkiin lain määrittelemiin uskonnolli-
siin yhdyskuntiin eli evankelis-luterilaiseen
kirkkoon, ortodoksiseen kirkkokuntaan ja re-
kisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin.

Pykälän 1 momentissa todetaan uskonnon-
vapauteen kuuluva periaate, että jokaisella on
oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan
liittymällä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai

eroamalla siitä. Säännös ilmaisee yksilön oi-
keuden päättää uskonnollisesta järjestäytymi-
sestään. Jokainen voi halutessaan liittyä us-
konnollisen katsomuksensa mukaisesti sellai-
seen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hy-
väksyy hänet jäsenekseen. Toisaalta ketään ei
voi vastoin tahtoaan velvoittaa liittymään us-
konnolliseen yhdyskuntaan eikä estää eroa-
masta uskonnollisesta yhdyskunnasta.

Lisäksi pykälän 1 momentista ilmenee se
periaate, että uskonnollisella yhdyskunnalla
on oikeus päättää henkilön hyväksymisestä
jäsenekseen. Evankelis-luterilaisen kirkon
osalta jäsenyyden edellytyksistä säädetään
kirkkolain 1 luvun 3 §:ssä ja kirkkojärjestyk-
sen 1 luvun 3 §:ssä. Ortodoksiseen kirkko-
kuntaan liittymisestä säädetään ortodoksises-
ta kirkkokunnasta annetun lain 2 §:n 1 mo-
mentissa sekä ortodoksisesta kirkkokunnasta
annetun asetuksen 1 ja 2 §:ssä. Rekisteröity-
jen uskonnollisten yhdyskuntien osalta jäse-
nyyden edellytyksistä voidaan määrätä yh-
dyskuntajärjestyksessä. Tämä ei kuitenkaan
ole välttämätöntä, vaan rekisteröity uskon-
nollinen yhdyskunta voi päättää jäseneksi
hyväksymisestä myös tapauskohtaisesti. Lain
10 §:n 1 momentin 3 kohdassa edellytetään
ainoastaan, että yhdyskuntajärjestyksessä
määrätään, missä järjestyksessä jäseneksi ot-
taminen tapahtuu. Jäsenyys rekisteröidyssä
uskonnollisessa yhdyskunnassa ei ole kanne-
kelpoinen oikeus niillekään, jotka täyttävät
yhdyskuntajärjestyksessä määrätyt jäsenyy-
den edellytykset, vaan jäseneksi hyväksymi-
nen kuuluu yhdyskunnan autonomian piiriin.

Pykälän 2 momentissa säädetään alaikäisen
lapsen uskonnollisen aseman määräytymises-
tä. Säännöksen lähtökohtana on, että lapsen
uskonnollisesta asemasta päättäminen olisi
lapsen huollon piiriin kuuluva asia samalla
tavoin kuin lapsen hoidosta, kasvatuksesta,
asuinpaikasta ja muista henkilökohtaisista
asioista päättäminen yleensäkin. Siltä osin
kuin tässä laissa ei toisin säädetä, noudatet-
taisiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
annettua lakia (361/1983).

Ehdotettu säännös poikkeaisi lähtökohdil-
taan voimassa olevasta uskonnonvapauslaista
siten, että lapsen uskonnollinen asema ei
enää automaattisesti määräytyisi hänen van-
hempiensa uskonnollisen aseman mukaisesti,
vaan lapsen uskonnollisen aseman muutta-
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minen perustuisi aina huoltajien nimenomai-
seen tahdonilmaisuun. Jos huoltajat eivät lap-
sen syntymän jälkeen nimenomaisesti liitä
lasta jonkin uskonnollisen yhdyskunnan jä-
seneksi, lapsi merkittäisiin väestötietojärjes-
telmään ilman tietoa uskonnollisen yhdys-
kunnan jäsenyydestä.

Käytännössä evankelis-luterilaista kirkkoa
ja ortodoksista kirkkokuntaa koskeva lain-
säädäntö ja monien rekisteröityjen uskonnol-
listen yhdyskuntien yhdyskuntajärjestykset
edellyttävät kuitenkin jo nykyisin, että yh-
dyskuntaan liitytään uskonnollisen toimituk-
sen kautta tai muuten määrättyjä menettely-
tapoja noudattaen. Esimerkiksi evankelis-
luterilaiseen kirkkoon lapsi otetaan jäseneksi
kasteessa.

Voimassa olevassa uskonnonvapauslaissa
ei myöskään oteta huomioon sitä, että joi-
denkin uskonnollisten yhdyskuntien opinkä-
sityksistä voi aiheutua rajoituksia lasten jäse-
nyydelle yhdyskunnassa, esimerkiksi niin, et-
tä henkilö voidaan ottaa yhdyskunnan jäse-
neksi vasta siinä iässä, kun tämän katsotaan
olevan riittävän kypsä tekemään henkilökoh-
taisen uskonratkaisun. Voimassa olevan us-
konnonvapauslain sanamuodon mukainen
soveltaminen rajoittaisikin yhdyskuntien oi-
keutta päättää jäsenyytensä edellytyksistä
alaikäisten lasten osalta.

Käytännössä maistraatit merkitsevätkin
lapsen nykyisin uskonnollisen yhdyskunnan
jäseneksi vasta saatuaan asiaa koskevan il-
moituksen. Kyseinen ilmoitus tehdään maist-
raatille lapsen tietojen ilmoittamista varten
tarkoitetulla lomakkeella, jolla ilmoitetaan
tiedot lapsen nimistä, äidinkielestä ja mah-
dollisesta uskonnolliseen yhdyskuntaan liit-
tymisestä. Niissä tapauksissa, joissa johonkin
uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat van-
hemmat palauttavat lomakkeen ilman mer-
kintöjä lapsen ottamisesta yhdyskunnan jäse-
neksi, käytäntö vaihtelee eri maistraateissa.
Osa maistraateista merkitsee tällöin heti lap-
sen väestötietojärjestelmään ilman tietoa us-
konnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä, osa
puolestaan menettelee näin vasta vanhemmil-
le tai uskonnolliselle yhdyskunnalle tehdyn
erillisen tiedustelun jälkeen. Käytännössä
lasta ei siis nykyisinkään automaattisesti lii-
tetä siihen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jo-
hon hänen vanhempansa kuuluvat.

Pääsääntönä olisi, että lapsen huoltajat te-
kevät lapsen uskonnollista asemaa koskevat
päätökset yhdessä. Tämä vastaisi lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain
lähtökohtia huoltajien yhteistoiminnasta. Jot-
ta huoltajien erimielisyys lapsen uskonnolli-
sesta asemasta ei automaattisesti johtaisi lap-
sen uskonnollisen aseman jäämiseen avoi-
meksi, on säännökseen kuitenkin otettu myös
toissijainen vaihtoehto niitä tilanteita varten,
joissa huoltajat eivät lapsen syntymän jäl-
keen pääse sopimukseen lapsen uskonnolli-
sesta asemasta. Tällöin lapsen huoltajana
toimiva äiti voisi halutessaan yksin päättää
lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdys-
kuntaan. Samansuuntaiset, lapsen äitiä suosi-
vat olettamat sisältyvät myös voimassa ole-
vaan uskonnonvapauslakiin sekä nimilakiin
(694/1985), jonka mukaan lapsen su-
kunimeksi tulee äidin sukunimi, jolleivät
vanhemmat ole määräajassa ilmoittaneet,
kumman vanhemman sukunimen lapsi saa.

Lapsen äidin tulisi tällöin tehdä lapsen liit-
tymistä koskeva ilmoitus asianomaiselle yh-
dyskunnalle vuoden kuluessa lapsen synty-
mästä. Poikkeussääntö koskisi vain lapsen
syntymän jälkeistä tilannetta, jolloin lapsen
uskonnollisesta asemasta ei vielä ole tehty
ratkaisua. Kaikista myöhemmistä muutoksis-
ta lapsen uskonnolliseen asemaan sen sijaan
päättäisivät huoltajat yhdessä.

Pykälän 2 momentin viimeisenä virkkeenä
on selventävä maininta, joka koskee lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain
9 §:n 3 momentin mukaista niin sanottua
työnjakoyhteishuoltoa. Mainitun säännöksen
nojalla tuomioistuin voi päättää tehtävien ja-
osta huoltajien kesken esimerkiksi niin, että
oikeus päättää lapsen uskonnollisesta ase-
masta uskotaan jollekin tai joillekin huolta-
jista. Silloin, kun tuomioistuin on päättänyt
tehtävien jaosta huoltajien kesken tällä ta-
voin, määräytyisi oikeus päättää lapsen us-
konnollisesta asemasta tuomioistuimen pää-
töksen mukaan.

Uskonnonvapauskomitean ehdotuksen mu-
kaan lapsen uskonnollisesta asemasta olisi
silloin, kun huoltajat eivät sovi asiasta, voi-
nut päättää yksin se huoltajista, jonka luona
lapsi asuu, jos huoltajat asuvat erillään. Pää-
tösvallan sitominen lapsen asuinpaikkaan oli-
si kuitenkin ongelmallista sen vuoksi, että
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lapsen asuminen tietyn huoltajansa luona voi
perustua myös puhtaasti tosiasialliseen tilan-
teeseen, esimerkiksi kyseisen huoltajan oma-
valtaiseen toimintaan. Lapsen asuinpaikka
voi myös vaihdella esimerkiksi niin, että hän
asuu vuorotellen molempien huoltajiensa
luona. Joissakin tapauksissa voidaan myös
katsoa lapsen edun mukaiseksi uskoa lapsen
uskonnollista asemaa koskeva päätösvalta
huoltajalle, jonka luona lapsi ei asu, mikä ei
olisi komitean ehdotuksen mukaan ollut
mahdollista.

Ehdotuksessa ei uskonnonvapauskomitean
mietinnöstä poiketen ehdoteta rajoitettavaksi
sitä, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan
huoltajat voivat lapsen liittää. Komitean eh-
dotuksen mukaan lapsi olisi voitu liittää läh-
tökohtaisesti vain sellaisen yhdyskunnan jä-
seneksi, johon huoltajat tai joku huoltajista
kuuluu. Tästä lähtökohdasta olisi komitean
ehdotuksen mukaan voinut poiketa, jos tällä
olisi turvattu lapsen mahdollisuus saada hä-
nen aikaisemmin saamaansa uskonnollista
kasvatusta vastaavaa kasvatusta tai jos lapsi
asuu pysyvästi muualla kuin huoltajansa luo-
na. Sen arvioiminen, täyttyvätkö näiden
poikkeussäännösten edellytykset, olisi jäänyt
viime kädessä maistraatille. Käytännössä
maistraattien mahdollisuudet selvittää esi-
merkiksi lapsen aikaisemmin saaman uskon-
nollisen kasvatuksen sisältöä olisivat kuiten-
kin olleet varsin rajoitetut. Voidaankin arvi-
oida, että lapsen huoltajilla on tällaisissa ti-
lanteissa maistraatteja paremmat edellytykset
arvioida, vastaako lapsen liittäminen yhdys-
kuntaan huoltajien asemasta poiketen kysei-
sessä yksittäistapauksessa lapsen etua.

Päättäessään lapsen uskonnollisesta ase-
masta tai harkitessaan suostumuksen anta-
mista 15 vuotta täyttäneen lapsen uskonnolli-
sen aseman muuttamiseen huoltajien harkin-
taa ohjaisivat myös lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta annetun lain 1 §:ssä sääde-
tyt lapsen huollon tavoitteet. Lähtökohtana
tulisi siten olla lapsen tasapainoisen kehityk-
sen ja hyvinvoinnin turvaaminen lapsen yksi-
löllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Lapsen liittämistä sellaisen yhdyskunnan jä-
seneksi, johon hänellä ei ole luontevia yhte-
yksiä, ei yleensä voida pitää näiden tavoittei-
den mukaisena.

Itsenäisesti henkilö voisi päättää uskonnol-

lisesta asemastaan huoltonsa päätyttyä eli
täytettyään 18 vuotta tai mentyään sitä ennen
avioliittoon. Pääsääntöisesti uskonnollisen it-
semääräämisoikeuden ikäraja olisi siten sama
kuin voimassa olevassa uskonnonvapauslais-
sa eli 18 vuotta. Kyseinen ikäraja on katsottu
perustelluksi siksi, että valitessaan uskonnol-
lisen yhdyskuntansa tai jäämisen uskon-
nollisten yhdyskuntien ulkopuolelle yksilö
päättää kokonaisvaltaisesti maailmankatso-
muksestaan, mikä edellyttää yksilöltä tavan-
omaista suurempaa harkintaa ja kypsyyttä.
Myös perheen katsomuksellisen yhtenäisyy-
den turvaaminen puoltaa ehdotettua ikärajaa.

Perustuslaissa säädetty uskonnonvapaus
koskee, kuten muutkin perusoikeudet, myös
alaikäisiä. Vuoden 1995 perusoikeusuudis-
tusta koskevassa hallituksen esityksessä tode-
taan, että perusoikeussuoja ei lähtökohtaisesti
ole riippuvainen henkilön iästä. Perusoikeus-
uudistuksella ei kuitenkaan tarkoitettu muut-
taa oikeusjärjestykseen sisältyviä sääntöjä
oikeustoimikelpoisuudesta. Vajaavaltaisen
osalta kysymys liittyy siihen, kuka käyttää
perusoikeutta koskevaa puhevaltaa. Tämän
mukaisesti eduskunnan perustuslakivalio-
kunta on esimerkiksi hallitusmuodon aikai-
sempaa uskonnonvapaussäännöstä tulkites-
saan todennut, että uskonnonvapaus on kan-
salaisen iästä riippumaton, mutta käytännös-
sä nuorten alaikäisten kohdalla tätä vapautta
ei käytä yksilö itse vaan hänen vanhempansa
tai holhoojansa (PeVL 12/1982 vp). Edelleen
on todettu, että perusoikeuksien käyttämises-
tä voidaan antaa tarkempia säännöksiä lailla.
Tällaisiin lakeihin voi sisältyä myös järjes-
tysluontoisia säännöksiä, joilla on merkitystä
alaikäisen kannalta. Ikärajoihin liittyvät ra-
joitukset on kuitenkin voitava perustella pe-
rusoikeuksien kannalta hyväksyttävällä taval-
la, eikä alaikäisten sulkeminen kokonaan pe-
rusoikeussäännösten soveltamisalan ulkopuo-
lelle ole sallittua. Myös Suomea sitovissa
lapsen asemaa koskevissa kansainvälisissä
sopimuksissa, kuten lapsen oikeuksia koske-
vassa yleissopimuksessa, taloudellisia, sosi-
aalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevas-
sa kansainvälisessä yleissopimuksessa ja Eu-
roopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen
ensimmäisessä lisäpöytäkirjassa tunnustetaan
vanhempien ja laillisten huoltajien oikeus
turvata lapsillensa vanhempien vakaumuksen
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mukainen uskonnollinen kasvatus.
Pykälän 3 momentin mukaan alle 18-

vuotiaallakin olisi kuitenkin rajoitettu oikeus
osallistua uskonnollista asemaansa koske-
vaan päätöksentekoon siten kuin pykälän 2
momentissa säädetään. Viisitoista vuotta
täyttänyt lapsi voisi huoltajien suostumuksel-
la itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai
erota siitä. Ikäraja vastaisi tältä osin voimas-
sa olevaa uskonnonvapauslakia. Suostumus
tarvittaisiin kaikilta huoltajilta, jollei huolta-
jien yhteistoimintaa koskevasta lapsen huol-
losta ja tapaamisoikeudesta annetun lain
5 §:stä muuta johdu, ja se tulisi antaa kirjalli-
sena.

Kaksitoista vuotta täyttäneen lapsen us-
konnollista asemaa voitaisiin muuttaa vain
lapsen omalla kirjallisella suostumuksella.
Säännöksellä halutaan turvata lapsen oikeutta
osallistua ikäänsä ja kehitystasoansa vastaa-
valla tavalla uskonnollista asemaansa koske-
vaan päätöksentekoon ja lapsen uskonnolli-
sen tai muun katsomuksellisen kasvatuksen
jatkuvuutta. Kaksitoista vuotta täyttäneen
lapsen voidaan yleensä katsoa saavuttaneen
sellaisen kypsyyden ja kehitystason, ettei hä-
nen uskonnollista asemaansa ole perusteltua
voida muuttaa ilman lapsen omaa suostumus-
ta. Ehdotettu ikäraja on sama kuin esimerkik-
si päätettäessä lapsen huoltoa ja tapaamisoi-
keutta koskevan päätöksen täytäntöönpanos-
ta. Tällaista päätöstä ei saa panna täytäntöön
vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa.

Pykälän 4 momentissa todettaisiin selvyy-
den vuoksi, että uskonnollisen yhdyskunnan
jäsenyyden edellytyksistä voidaan säätää
evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista
kirkkokuntaa koskevassa lainsäädännössä tai
määrätä rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan yhdyskuntajärjestyksessä. Säännök-
sessä mainittaisiin erikseen mahdollisuus
säätää tai määrätä, ettei henkilö ole saman-
aikaisesti muun uskonnollisen yhdyskunnan
jäsen. Tämä on katsottu tarpeelliseksi sen
vuoksi, ettei uuteen uskonnonvapauslakiin
ehdoteta otettavaksi voimassa olevan uskon-
nonvapauslain 5 §:n 5 momentin mukaista
kieltoa kuulua samanaikaisesti useampaan
uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jos rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdys-
kuntajärjestys kieltää jäsenensä kuulumisen
samanaikaisesti muuhun uskonnolliseen yh-

dyskuntaan, muodostaa jäsenen liittyminen
muuhun yhdyskuntaan 28 §:n 1 momentin 3
kohdan nojalla perusteen erottaa jäsen yh-
dyskunnasta, koska hän ei enää täytä yhdys-
kuntajärjestyksessä määrättyjä jäsenyyden
ehtoja.

Voimassa olevaan uskonnonvapauslakiin
sisältyvää kieltoa kuulua samanaikaisesti
useampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan ei
ole otettu uuteen uskonnonvapauslakiin, kos-
ka tällainen kielto perustuu kategoriseen kä-
sitykseen uskonnollisen vakaumuksen luon-
teesta. Kielto voi joissakin tapauksissa rajoit-
taa uskonnonvapauden käyttämistä. Uskon-
nonvapauden ja uskonnollisten yhdyskuntien
autonomian periaatteen mukaista on, että us-
konnolliset yhdyskunnat itse määrittelevät
suhtautumisensa jäsentensä mahdollisuuteen
kuulua muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin.

Kun uskonnollinen yhdyskunta päättää
edellytyksistä, joiden täyttyessä jäsenten
kuuluminen muihin uskonnollisiin yhdyskun-
tiin on mahdollista, yhdyskunta voi rajoittaa
jäsentensä mahdollisuuden kuulua samanai-
kaisesti vain tiettyihin tai tietynlaisiin muihin
uskonnollisiin yhdyskuntiin.

Käytännössä useimmat uskonnolliset yh-
dyskunnat tulevat todennäköisesti jatkossa-
kin kieltämään jäsentensä mahdollisuuden
kuulua samanaikaisesti muihin uskonnollisiin
yhdyskuntiin. Koska kielto perustuu nykyään
suoraan uskonnonvapauslakiin, ei evankelis-
luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkko-
kuntaa koskevassa lainsäädännössä ja rekis-
teröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yh-
dyskuntajärjestyksissä nykyään ole mainittua
kieltoa koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
Tämän vuoksi 29 §:n 2 momentissa ehdote-
taan säädettäväksi, että voimassa olevan us-
konnonvapauslain 5 §:n 5 momentin sään-
nöstä kiellosta kuulua samanaikaisesti use-
ampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan sovel-
letaan viiden vuoden ajan uuden uskonnon-
vapauslain voimaantulosta. Uskonnolliset
yhdyskunnat voisivat mainitussa ajassa ottaa
kantaa jäsentensä mahdollisuuteen kuulua
samanaikaisesti muihin uskonnollisiin yh-
dyskuntiin. Tämän ajan kuluessa lainsäädän-
töön ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdys-
kuntien yhdyskuntajärjestykseen voitaisiin
tehdä tarpeelliset muutokset.

Mahdollisuus yhtäaikaiseen jäsenyyteen
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useammassa uskonnollisessa yhdyskunnassa
edellyttää muutoksia joihinkin väestötietojär-
jestelmän sovelluksiin ja uskonnollista järjes-
täytymistä koskevaan tilastointiin.

4 §. Liittymis- ja eroamismenettely. Pykä-
lässä säädetään menettelystä liityttäessä us-
konnolliseen yhdyskuntaan ja erottaessa yh-
dyskunnasta. Pykälää sovelletaan kaikkiin
2 §:ssä tarkoitettuihin uskonnollisiin yhdys-
kuntiin. Pykälän 1 momentin mukaan uskon-
nolliseen yhdyskuntaan liitytään ilmoittamal-
la siitä uskonnolliselle yhdyskunnalle. Sään-
nös vastaa tältä osin voimassa olevaa lain-
säädäntöä. Henkilön ottamisesta uskonnolli-
sen yhdyskunnan jäseneksi päättää yhdys-
kunta sitä koskevan lainsäädännön tai rekis-
teröidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdys-
kuntajärjestyksen mukaisesti. Asianomaista
yhdyskuntaa koskevan lainsäädännön tai re-
kisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan yh-
dyskuntajärjestyksen mukaan määräytyisi
muun muassa se, mikä yhdyskunnan tai pai-
kallisyhteisön toimielin päättää jäseneksi ot-
tamisesta, miten jäseneksi ottaminen tapah-
tuu sekä se, mille yhdyskunnan tai paikal-
lisyhteisön toimielimelle pykälän 1 momen-
tissa tarkoitettu ilmoitus tehdään.

Pykälän 2 momentissa säädetään menette-
lystä erottaessa uskonnollisesta yhdys-
kunnasta. Oikeudesta erota uskonnollisesta
yhdyskunnasta säädetään uskonnon ja oman-
tunnon vapautta koskevassa perustuslain
11 §:ssä, jonka mukaan uskonnon ja oman-
tunnon vapauteen kuuluu muun ohella oikeus
kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen
yhdyskuntaan. Oikeus erota uskonnollisesta
yhdyskunnasta on siten olennainen osa pe-
rustuslaissa säädettyä uskonnonvapautta. Ta-
vallisella lailla ei voida säätää eivätkä uskon-
nolliset yhdyskunnat voi omilla sisäisillä
säännöillään asettaa ehtoja eroamiselle.

Pykälän 2 momentin mukaan uskonnolli-
sesta yhdyskunnasta erotaan ilmoittamalla
eroamisesta kirjallisesti mainitulle yhdys-
kunnalle tai maistraatille. Koska oikeus erota
uskonnollisesta yhdyskunnasta kuuluu olen-
naisesti perustuslaissa turvattuun uskonnon-
vapauteen, ei laissa säädettävä eroamisme-
nettely saa perusteettomasti vaikeuttaa us-
konnollisesta yhdyskunnasta eroamista. Tä-
män vuoksi pykälään ei ehdoteta otettavaksi
voimassa olevaan uskonnonvapauslakiin si-

sältyvää säännöstä velvollisuudesta ilmoittaa
eroamisesta henkilökohtaisesti eikä säännös-
tä eroamisen voimaantuloa edeltävästä kuu-
kauden mittaisesta harkinta-ajasta, jonka ku-
luessa eroamisilmoitus voidaan peruuttaa.
Eroamisilmoituksen henkilökohtaisuuden
vaatimusta ei enää voi perustella tarpeella
varmistaa, että eroamisilmoitus perustuu hen-
kilön vakaaseen omakohtaiseen harkintaan,
henkilöllisyyden sekaantumisvaaran välttä-
misellä eikä muilla eroamisilmoituksen luo-
tettavuuteen liittyvillä vaatimuksilla. Lähes
kaikki hallintotoimet voidaan nykyisin hoitaa
kirjallisesti tai asiamiehen välityksellä. Ehdo-
tettu säännös ei luonnollisesti vastaisuudes-
sakaan estäisi jättämästä eroamisilmoitusta
henkilökohtaisesti. Pykälä mahdollistaa eroa-
misen uskonnollisesta yhdyskunnasta myös
sähköisesti tietoliikenneyhteyksien välityk-
sellä.

Henkilö katsottaisiin eronneeksi siitä päi-
västä lukien, kun yhdyskunta tai maistraatti
on saanut eroamisilmoituksen. Postitse tai lä-
hetin välityksellä lähetetyn eroamisilmoituk-
sen osalta noudatettaisiin asiakirjain lähettä-
misestä annetun lain (74/1954) mukaista pää-
sääntöä, jonka mukaan lähettäminen tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla. Uskonnonvapa-
uskomitean ehdottamasta menettelystä, jonka
mukaan eroaminen olisi tullut voimaan kui-
tenkin viimeistään seitsemäntenä päivänä
eroamisilmoituksen postituspäivästä, on jat-
kovalmistelussa luovuttu siihen liittyvien to-
disteluongelmien vuoksi. Eroamismenettely
on myös haluttu tehdä mahdollisimman yk-
sinkertaiseksi ja selkeäksi. Koska eroamisen
voimaantulon tarkka ajankohta voi kuitenkin
esimerkiksi kirkollisverotukseen ja jäsen-
maksuvelvollisuuteen liittyvien syiden vuok-
si olla yksilölle erityisen tärkeä, säädettäisiin
pykälän 4 momentissa, että maistraatin olisi
toimitettava uskonnollisesta yhdyskunnasta
eronneelle vahvistus eroamisesta.

Eroamisilmoitus voitaisiin nykyistä vastaa-
vasti tehdä mihin tahansa maistraattiin.
Eroamisilmoituksen vastaanottanut maist-
raatti toimittaisi eroamisilmoituksen pykälän
5 momentin nojalla tallettamista varten sille
maistraatille, jonka toimialueella henkilöllä
on kotikunta tai väestökirjanpitokunta.

Pykälän 3 momentissa säädetään menette-
lystä, jolla turvataan, että uskonnolliseen yh-
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dyskuntaan liittymistä ja eroamista koskevat
tiedot tulevat kattavasti väestötietojärjestel-
mään. Uskonnollinen yhdyskunta velvoitet-
taisiin välittömästi ilmoittamaan yhdyskun-
taan liittyneet ja siitä eronneet henkilöt väes-
tötietojärjestelmään. Säännöksessä on määri-
telty tietosisältö, joka yhdyskunnan olisi il-
moitettava. Ilmoituksen tulee sisältää henki-
lön sukunimi ja etunimet, syntymäaika tai
henkilötunnus, sekä yhdyskuntaan liittymis-
päivä tai yhdyskunnasta eroamispäivä. Mai-
nitut henkilötiedot ovat henkilön yksilöimi-
seksi välttämättömiä perustietoja. Pääsään-
töisesti väestötietojärjestelmään ilmoitettai-
siin henkilötunnus. Syntymäaika voitaisiin
ilmoittaa, jos henkilöllä ei ole suomalaista
henkilötunnusta tai jos se ei ole uskonnolli-
sen yhdyskunnan tiedossa. Ilmoitukseen si-
sältyvä liittymis- tai eroamispäivä tarvitaan
väestötietojärjestelmän ylläpitämiseksi.

Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenrekisterin
rekisterinpitäjänä voi uskontokuntien jäsen-
rekisteristä annetun lain (614/1998) 2 §:n no-
jalla olla uskontokunta, sen seurakunta tai
toimielin, jonka tehtäväksi rekisterinpito on
säädetty tai määrätty. Jos uskonnollisen yh-
dyskunnan jäsenrekisterinpito on viimeksi
mainitun lain nojalla uskottu esimerkiksi us-
konnollisen yhdyskunnan paikallisyhteisölle,
hoitaisi paikallisyhteisö myös tässä pykälässä
tarkoitettua ilmoitusliikennettä maistraatin
kanssa. Rekisteröidyssä uskonnollisessa yh-
dyskunnassa viimekätinen vastuu ilmoituslii-
kenteen järjestäminen kuuluu kuitenkin halli-
tukselle, jolle kuuluu yleinen vastuu yhdys-
kunnan asioiden hoitamisesta. Ilmoitusvel-
vollisuuden tehosteena olisi lain 30 §:n mu-
kaan sakkorangaistus.

Säännöksen mukaan ilmoitus väestötieto-
järjestelmään voitaisiin nykyistä vastaavasti
tehdä kirjallisesti taikka tietoliikenneyhteyk-
sin tai muutoin konekielisesti. Väestötieto-
lain (507/1993) 8 §:n 2 momentin nojalla tie-
toliikenneyhteyksin tai muutoin konekielises-
ti annettavaa ilmoitusta koskevan luvan
myöntää maistraatti, jos ilmoitukset käsittä-
vät vain sen virka-alueen tietoja, ja muutoin
Väestörekisterikeskus kuultuaan asianomai-
sia maistraatteja.

Pykälän 4 momentissa säädetään menette-
lystä, jolla turvataan toisaalta se, että
eroamisilmoituksen tehnyt henkilö saa vah-

vistuksen eroamisilmoituksestaan ja toisaalta
se, että uskonnollinen yhdyskunta saa tiedon
henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet maistraa-
tille eroavansa yhdyskunnasta. Tässä mo-
mentissa tarkoitettujen tehtävien suorittami-
seen toimivaltainen olisi se maistraatti, jonka
toimialueella henkilöllä on kotikuntalaissa
tarkoitettu kotikunta tai väestökirjanpitokun-
ta. Toimivaltaisen maistraatin olisi viipymät-
tä talletettava liittymis- tai eroamisilmoitus
väestötietojärjestelmään. Väestötietolain
4 §:n 3 momentin mukaan tiedot uskontokun-
taan kuulumisesta talletetaan väestötietojär-
jestelmään asianomaisten uskontokuntien ja
väestötietolain 25 §:n 6 momentissa tarkoi-
tettujen viranomaisten käyttöön.

Toimivaltaisen maistraatin olisi toimitetta-
va uskonnollisesta yhdyskunnasta eronneelle
vahvistus eroamisesta. Tällä halutaan varmis-
taa se, että henkilö saa luotettavasti tiedon
eroamisilmoituksensa voimaantulosta. Vas-
taava ilmoitus lähetetään nykyisin esimerkik-
si muuttoilmoituksen yhteydessä. Säännös
edellyttää tältä osin väestötietojärjestelmän
ilmoitusjärjestelmän kehittämistä. Toimival-
taisen maistraatin olisi lisäksi ilmoitettava
uskonnolliselle yhdyskunnalle henkilöt, jotka
ovat tehneet eroamisilmoituksen maistraat-
tiin.

Pykälän 5 momentissa säädetään maistraat-
tien välisestä ilmoitusmenettelystä tilanteissa,
joissa eroamisilmoitus on jätetty muulle kuin
4 momentissa tarkoitetulle toimivaltaiselle
maistraatille. Pykälän 6 momentissa sääde-
tään pykälässä maistraatin hoidettavaksi sää-
dettyjen tehtävien kuulumisesta Ahvenan-
maan maakunnassa lääninhallitukselle.

5 §. Vala ja vakuutus. Pykälä vastaa sisäl-
löltään pääosin voimassa olevia valaa ja va-
kuutusta koskevia uskonnonvapauslain sekä
valaa koskevien säännösten soveltamisesta
annetun lain säännöksiä. Samalla viimeksi
mainittu laki ehdotetaan tarpeettomana ku-
mottavaksi. Pykälään ei sisälly voimassa ole-
van uskonnonvapauslain 9 §:n 3 momenttia
vastaavaa säännöstä, jonka mukaan evanke-
lis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkko-
kunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan
palveluksessa olevalta vaadittavasta valasta
tai vakuutuksesta on voimassa, mitä siitä
erikseen säädetään tai määrätään. Tällainen
säännös ei ole tarpeen, koska lainsäädännös-
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sä ei enää ole erityisiä uskonnollisten yhdys-
kuntien palveluksessa olevia koskevia sään-
nöksiä valasta tai vakuutuksesta.

Pykälässä valalla tarkoitetaan uskonnollista
valaa, joka vannotaan vetoamalla Jumalaan.
Vakuutus tehdään vetoamalla kunniaan ja
omaantuntoon. Vakuutus on neutraali suh-
teessa henkilön uskonnolliseen vakaumuk-
seen. Valalla sekä vakuutuksella kunnian ja
omantunnon kautta pyritään voimistamaan
yksilön velvollisuutta pysyä totuudessa sekä
korostamaan hänen vastuutaan hänelle uskot-
tujen tehtävien hoitamisessa. Oikeudenkäyn-
nissä valan ja vakuutuksen merkitystä on ko-
rostettu liittämällä niihin rikosoikeudellinen
vastuu, joka kohtaa valan tai vakuutuksen
rikkojaa.

Valaa ja vakuutusta kunnian ja omantun-
non kautta käytetään erilaisiin julkisen vallan
tarpeisiin. Valoja ja vakuutuksia on erilaisia,
joista tunnetuimpia ovat virkavala ja -va-
kuutus, tuomarinvala ja -vakuutus, sotilasva-
la ja -vakuutus sekä todistajanvala ja -va-
kuutus. Useat erikseen säädetyt valat ja va-
kuutukset liittyvät todistajanvalan ja -va-
kuutuksen tavoin oikeudenkäynti- tai hallin-
tomenettelyyn. Siitä, milloin vala tai vakuu-
tus kunnian ja omantunnon kautta tulee tehdä
sekä valan ja vakuutuksen kaavasta, sääde-
tään asiayhteytensä mukaisesti eri laeissa ja
asetuksissa, ei uskonnonvapauslaissa. Esi-
merkiksi virkavalasta ja -vakuutuksesta ja
tuomarinvalasta ja -vakuutuksesta säädetään
virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuo-
marinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta anne-
tussa asetuksessa (1183/1987). Todistajanva-
lasta säädetään puolestaan oikeudenkäymis-
kaaressa.

Pykälän mukaan uskonnolliseen yhdyskun-
taan kuuluva, joka lain tai asetuksen mukaan
on velvollinen vannomaan valan tai anta-
maan vakuutuksen kunnian ja omantunnon
kautta, voi valintansa mukaan joko vannoa
valan tai antaa vakuutuksen. Jos vakuutus on
erikseen säädetty ainoaksi velvoittautumisen
muodoksi, myös uskonnollisen yhdyskuntaan
kuuluva voi kuitenkin antaa vain vakuutuk-
sen. Koska vala on uskonnollinen, antaa mi-
hinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan kuu-
lumaton aina vakuutuksen kunnian ja oman-
tunnon kautta. Ehdotettu voimassa olevaa
lainsäädäntöä vastaava säännös ottaa tasa-

puolisesti huomioon olemassa olevan va-
lainstituution perinteen sekä perustuslaissa
säädetyt uskonnon ja omantunnon vapauden
vaatimukset.

Asevelvollisuuslain (452/1950) 28 §:ssä
säädetään sotilasvalan ja -vakuutuksen anta-
misesta. Puolustusvoimien erityispiirteiden
vuoksi on tarkoituksenmukaista, että sotilas-
valan ja -vakuutuksen antamisesta voidaan
säätää edellä mainitusta periaatteesta poike-
ten. Tämän vuoksi pykälän 1 momenttiin on
otettu viittaussäännös, jonka mukaan sotilas-
valaan ja -vakuutukseen sovelletaan, mitä sii-
tä asevelvollisuuslaissa säädetään. Asevel-
vollisuuslakiin mahdollisesti ehdotettavat
muutokset tullaan valmistelemaan erikseen.

6 §. Uskonnon opetus. Pykälän mukaan oi-
keudesta saada uskonnon opetusta säädetään
erikseen. Pykälässä todetaan periaate, että
oikeus uskonnon opetukseen kuuluu olennai-
sena osana uskonnonvapauteen. Samalla py-
kälä on tekninen viittaussäännös muuhun
lainsäädäntöön. Oikeudesta saada uskonnon-
opetusta säädetään nykyisin perusopetuslais-
sa ja lukiolaissa. Perusopetuksessa oppilaalla
ja lukiossa opiskelijalla on oikeus saada us-
konnonopetusta ja velvollisuus osallistua us-
konnonopetukseen mainituissa laeissa sääde-
tyillä edellytyksillä.

Tähän esitykseen sisältyvät ehdotukset pe-
rusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n us-
konnonopetussäännösten muuttamiseksi. Nä-
mä muutokset aiheutuvat muun ohella siitä,
että uuteen uskonnonvapauslakiin ei ehdoteta
otettavaksi voimassa olevan uskonnonvapa-
uslain 8 §:ää vastaavaa säännöstä uskonnon-
opetuksesta vapauttamisesta. Uskonnonope-
tuksesta vapauttamista koskevat säännökset
soveltuvat huonosti perustuslaissa säädettyyn
uskonnonvapauteen. Ne luovat mielikuvan
oppilaiden omasta uskonnollisesta katsomuk-
sesta riippumattomasta velvollisuudesta osal-
listua oppilaitoksessa järjestettävään uskon-
nonopetukseen, jollei oppilasta erikseen va-
pauteta tästä velvollisuudesta. Uskonnonva-
pauden periaatteen mukaista on, että kenen-
kään ei edes lähtökohtaisesti oleteta osallis-
tuvan sellaiseen uskonnonopetukseen, joka ei
vastaa henkilön omaa uskonnollista katso-
musta. Voimassa olevan uskonnonvapauslain
mukaan oppilas, joka kuuluu toiseen uskon-
tokuntaan kuin oppilaiden enemmistö tai jo-
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ka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, on
vapautettava oppilaiden enemmistön mukai-
sesta uskonnonopetuksesta. Opetuksesta vas-
taavalla koulutuksen järjestäjällä ei siten ole
asiassa harkintavaltaa. Näin ollen ehdotus ei
käytännössä muuta oppilaiden ja opiskelijoi-
den oikeusasemaa nykyisestä. Ehdotuksen
tarkoituksena on ajanmukaistaa lainsäädän-
nön kirjoittamistapa vastaamaan nykyistä pa-
remmin perustuslain säännöksiä uskonnon ja
omantunnon vapaudesta.

Perusopetuslakiin ja lukiolakiin ehdotetaan
myös lisättäväksi uudet pykälät, jotka koske-
vat oppilaan tai opiskelijan oikeutta olla osal-
listumatta koulun toiminnan yhteydessä jär-
jestettävään uskonnon harjoittamiseen

2 luku. Rekisteröidyt uskonnolliset
yhdyskunnat

7 §. Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskun-
nan tarkoitus ja toimintamuodot. Rekisteröi-
ty uskonnollinen yhdyskunta on itsenäinen
erityinen oikeussubjektin muoto, kuten rekis-
teröity yhdistys, osakeyhtiö, osuuskunta tai
säätiö. Rekisteröidyistä uskonnollisista yh-
dyskunnista ehdotetaan säädettäväksi uudes-
sa uskonnonvapauslaissa. Uskonnonvapaus-
laissa luodaan lainsäädännölliset puitteet re-
kisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien pe-
rustamiselle ja toiminnalle.

Oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa tai
oikeus ilmaista vakaumus eivät sinänsä ole
riippuvaisia siitä, onko kyseistä katsomusta
edustava yhteisö rekisteröity uskonnollisena
yhdyskuntana. Rekisteröinti uskonnolliseksi
yhdyskunnaksi vaikuttaa kuitenkin muun
muassa oikeuteen saada uskonnonopetusta.
Lisäksi rekisteröinnillä on vaikutusta vero-
tukseen, rikosoikeudelliseen suojaan ja mah-
dollisuuteen hakea vihkimisoikeutta. Tästä
näkökulmasta yhteisön tarkoituksen ja toi-
mintamuotojen arviointi ovat tärkeällä sijalla.

Pykälässä määriteltäisiin rekisteröidyn us-
konnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimin-
tamuodot. Yhteisö voitaisiin rekisteröidä us-
konnolliseksi yhdyskunnaksi vain, jos sen
tarkoitus ja toimintamuodot ovat pykälän
mukaisia. Pykälän perusteella voitaisiin erot-
taa rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta
muista yhteisömuodoista.

Pykälän 1 momentin mukaan rekisteröidyn

uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena on
järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen
ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yh-
teisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjau-
tuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin
kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä
pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perus-
teisiin. Rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan toiminnan perusteiden tulee olla yk-
silöityjä, vakiintuneita ja yhteisössään pyhinä
pidettyjä.

Voimassa olevan uskonnonvapauslain
13 §:n 2 momentin mukaan ilmoitukseen us-
konnollisen yhdyskunnan perustamisesta on
liitettävä selvitys yhdyskunnan uskontunnus-
tuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen
muodosta. Joillekin uskonnollisille yhteisöil-
le vaatimus uskontunnustuksesta on muodos-
tunut esteeksi rekisteröityä uskonnonvapaus-
lain mukaiseksi uskonnolliseksi yhdyskun-
naksi, koska uskontunnustuksen on katsottu
olevan vastoin yhteisön uskonnollisen toi-
minnan periaatteita. Kaikissa uskonnollisissa
yhteisöissä toiminta ei perustu uskontunnus-
tukseen tai pyhien kirjoitusten ulkopuolista
uskontunnustusta ei haluta kirjata. Ehdotettu
rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
tarkoitus ei edellytä, että toiminta pohjautuisi
uskontunnustukseen. Riittää, kun pyhinä pi-
detyt vakiintuneet toiminnan perusteet voi-
daan muuten riittävästi yksilöidä. Uskontun-
nustus kuitenkin mainittaisiin 1 momentissa
yhtenä muotona vakiintuneista toiminnan pe-
rusteista. Toisena tällaisena esimerkkinä lais-
sa mainittaisiin pyhät kirjoitukset.

Pykälän 1 momentin mukaan rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ilme-
nee uskonnon tunnustamiseen ja harjoittami-
seen kuuluvassa yksilöllisessä, yhteisöllises-
sä ja julkisessa toiminnassa. Uskonnon tun-
nustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvalla
toiminnalla tarkoitetaan tässä rituaalisessa
muodossa, esimerkiksi jumalanpalveluksissa
ja muissa uskonnollisissa menoissa tapahtu-
vaa toimintaa.

Säännöksen määritelmä ei kata kaikkea pe-
rustuslain 11 §:ssä säädetyn uskonnon ja
omantunnon vapauden suojaamaa toimintaa.
Muiden kuin 1 momentin määritelmän mu-
kaisten maailmankatsomuksellisten suuntaus-
ten osalta yhdistymisvapaus toteutuu mah-
dollisuutena järjestäytyä esimerkiksi yh-
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distyslaissa tarkoitetuksi aatteelliseksi yhdis-
tykseksi.

Pykälän 2 momentin mukaan rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan tulee toteuttaa
tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunni-
oittaen. Uuteen uskonnonvapauslakiin ei sen
sijaan ehdoteta otettavaksi voimassa olevan
uskonnonvapauslain 1 §:n mukaista säännös-
tä, jonka mukaan uskontoa saa Suomessa
julkisesti ja yksityisesti harjoittaa, mikäli la-
kia tai hyviä tapoja ei loukata. Lain noudat-
tamisvelvollisuudesta ei tarvitse erikseen sää-
tää. Hyvien tapojen noudattamisvaatimus
puolestaan on oikeudellisena käsitteenä liian
arvosidonnainen ja tulkinnanvarainen.

Säännös vaatimuksesta lakien ja hyvien ta-
pojen noudattamisesta sisältyi ennen vuotta
1995 voimassa olleeseen hallitusmuodon
8 §:n uskonnonvapaussäännökseen. Perusoi-
keussäännöksiä uudistettaessa omaksutun
säännösten kirjoittamistavan mukaisesti py-
kälään sisältynyt viittaus lakeihin ja hyviin
tapoihin jätettiin siitä perusoikeussäännöksiä
uudistettaessa pois. Perusoikeusuudistusta
koskevassa hallituksen esityksessä todetaan,
ettei tämä kuitenkaan merkitse, että uskon-
non ja omantunnon vapauteen vedoten voi-
taisiin harjoittaa toimia, jotka loukkaavat ih-
misarvoa tai muita perusoikeuksia tai ovat
oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisia. Pe-
rusoikeussäännös ei siten voi esimerkiksi oi-
keuttaa missään olosuhteissa ihmisyksilöiden
silpomista, huolimatta tällaisen toimenpiteen
mahdollisesta yhteydestä johonkin uskonnol-
liseen suuntaukseen. Sama koskee myös mo-
niavioisuutta, joka ei sovellu suomalaiseen
oikeusjärjestykseen. (HE 309/1993 vp.)

Ehdotettu pykälän 2 momentti täsmentää
tältä pohjalta vaatimusta käyttää uskonnon-
vapautta muita perus- ja ihmisoikeuksia, ku-
ten kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, oi-
keutta henkilökohtaiseen vapauteen ja kos-
kemattomuuteen sekä sananvapautta, kunni-
oittaen.

Pykälän 3 momentin mukaan rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena ei
ole taloudellisen voiton tavoittelu tai muuten
pääasiassa taloudellisen toiminnan järjestä-
minen. Rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan tarkoitus on järjestää ja tukea uskon-
non tunnustamiseen ja harjoittamiseen liitty-
vää toimintaa, ei tuottaa taloudellista voittoa

jäsenilleen tai perustajilleen. Pykälän 3 mo-
mentti ei kuitenkaan kiellä rekisteröidyn us-
konnollisen yhdyskunnan piirissä tapahtuvaa
taloudellista toimintaa. Lain 28 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaan rekisteröityyn us-
konnolliseen yhdyskuntaan sovelletaan yh-
distyslain 5 §:n säännöksiä rekisteröityjen
yhdistysten taloudellisesta toiminnasta. Näin
ollen rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta
saa harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansio-
toimintaa, josta on määrätty 10 §:n mukaises-
ti yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä tai
joka muutoin välittömästi liittyy yhdyskun-
nan tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota
on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Ei
olisi perusteltua, että rekisteröityjen uskon-
nollisten yhdyskuntien taloudellista toimintaa
rajoitettaisiin enemmän kuin yhdistyslain
mukaisissa yhdistyksissä.

Pykälän 3 momentin mukaan yhdyskunta
ei voi järjestää toimintaa, jota varten ei voi-
taisi perustaa yhdistyslain mukaista yhdistys-
tä tai jota varten yhdistys voitaisiin perustaa
vain luvanvaraisesti. Yhdistyslain 3 §:ssä
säädetään kielletyistä yhdistyksistä ja 4 §:ssä
luvanvaraisista yhdistyksistä. Tämän mukai-
sesti uskonnollinen yhdyskunta ei voi organi-
soitua sotilaalliseen tapaan eikä järjestää
toimintaa, johon kuuluu harjoituttaminen
ampuma-aseiden käyttöön.

Käytännössä saattaa ilmetä tilanteita, joissa
uskonnolliseksi yhdyskunnaksi rekisteröity-
mistä hakevan yhteisön toimintaa ja tarkoi-
tusta on pykälässä rekisteröidylle uskonnolli-
selle yhdyskunnalle säädetyn tarkoituksen
pohjalta vaikea erottaa muista vakaumuksel-
lisista tai maailmankatsomuksellisista yhtei-
söistä. Yhteisön luonteen määrittelyyn liittyy
tällaisissa kysymyksissä aina tulkinnanvarai-
suutta. Tämän vuoksi lain 23 §:ksi ehdote-
taan otettavaksi säännös neljäksi vuodeksi
kerrallaan asetettavasta asiantuntijalautakun-
nasta, jonka tehtävänä on antaa Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausunto siitä, ovatko
yhteisön tarkoitus ja toimintamuodot tämän
pykälän mukaisia.

Uskonnollisen yhdyskunnan toiminnan us-
konnolliset perusteet ja toimintamuodot yksi-
löitäisiin yhdyskuntajärjestyksen tarkoitusta
ja toimintamuotoa koskevissa määräyksissä.
Näiden määräysten ohella yhdyskunnan tar-
koituksesta ja toimintamuodoista voitaisiin
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saada tarkempaa informaatiota yhdyskunnan
pyhinä pidetyistä kirjoituksista tai muista yk-
silöidyistä toiminnan perusteista. Silloin, kun
yhdyskunta on osa kansainvälistä uskonnol-
lista liikettä, joka ohjaa yhdyskunnan toimin-
taa, voitaisiin tarkoituksen ja toimintamuoto-
jen arvioinnissa ottaa huomioon myös liik-
keen piirissä yleisesti noudatettavat sitovat
määräykset, ohjeet ja vakiintuneet käytännöt.

8 §. Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskun-
nan perustaminen. Pykälässä säädetään siitä,
ketkä voivat perustaa rekisteröidyn uskonnol-
lisen yhdyskunnan. Pykälän mukaan rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan voi perus-
taa vähintään 20 henkilöä, jotka ovat täyttä-
neet 18 vuotta. Pykälän 1 momentti vastaa
voimassa olevaa uskonnonvapauslakia ja sen
tulkintakäytäntöä. Nykyisin uskonnonvapa-
uslaissa ei säädetä suoraan perustajilta edel-
lytettävästä vähimmäisiästä. Ikävaatimuksen
katsotaan kuitenkin nykyisinkin seuraavan
siitä, että vasta 18 vuotta täyttänyt voi itse-
näisesti päättää uskonnollisesta asemastaan.
Vaatimus vähintään 20 perustajajäsenestä on
perusteltu, koska uskonnolliselta yhdyskun-
nalta tulee sen toiminnan luonteen ja rekiste-
röintiin liittyvien erityisten oikeusvaikutusten
vuoksi voida edellyttää suurempaa pysyvyyt-
tä kuin esimerkiksi rekisteröidyltä yhdistyk-
seltä. Toisaalta perustajajäsenten vähim-
mäismäärän nostamista nykyisestä ei ole kat-
sottu tarkoituksenmukaiseksi, koska sen voi-
taisiin katsoa rajoittavan uskonnonvapauden
käyttämistä.

9 §. Perustamiskirja. Rekisteröidyn uskon-
nollisen yhdyskunnan perustamisesta tulee
laatia perustamiskirja. Perustamiskirjan alle-
kirjoittavat 8 §:ssä tarkoitetut yhdyskunnan
perustajat. Perustamiskirjaan liitetään yhdys-
kunnalle laadittu yhdyskuntajärjestys. Yh-
dyskuntajärjestyksen sisällöstä säädetään 10
§:ssä. Ehdotettu perustamiskirjaa koskeva
säännös vastaa sisällöltään yhdistyslain sään-
nöksiä rekisteröityä yhdistystä perustettaessa
edellytetystä perustamiskirjasta.

10 §. Yhdyskuntajärjestys. Pykälässä sääde-
tään rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskun-
nan yhdyskuntajärjestyksen vähimmäissisäl-
löstä. Yhdyskuntajärjestys tulee liittää perus-
tamiskirjaan ja se tulee toimittaa perustamis-
kirjan ohella Patentti- ja rekisterihallitukselle
yhdyskunnan perustamisilmoituksen yhtey-

dessä. Yhdyskuntajärjestys olisi uskonnollis-
ten yhdyskuntien rekisterissä kaikkien haluk-
kaiden tutustuttavissa. Pykälä vastaa monilta
osin voimassa olevia säännöksiä uskonnolli-
sen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä ja
yhdistyslain säännöksiä rekisteröityjen yhdis-
tysten säännöistä.

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan yh-
dyskunnalla tulee olla kotipaikka Suomessa.
Säännös vastaa voimassa olevaa uskonnon-
vapauslakia ja yhdistyslakia. Pykälän 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaan yhdyskuntajärjes-
tyksessä on mainittava yhdyskunnan 7 §:n
mukainen toiminnan tarkoitus ja toiminta-
muodot. Tällä turvataan, että jokaisella on
mahdollisuus saada tieto yhdyskunnan tar-
koituksesta ja toiminnan luonteesta. Uskon-
nollisen yhdyskunnan toiminnan perusteiden
tulee olla avoimet. Jäsenet voivat edellyttää
yhdyskunnalta, että sen hallinto toimii yh-
dyskuntajärjestykseen kirjatun tarkoituksen
ja toimintamuotojen mukaisesti. Käsitelles-
sään yhdyskunnan rekisteröintihakemusta
Patentti- ja rekisterihallitus arvioisi 23 §:ssä
tarkoitetun asiantuntijalautakunnan lausun-
non saatuaan, täyttävätkö uskonnollisen yh-
dyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot
7 §:ssä säädetyt edellytykset ja voidaanko
yhdyskunta siten rekisteröidä uskonnolliseksi
yhdyskunnaksi uskonnollisten yhdyskuntien
rekisteriin.

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan yh-
dyskuntajärjestyksessä olisi määrättävä siitä,
missä järjestyksessä henkilön ottaminen yh-
dyskunnan jäseneksi tapahtuu. Vähimmäis-
vaatimuksena olisi sen määritteleminen, mi-
kä toimielin tekee päätöksen jäseneksi hy-
väksymisestä. Yhdyskuntajärjestyksessä voi-
taisiin määrätä myös jäsenyyden edellytyk-
sistä, mutta tämä ei olisi säännöksen mukaan
välttämätöntä.

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan yh-
dyskuntajärjestyksessä tulee määrätä, mitkä
toimielimet ja ketkä henkilöt käyttävät yh-
dyskunnassa päätösvaltaa kussakin asiassa.
Lain 12 §:n mukaan jokaisessa rekisteröidys-
sä uskonnollisessa yhdyskunnassa tulee olla
hallitus ja hallituksella puheenjohtaja. Maini-
tussa 12 §:ssä säädetään myös hallituksen
tehtävistä. Sen sijaan uskonnollisen yhdys-
kunnan mahdollisista muista toimielimistä ja
päätösvallan käyttäjistä sekä päätösvallan



HE 170/2002 vp 41

laajuudesta määrätään yhdyskuntajärjestyk-
sessä.

Pykälän 2 momentin mukaan päätösvallan
kuuluessa yhdyskunnan kokoukselle yhdys-
kuntajärjestykseen tulisi ottaa määräykset sii-
tä, miten ja missä ajassa yhdyskunnan koko-
us kutsutaan koolle. Toisin kuin rekiste-
röidyssä yhdistyksessä, kaikissa rekiste-
röidyissä uskonnollisissa yhdyskunnissa ei
ole yhdyskunnan jäsenistä muodostuvaa yh-
dyskunnan päätösvaltaa käyttävää yhdyskun-
nan kokousta. Laissa ei ehdotuksen mukaan
jatkossakaan edellytetä, että uskonnollisella
yhdyskunnalla on jäsenistä muodostuva ko-
kous. Silloin, kun päätösvaltaa yhdyskunnas-
sa käyttää yhdyskunnan kokous, sovellettai-
siin kokouksen päätösvaltaan ja päätöksente-
koon lain 28 §:n 2 momentin nojalla kuiten-
kin laajasti yhdistyslain kokousta koskevia
säännöksiä, jollei yhdyskuntajärjestyksessä
toisin määrätä. Yhdistyslaissa ei kuitenkaan
ole säännöstä siitä, miten ja missä ajassa ko-
kous tulee kutsua koolle, vaan asiasta on yh-
distyslain 8 §:n 8 kohdan mukaan määrättävä
säännöissä. Silloin, kun päätösvaltaa yhdys-
kunnassa käytetään yhdyskunnan kokoukses-
sa, vastaavat määräykset olisi tarpeen ottaa
myös rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskun-
nan yhdyskuntajärjestykseen

Pykälän 1 momentin 5 kohdassa säädetään
yhdistyslain säännöksiä vastaavasti velvolli-
suudesta ottaa yhdyskuntajärjestykseen mää-
räykset, jotka koskevat hallituksen jäsenten
ja tilintarkastajien lukumäärää tai vähim-
mäis- ja enimmäismäärää sekä toimikautta.
Momentin 6 kohdassa säädetään velvollisuu-
desta ottaa yhdyskuntajärjestykseen määrä-
ykset yhdyskunnan tilikaudesta, tilinpäätök-
sen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä.

Pykälän 1 momentin 7—9 kohdassa sääde-
tään velvollisuudesta ottaa yhdyskuntajärjes-
tykseen määräykset, jotka koskevat velvolli-
suutta maksaa yhdyskunnalle jäsenmaksuja
ja muita maksuja, menettelyä muutettaessa
yhdyskuntajärjestystä tai purettaessa yhdys-
kunta sekä varojen käyttöä yhdyskunnan la-
katessa. Yhdyskunnalle maksettavia maksuja
koskeva säännös ei luonnollisestikaan edelly-
tä, että yhdyskunnan tulisi periä jäseniltään
maksuja, vaan yhdyskuntajärjestyksessä voi-
taisiin myös todeta, ettei jäsenellä ole velvol-

lisuutta maksaa yhdyskunnalle maksuja.
11 §. Jäsenet ja jäsenrekisteri. Pykälän 1

momentin mukaan rekisteröidyn uskonnolli-
sen yhdyskunnan jäseninä voi olla yksityinen
henkilö. Uskonnollisen yhdyskunnan jäsene-
nä ei siten yhdistyksistä poiketen voisi olla
jäseninä yhteisöjä tai säätiöitä. Tämä vastaisi
voimassa olevaa uskonnonvapauslakia. Yh-
dyskuntien yhteisörakenteeseen liittyvät tar-
peet on pyritty ottamaan huomioon paikal-
lisyhteisöjä koskevalla sääntelyllä.

Pykälän 2 momentissa säädetään yhdys-
kunnan velvollisuudesta pitää rekisteriä jäse-
nistään. Uskonnollisten yhdyskuntien jäsen-
rekisteristä, rekisteriin sisällytettävistä tie-
doista, rekisterin pitämisestä ja tietojen luo-
vuttamisesta rekisteristä säädetään erikseen
uskontokuntien jäsenrekistereistä annetussa
laissa. Mainitun lain mukaan uskonnollisen
yhdyskunnan jäsenrekisterin pitäjänä on yh-
dyskunta, sen seurakunta tai toimielin, jonka
tehtäväksi rekisterinpito on säädetty tai yh-
dyskuntajärjestyksessä määrätty. Näin ollen
rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskun-
nassa rekisterinpidosta voisi vastata, toisin
kuin nykyään, myös muu toimielin kuin yh-
dyskunnan hallitus. Evankelis-luterilaisen
kirkon osalta velvollisuus ylläpitää jäsenre-
kisteriä perustuu kirkkolain 16 luvun 2 §:ään
ja ortodoksisen kirkkokunnan osalta ortodok-
sisesta kirkkokunnasta annetun lain
12 a §:ään.

12 §. Hallitus. Pykälässä säädetään rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan hallituk-
sesta, sen kokoonpanosta, kelpoisuudesta
hallituksen jäseneksi ja hallituksen tehtävistä.
Pykälän 1 momentin mukaan hallituksessa
tulee olla, kuten nykyäänkin, vähintään yksi
jäsen. Tältä osin hallitusta koskeva säännös
poikkeaa esimerkiksi rekisteröidyn yhdistyk-
sen hallituksen kokoonpanoa koskevista
säännöksistä, joiden mukaan rekisteröidyn
yhdistyksen hallituksessa tulee olla vähintään
kolme jäsentä. Uskonto ja sen myötä sitä
edustava rekisteröity uskonnollinen yhdys-
kunta voi olla perusolemukseltaan johtaja-
keskeinen. Johtajan päätösvallan rajoittami-
nen hallituksen jäsenmäärää koskevilla sään-
nöksillä rajoittaisi tällaisen uskonnollisen
yhdyskunnan mahdollisuutta järjestäytyä yh-
dyskunnan omien uskonnollisten perusteiden
mukaisesti.



HE 170/2002 vp42

Hallituksella on puheenjohtaja, joka on hal-
lituksen jäsen. Hallituksen jäsenten tulee, ku-
ten nykyäänkin, olla täysivaltaisia. Vajaaval-
tainen, eli alle 18-vuotias tai vajaavaltaiseksi
julistettu 18 vuotta täyttänyt henkilö, ei siten
voi olla hallituksen jäsenenä. Täysi-ikäisyys-
vaatimus seuraa jo siitä, että 3 §:n mukaan
vasta täysi-ikäisellä on oikeus itsenäisesti
päättää uskonnollisesta asemastaan. Voimas-
sa olevasta lainsäädännöstä poiketen kon-
kurssissa oleva ei voisi olla rekisteröidyn us-
konnollisen yhdyskunnan hallituksessa. Eh-
dotus vastaa tältä osin yhdistyslaissa rekiste-
röidyn yhdistyksen hallituksen jäsenelle sää-
dettyjä vaatimuksia. Niinikään yhdistyslain
säännöksiä vastaa 1 momentin säännös, jon-
ka mukaan puheenjohtajalla ja vähintään
puolella hallituksen muista jäsenistä tulee ol-
la kotipaikka Suomessa, jollei opetusministe-
riö myönnä lupaa poiketa tästä. Kotipaikka-
vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa se,
että yhdyskunnan edustajat voidaan tavoittaa
Suomesta esimerkiksi haasteen tai muun tie-
doksiannon toimittamista varten. Kotipaik-
kavaatimusta koskeva poikkeuslupa voisi ol-
la joko tiettyä henkilöä varten annettu tai
yleinen, ja lupaan voitaisiin liittää ehtoja. Sen
sijaan nykyisestä poiketen ei enää edellytet-
täisi, että yhdyskunnan hallituksen jäsenten
enemmistön tulisi olla Suomen kansalaisia.
Tällainen vaatimus rajoittaisi tarpeettomasti
esimerkiksi maahanmuuttajien mahdolli-
suuksia osallistua uskonnolliseen toimintaan
monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa.

Pykälän 2 momentin mukaan yhdyskunnan
hallituksen on lain, yhdyskuntajärjestyksen ja
yhdyskunnan päätösten mukaisesti huolelli-
sesti hoidettava yhdyskunnan asioita. Halli-
tus edustaa yhdyskuntaa. Momentti vastaa
tältä osin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Pykälän 3 momentin mukaan yhdyskunnan
hallitukselle kuuluvaa toimivaltaa voi käyttää
myös muun niminen toimielin. Säännöksellä
turvataan rekisteröidyille uskonnollisille yh-
dyskunnille mahdollisuus nimetä hallitus asi-
anomaisen uskonnon edellyttämien käsittei-
den mukaisesti. Yhdyskuntajärjestyksessä on
tällöin mainittava, mikä toimielin toimii us-
konnonvapauslaissa tarkoitettuna hallitukse-
na.

13 §. Paikallisyhteisöt. Pykälässä säädetään
rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan

seurakunnista ja muista paikallisyhteisöistä.
Ehdotuksen tavoitteena on laajentaa uskon-
nollisten yhdyskuntien mahdollisuuksia pai-
kallisyhteisöjensä aseman järjestämiseen ny-
kyiseen uskonnonvapauslakiin verrattuna.
Voimassa oleva uskonnonvapauslaki raken-
tuu paikallisyhteisöjen sääntelyn osalta yh-
dyskuntakeskeiselle ajattelutavalle niin, että
kaikkien paikallisyhteisöjen järjestysmuodos-
ta ja hallinnosta määrätään yhdenmukaisesti
yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä. Eh-
dotus mahdollistaisi sen, että kukin uskon-
nollinen yhdyskunta voisi nykyistä huomat-
tavasti väljemmin määritellä itse yhdyskun-
nan ja paikallisyhteisöjen suhteet oman kat-
somuksensa ja omien tarpeidensa mukaisesti.

Pykälän 1 momentin yhdyskunnan mahdol-
lisesta jakautumisesta seurakuntiin tai muihin
paikallisyhteisöihin määrättäisiin yhdyskun-
nan yhdyskuntajärjestyksessä. Voimassa ole-
vassa uskonnonvapauslaissa uskonnollisen
yhdyskunnan paikallisyhteisöistä käytetään
nimitystä seurakunta. Tämä on ehdotuksessa
korvattu neutraalimmalla yleiskäsitteellä pai-
kallisyhteisö, joskin seurakunta mainittaisiin
yhä erikseen esimerkkinä paikallisyhteisöis-
tä. Tyypillisesti yhdyskunnat jakautuvat pai-
kallisyhteisöihin alueellisin perustein, mutta
säännöksellä ei ole tarkoitettu rajoittaa
muunkaanlaisia rakenteita. Esimerkiksi luos-
tariyhteisöt voisivat järjestäytyä paikallisyh-
teisöinä.

Pykälän 2 momentin mukaan paikallisyh-
teisö voitaisiin merkitä uskonnollisten yh-
dyskuntien rekisteriin asianomaisen uskon-
nollisen yhdyskunnan kohdalle. Tällainen re-
kisteröity paikallisyhteisö olisi oikeuskelpoi-
nen, eli se voisi hankkia oikeuksia ja tehdä
sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomio-
istuimen ja muun viranomaisen luona. Rekis-
teröityyn paikallisyhteisöön ja sen hallintoon
sovellettaisiin momenttiin sisältyvien viitta-
usten nojalla muutenkin varsin laajasti rekis-
teröityjä uskonnollisia yhdyskuntia koskevia
säännöksiä soveltuvin osin. Tällaisia sään-
nöksiä olisivat jäseniä ja jäsenrekisteriä kos-
keva 11 §, hallitusta koskeva 12 §, jäsenen
maksuvelvollisuutta koskeva 14 §, rekisteris-
tä poistamista koskeva 24 §, yhdyskunnan
lakkauttamista ja varoitus koskeva 25 § sekä
väliaikaista toimintakieltoa koskeva 26 §. Li-
säksi paikallisyhteisöihin sovellettaisiin niitä
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yhdistyslain määräyksiä, joihin viitataan tä-
män lain 28 §:ssä.

Paikallisyhteisö voisi olla myös sellainen
epäitsenäinen uskonnollisen yhdyskunnan
osa, jolla ei olisi oikeushenkilön asemaa. Täl-
laista paikallisyhteisöä ei merkittäisi uskon-
nollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vä-
himmäisvaatimukset sille, millaisia määräyk-
siä yhdyskuntajärjestyksessä tulee olla rekis-
teröityjen paikallisyhteisöjen järjestysmuo-
dosta ja hallinnosta. Säännös koskisi luonnol-
lisesti vain sellaisia yhdyskuntia, joilla yh-
dyskuntajärjestyksensä mukaan voi olla re-
kisteröityjä paikallisyhteisöjä. Määräykset tu-
lisi paikallisyhteisöjen osalta olla 10 §:n 1
momentin 1 ja 4—9 kohdassa sekä tarvittaes-
sa mainitun pykälän 2 momentissa tarkoite-
tuista asioista.

Pykälän 4 momentin mukaan rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajär-
jestyksessä olisi kuitenkin mahdollista dele-
goida 3 momentissa tarkoitettujen määräys-
ten antaminen joko osittain tai kokonaan pai-
kallisyhteisöille itselleen. Paikallisyhteisöt
voisivat tällöin suurelta osin itse päättää
oman päätöksentekonsa ja hallintonsa järjes-
tämisestä. Säännöksen tavoitteena on väljen-
tää rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
ja paikallisyhteisöjen suhteen järjestämistä
koskevaa sääntelyä niin, että se mahdollistai-
si myös nykyistä paikallisyhteisökeskeisem-
mät järjestelyt.

Edellä mainitut määräykset paikallisyhteisö
antaisi paikallissäännöiksi kutsutussa asiakir-
jassa. Paikallissäännöissä voitaisiin antaa
myös muita paikallisyhteisöä koskevia mää-
räyksiä, jotka eivät kuitenkaan saisi olla risti-
riidassa yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen
kanssa. Lain 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa
mainittu määräys yhdyskunnan 7 §:n mukai-
sesta tarkoituksesta ja toimintamuodoista an-
nettaisiin aina yhdyskunnan yhdyskuntajär-
jestyksessä. Tarkoitus ja toimintamuodot ei-
vät voisi vaihdella paikallisyhteisökohtaises-
ta, koska mainituissa määräyksissä yksilöi-
dään se uskonto, jonka harjoittamista varten
yhdyskunta on perustettu. Myös jäseneksi ot-
tamista koskevat 10 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetut määräykset annettaisiin yh-
dyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä, koska
paikallisyhteisön jäsenet olisivat samalla yh-

dyskunnan jäseniä.
Yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä tu-

lisi määrätä, missä järjestyksessä paikallis-
säännöt vahvistetaan. Paikallissäännöt ja nii-
hin tehtävät muutokset tulisi myös alistaa
yhdyskunnan hyväksyttäväksi, jotta yhdys-
kunta voi varmistua siitä, etteivät säännöt ole
ristiriidassa yhdyskuntajärjestyksen kanssa.
Hyväksymismenettelystä tulisi määrätä yh-
dyskuntajärjestyksessä. Rekisteröidyn paikal-
lisyhteisön paikallissäännöt ja niiden muu-
tokset tarkastettaisiin Patentti- ja rekisterihal-
lituksessa ennen niiden merkitsemistä uskon-
nollisten yhdyskuntien rekisteriin.

14 §. Jäsenen maksuvelvollisuus. Pykälän
mukaan yhdyskunnasta eronnut olisi velvol-
linen suorittamaan sellaisen yhdyskuntajär-
jestykseen perustuvan maksun, joka on
erääntynyt maksettavaksi ennen eroamista.
Näin olisi ilman nimenomaista säännöstäkin.

Kirkollisverotuksessa henkilön velvollisuus
maksaa kirkollisveroa määräytyy verovuoden
alun tilanteen mukaan. Siten henkilö, joka on
eronnut verovuoden aikana evankelis-
luterilaisesta kirkosta tai ortodoksisesta kirk-
kokunnasta, on velvollinen maksamaan kir-
kollisveroa koko verovuoden ajalta. Rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdys-
kuntajärjestyksessä voitaisiin vastaavasti
määrätä, että jäsen on velvollinen suoritta-
maan yhdyskunnalle yhdyskuntajärjestyk-
seen perustuvat maksut koko siltä kalenteri-
vuodelta, jonka aikana jäsen on eronnut. Jä-
sentä ei voitaisi velvoittaa suorittamaan mak-
suja pidemmältä ajalta eroamisen jälkeen.
Maksuvelvollisuus voisi kuitenkin koskea
vain sellaisia maksuja, joista on myös päätet-
ty ennen eroamista. Jäsenmaksusaatavat van-
henisivat yleisen kymmenen vuoden vanhen-
tumisajan mukaisesti.

Ehdotuksen mukaan uskonnollisen yhdys-
kunnan yhdyskuntajärjestyksensä nojalla jä-
seniltään kantamia maksuja ei enää voitaisi
ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä verojen
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tun lain mukaisesti. Tätä mahdollisuutta ovat
käyttäneet hyväkseen vain hyvin harvat us-
konnolliset yhdyskunnat. Rekisteröidyn us-
konnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjes-
tykseen perustuvat maksut ovat yksityisoi-
keudellisia maksuja, joiden määräämiseen ei
liity vastaavia oikeusturvajärjestelyjä kuin
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verojen ja muiden julkisten maksujen mää-
räämiseen. Jäsenen oikeusturvan kannalta
onkin pidetty parempana normaalia tuomiois-
tuimen tuomioon tai päätökseen perustuvaa
ulosottomenettelyä.

15 §. Rekisteriviranomainen. Uskonnolli-
sen yhdyskunnan rekisteröimisestä päättäisi
ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä pi-
täisi aiemmasta poiketen Patentti- ja rekiste-
rihallitus. Nykyisin yhdyskunnan ja sen yh-
dyskuntajärjestyksen muutoksien merkitse-
misestä rekisteriin päättää opetusministeriö.
Muutoin rekisteriä ylläpitää Väestörekisteri-
keskus.

Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää jo en-
nestään muita yhteisömuotoja ja säätiöitä
koskevia rekistereitä. Ehdotetun lain rekiste-
röityjä uskonnollisia yhdyskuntia koskevat
säännökset on pyritty laatimaan mahdolli-
simman yhdenmukaisiksi yhdistyslain kanssa
siltä osin kuin uskonnollisiin yhdyskuntiin ei
liity yhdistyksistä poikkeavia sääntelytarpei-
ta, ja monia yhdistyslain säännöksiä sovellet-
taisiin 28 §:n viittaussäännöksen perusteella
suoraan rekisteröityihin uskonnollisiin yh-
dyskuntiin. Näin ollen Patentti- ja rekisteri-
hallitus voisi hyödyntää uskonnollisten yh-
dyskuntien rekisterin pidossa yhdistyslain-
säädäntöä koskevaa asiantuntemustaan, mikä
tehostaisi rekisteröinti-ilmoitusten käsittelyä.
Kaikkia yhteisömuotoja koskevien rekisteri-
en sijoittuminen samaan viranomaiseen hel-
pottaisi myös asiointia rekisteriasioissa. Teh-
tävien siirto opetusministeriöltä Patentti- ja
rekisterihallitukselle vastaisi myös kes-
kushallinnon kehittämisen tavoitteita muiden
kuin strategisesti merkittävien yksittäisten
hallintoasioiden siirtämisestä ministeriöiltä
alemmille viranomaisille. Patentti- ja rekiste-
rihallituksen tukena uskonnollisten yhdys-
kuntien rekisteröintiasioissa toimisi opetus-
ministeriön asettama asiantuntijalautakunta,
jolta Patentti- ja rekisterihallituksen tulisi
pyytää lausunto siitä, ovatko yhdyskunnan
tarkoitus ja toimintamuodot lain 7 §:n mukai-
sia.

16 §. Uskonnollisen yhdyskunnan rekiste-
röiminen. Pykälän 1 momentissa säädetään
edellytyksistä, joiden täyttyessä uskonnolli-
nen yhdyskunta tulee rekisteröidä. Yhdys-
kunnan tulee ensinnäkin olla perustettu us-
konnonvapauslain mukaisesti ja sen yhdys-

kuntajärjestyksen ja hallinnon tulee olla us-
konnonvapauslain mukaisia. Yhdyskunnan
tarkoituksen ja toimintamuotojen tulee näin
ollen olla 7 §:n mukaisia, sen perustajien, pe-
rustamiskirjan ja yhdyskuntajärjestyksen tu-
lee olla uskonnonvapauslain mukaisia ja yh-
dyskunnalla tulee olla 12 §:n mukainen halli-
tus. Tältä osin säännös vastaa pääpiirteissään
voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi pykä-
län 1 momentissa säädetään, että rekisteröi-
tävän uskonnollisen yhdyskunnan nimen tu-
lee selvästi erottua rekisteriin aikaisemmin
merkittyjen yhdyskuntien nimistä, eikä nimi
saa olla harhaanjohtava. Säännös vastaa tältä
osin yhdistyslaissa yhdistyksen nimelle sää-
dettyä vaatimusta. Säännös on tarpeen myös
rekisteröitäessä uskonnollisia yhdyskuntia,
koska monikulttuurisuuden lisäännyttyä yh-
teiskunnassa tietyn uskonnon pohjalta esiin-
tyy ajoin tarvetta rekisteröidä useampia us-
konnollisia yhdyskuntia, jotka tulee nimen
perusteella voida erottaa toisistaan.

Jos pykälän 1 momentissa säädetyt edelly-
tykset täyttyvät, Patentti- ja rekisterihallituk-
sen tulee rekisteröidä yhdyskunta. Kysymys
on siten laillisuusharkinnasta, eikä Patentti-
ja rekisterihallitus voisi tarkoituksenmukai-
suusperustein evätä yhdyskunnan rekisteröin-
ti-ilmoitusta.

Päätöstä yhdyskunnan merkitsemisestä us-
konnollisten yhdyskuntien rekisteriin ei enää
julkaistaisi Suomen säädöskokoelmassa. Tätä
ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska tiedot re-
kisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista
ovat uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä
kaikkien saatavissa.

Pykälän 2 momentin mukaan Patentti- ja
rekisterihallitus ilmoittaisi uskonnollisen yh-
dyskunnan rekisteröimisestä Väestörekisteri-
keskukselle, joka tallettaisi väestötietojärjes-
telmään tiedon yhdyskunnan perustajien jä-
senyydestä perustetussa yhdyskunnassa. Tätä
varten tulisi ilmoitukseen liittää perustajista
lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot eli
täydellinen nimi, syntymäaika tai henkilö-
tunnus sekä liittymispäivä. Yhdyskunnan ei
siten perustajajäsenten osalta tarvitsisi erik-
seen tehdä lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tua ilmoitusta väestötietojärjestelmään. Jäse-
nyystietojen tallettaminen väestötietojärjes-
telmään perustuu väestötietolain 4 §:n 3 mo-
menttiin.
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17 §. Rekisteröinnin oikeusvaikutukset. Py-
kälän mukaan rekisteröity uskonnollinen yh-
dyskunta on itsenäinen oikeussubjekti, kuten
rekisteröity yhdistys, osakeyhtiö tai säätiö.
Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi
siten omissa nimissään hankkia oikeuksia,
tehdä sitoumuksia ja olla asianosaisena tuo-
mioistuimessa ja muussa viranomaisessa.
Yhdyskunnan jäsenillä ei ole henkilökohtais-
ta vastuuta yhdyskunnan nimissä tehdyistä
taloudellisista ja muista velvoitteista. Pykälä
vastaa sisällöltään voimassa olevaa lainsää-
däntöä. Pykälää sovelletaan myös uskonnol-
lisen yhdyskunnan rekisteröityihin paikal-
lisyhteisöihin, joilla on siis myös tässä pykä-
lässä tarkoitettu oikeuskelpoisuus.

18 §. Perustamisilmoitus. Pykälässä sääde-
tään uskonnollisen yhdyskunnan perusta-
misilmoituksesta, jolla yhdyskunta ilmoite-
taan rekisteröitäväksi uskonnollisten yhdys-
kuntien rekisteriin. Pykälä vastaisi pääosin
yhdistyslain 48 §:n säännöstä perusilmoituk-
sesta. Ilmoitus tehtäisiin Patentti- ja rekiste-
rihallitukselle.

Hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoit-
tajan ja mahdollisten nimenkirjoitusoikeuden
rajoitusten merkitseminen rekisteriin on tar-
peen, jotta ulkopuolinen voi varmistua siitä,
kenellä on oikeus edustaa yhdyskuntaa. Mui-
den hallitusten jäsenten osalta tällaista tarvet-
ta ei ole, joten heitä ei enää merkittäisi perus-
tamisilmoitukseen. Hallituksen puheenjohta-
jasta ja nimenkirjoittajista ilmoitukseen mer-
kittäisiin täydellisen nimen lisäksi osoite, ko-
tikunta ja henkilötunnus. Muutos vastaisi yh-
distyslain ja kaupparekisterilain vaatimuksia
rekisteriin merkittävien henkilöiden yksilöi-
miseksi. Lain 16 §:n 2 momentin mukaan tie-
to yhdyskunnan perustajajäsenten jäsenyy-
destä perustetussa yhdyskunnassa merkittäi-
siin väestötietojärjestelmään suoraan perus-
tamisilmoituksen perusteella. Jotta tämä olisi
mahdollista, perustamisilmoituksen tulisi si-
sältää perustajajäsenistä lain 4 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetut tiedot, toisin sanoen täydelli-
nen nimi ja syntymäaika tai henkilötunnus
sekä liittymispäivä.

Perustamisilmoituksen allekirjoittaisi yh-
dyskunnan hallituksen puheenjohtaja, joka
myös vakuuttaisi, että ilmoituksessa mainitut
tiedot ovat oikeat, että hallitus täyttää 12 §:n
1 momentissa säädetyt vaatimukset ja että

nimenkirjoittajat ovat täysivaltaisia. Säännös
vastaa tältä osin pääpiirteissään yhdistyslain
48 §:n 3 momenttia. Ilmoitukseen ei enää lii-
tettäisi oikeaksi todistettuja kokouspöytäkir-
joja tai todistuksia hallituksen jäsenten täysi-
valtaisuudesta ja kansalaisuudesta, vaan hal-
lituksen puheenjohtaja vastaisi siitä, että il-
moitukseen merkityt tiedot ovat oikeita. Jos
puheenjohtaja antaisi rekisteriin väärän tie-
don, hän syyllistyisi rikoslain 16 luvun
7 §:ssä säädettyyn rekisterimerkintärikok-
seen.

19 §. Paikallisyhteisön perustamisilmoitus.
Pykälässä säädetään rekisteröidyn uskonnol-
lisen yhdyskunnan paikallisyhteisön rekiste-
röimiseksi tehtävästä ilmoituksesta. Pykälä
vastaa monelta osin 18 §:n säännöstä yhdys-
kunnan perustamisilmoituksesta. Paikallisyh-
teisön perustamisilmoituksen tekisi yhdys-
kunnan hallituksen puheenjohtaja sen jäl-
keen, kun yhdyskunta on hyväksynyt paikal-
lisyhteisön perustamisen ja mahdolliset pai-
kallissäännöt. Jos paikallisyhteisöllä on pai-
kallissäännöt, ne tulisi liittää paikallisyhtei-
sön perustamisilmoitukseen. Patentti- ja re-
kisterihallitus tarkistaisi ilmoituksen käsitte-
lyn yhteydessä, että paikallissäännöt ovat lain
mukaiset. Paikallissääntöjä tulisi tarkastuk-
sessa tarkastella yhdessä yhdyskunnan yh-
dyskuntajärjestyksen kanssa, sillä yhdyskun-
tajärjestyksen perusteella määräytyy se, mis-
tä asioista paikallissäännöissä tulee olla mää-
räykset. Paikallissäännöt eivät myöskään
voisi olla ristiriidassa yhdyskuntajärjestyksen
kanssa.

20 §. Muutos- ja purkautumisilmoitus. Jotta
uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä ole-
vat tiedot olisivat aina ajan tasalla, olisi tie-
doissa tapahtuneet muutokset ilmoitettava
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Ne
muutokset, joista muutosilmoitus on tehtävä
luetellaan pykälän 1 momentissa. Lisäksi py-
kälän 4 momentissa säädetään purkautu-
misilmoituksesta, joka tulee tehdä rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan tai rekis-
teröidyn paikallisyhteisön purkautumisesta.

Pykälän 2 momentissa säädetään rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdys-
kuntajärjestyksen ja rekisteröidyn paikal-
lisyhteisön paikallissääntöjen muuttamista
koskevista ilmoituksista. Jotta ulkopuolisilla
olisi aina mahdollisuus olla selvillä yhdys-
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kunnan voimassa olevasta yhdyskuntajärjes-
tyksestä tai paikallissäännöistä, yhdyskunta-
järjestyksen tai paikallissääntöjen muutos tu-
lisi voimaan, kun se on merkitty rekisteriin.

Sivullisella olisi pääsääntöisesti toisaalta
oikeus luottaa rekisteriin merkittyihin tietoi-
hin yhdyskunnan nimenkirjoittajista ja toi-
saalta myös velvollisuus tarvittaessa selvittää
rekisteristä, kenellä on oikeus edustaa yhdys-
kuntaa. Siten nimenkirjoittajan vaihtumisen
katsottaisiin pykälän 3 momentin mukaan
tulleen sivullisen tietoon, kun Patentti ja re-
kisterihallitus on merkinnyt muutoksen rekis-
teriin, ja ennen rekisteriin merkitsemistä
muutokseen voitaisiin vedota sivullista vas-
taan vain, jos yhdyskunta näyttää hänen tien-
neen muutoksesta. Sivullisen vilpittömän
mielen suojaamiseksi on säännökseen kui-
tenkin otettu poikkeussääntö. Jos käy selvil-
le, ettei sivullinen ole muutoksesta tiennyt
eikä ole ollut velvollinen tietämään, muutok-
sen ei katsota tulleen tämän tietoon, vaikka
se olisikin merkitty uskonnollisten yhdyskun-
tien rekisteriin. Tällainen tilanne voi syntyä
esimerkiksi silloin, jos yhdyskunta poistaa
tietyn oikeustoimen tekemistä koskevat neu-
vottelut aloittaneelta nimenkirjoittajalta ni-
menkirjoitusoikeuden kesken neuvottelujen
ilmoittamatta tästä neuvottelujen toiselle
osapuolelle.

Muutos- ja purkautusilmoituksen merkit-
semisestä rekisteriin on pykälän 5 momentin
mukaan voimassa, mitä 16 §:n 1 momentissa
säädetään uskonnollisen yhdyskunnan mer-
kitsemisestä rekisteriin. Yhdyskuntajärjes-
tyksen tai paikallissääntöjen muutoksien yh-
teydessä Patentti- ja rekisterihallitus tarkas-
taisi, että ne muutettuna vastaavat lain vaati-
muksia. Muuttamattomien kohtien korjaa-
mista rekisteriviranomainen ei kuitenkaan
voisi vaatia, jollei muutos suoraan vaikuta
siihen. Jos muutos koskisi yhdyskunnan tar-
koitusta ja toimintamuotoja koskevaa määrä-
ystä, Patentti- ja rekisterihallituksen tulisi
pyytää lausunto 23 §:ssä tarkoitetulta asian-
tuntijalautakunnalta. Hallituksen puheenjoh-
tajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista kos-
kevasta ilmoituksesta tarkastettaisiin lähinnä
vain se, että ilmoitus on oikein tehty.

Muutosilmoituksen tekisi sekä yhdyskun-
taa että sen paikallisyhteisöä koskevien il-
moitusten osalta aina yhdyskunnan hallituk-

sen puheenjohtaja. Purkautumisilmoituksen
tekisi joko yhdyskunnan hallituksen puheen-
johtaja tai selvitysmies.

21 §. Ennakkotarkastus. Pykälässä sääde-
tään yhdyskuntajärjestyksen tai siihen tehtä-
vän muutoksen ennakkotarkastuksesta. En-
nakkotarkastusmenettely vastaisi pääpiirteis-
sään yhdistyslain 55 §:n mukaista ennakko-
tarkastusmenettelyä. Ennakkotarkastus on si-
tova, eikä Patentti- ja rekisterihallitus voisi
muuttaa siinä ottamaansa kantaa lopullisessa
tarkastuksessa.

Patentti- ja rekisterihallituksella ei olisi eh-
dotonta velvollisuutta toimittaa ennakkotar-
kastusta. Se, missä tapauksessa ennakkotar-
kastus toimitetaan, jäisi viime kädessä Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen harkintaan. Rat-
kaisu ennakkotarkastuksen suorittamisesta
olisi siis tarkoituksenmukaisuusharkintaa.
Tästä syystä pykälän 3 momenttiin on otettu
valituskielto, joka koskee päätöstä olla suo-
rittamatta ennakkotarkastusta. Valituskielto
ei koske varsinaista ennakkotarkastuksesta
annettua päätöstä, joka on lopullisena ja sito-
vana asiaratkaisuna valituskelpoinen.

Ennakkotarkastusta ei voitaisi toimittaa re-
kisteröidyn paikallisyhteisön paikallissään-
nöistä. Paikallissääntöjen tarkastamiseen ei
yleensä liene pykälän 1 momentissa mainit-
tujen syiden vuoksi aihetta.

22 § Uskonnollisten yhdyskuntien rekiste-
riin merkittävät tiedot. Pykälässä säädetään
uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin tieto-
sisällöstä. Rekisteri koostuisi pykälän mu-
kaan kahdesta osasta, rekisteröidyistä uskon-
nollisista yhdyskunnista ja paikallisyhteisöis-
tä pidettävästä luettelosta sekä perustamis-,
muutos- ja purkautumisilmoituksista liittei-
neen. Rekisteriin merkittävät tiedot vastaavat
soveltuvin osin yhdistysrekisteriin merkittä-
viä tietoja. Rekisterinpitäjänä toimisi ehdote-
tun 15 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihalli-
tus.

Rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskun-
nista ja rekisteröidyistä paikallisyhteisöistä
pidettävään luetteloon merkittäisiin yhdys-
kunnan nimi ja kotikunta, ilmoituksen saa-
pumispäivä ja laji, rekisteröintipäivä ja rekis-
terinumero. Lisäksi luettelo sisältäisi tiedon
siitä, kenellä on yhdyskuntajärjestyksen mu-
kaan yhdyskunnassa nimenkirjoitusoikeus.
Hallituksen puheenjohtajasta ja nimenkirjoit-



HE 170/2002 vp 47

tajista rekisteröitäisiin sukunimi ja etunimet,
osoite, kotikunta ja henkilötunnus tai synty-
mäaika. Nämä henkilötiedot ovat henkilön
yksilöimiseksi ja tavoittamiseksi välttämät-
tömiä perustietoja. Henkilön kotikunnalla
tarkoitetaan pykälässä virallista kotikuntalain
mukaan määräytyvää kotikuntaa. Pääsääntöi-
sesti rekisteriin merkittäisiin henkilötunnus.
Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötun-
nusta, rekisteriin merkittäisiin syntymäaika.
Luetteloon merkittäisiin myös tieto mahdolli-
sesta yhdyskuntajärjestyksen tai sen muutok-
sen ennakkotarkastuksesta. Lisäksi luetteloon
merkittäisiin tiedot yhdyskunnan konkurssis-
ta, varoituksesta, toimintakiellosta sekä selvi-
tysmiehistä tai uskotuista miehistä. Rekiste-
röidystä paikallisyhteisöstä merkittäisiin re-
kisteriin vastaavat tiedot lukuun ottamatta
ennakkotarkastustietoja. Luetteloon voitaisiin
merkitä myös muut vastaavat rekisterin pi-
tämisessä tarpeelliset tiedot.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin
toinen osa muodostuisi uskonnonvapauslain
nojalla rekisterinpitäjälle toimitettavista, lain
18 ja 19 §:ssä tarkoitetuista perustamisilmoi-
tuksista sekä 20 §:ssä tarkoitetuista muutos-
ja purkautumisilmoituksista liitteineen. Pe-
rustamisilmoitus sisältää lain 9 §:ssä tarkoite-
tun perustamiskirjan ja yhdyskuntajärjestyk-
sen. Perustamisilmoitus sisältää muun ohella
lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut perustaja-
jäsenten henkilötiedot. Käytännössä laissa
tarkoitetut ilmoitukset liitteineen muodostai-
sivat asiakirjavihkon, josta tiedot olisivat
kaikkien saatavilla.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri si-
sältäisi yhdyskunnan hallituksen puheenjoh-
tajan sekä nimenkirjoittajien henkilötiedot.
Rekisteriin merkittävä yhdyskunnan perus-
tamisilmoitus sisältäisi lisäksi yhdyskunnan
perustajajäsenten henkilötiedot. Nämä tiedot
toisivat esille mainittujen henkilöiden uskon-
nollisen vakaumuksen.

Viranomaisten pitämään rekisteriin ja tieto-
jen luovuttamiseen sovellettaisiin rinnakkain
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia (621/1999) ja henkilötietolakia
(523/1999). Henkilötietolain 11 §:n mukaan
henkilön uskonnollinen vakaumus on arka-
luontoinen tieto, jonka käsittely laissa sääde-
tyin poikkeuksin on kielletty. Viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ei

ole erikseen määritelty sellaisen asiakirjan
luonnetta, joka sisältää tiedon henkilön us-
konnollisesta vakaumuksesta. Mainitun lain
24 §:n 32 kohdan mukaan salaisia ovat asia-
kirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliit-
tisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yk-
sityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä
taikka tietoja henkilön elintavoista, osallis-
tumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan
harrastuksista, perhe-elämästä tai muista nii-
hin verrattavista henkilökohtaisista oloista.
Julkisia ovat kuitenkin asiakirjat, jotka sisäl-
tävät tietoja henkilön toimimisesta poliitti-
sessa tai muussa luottamustehtävässä tai
henkilön pyrkimisestä sellaiseen tehtävään
samoin kuin henkilön osallistumisesta poliit-
tisen puolueen perustamiseen ja rekisteröin-
tiin tai valitsijayhdistyksen perustamiseen
vaaleja varten. Jossakin määrin on tulkinnan-
varaista, voidaanko uskonnollinen vakaumus
rinnastaa näihin viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädettyihin
salassapidettäviin tietoihin.

Ehdotetun 16 §:n 2 momentin mukaan Pa-
tentti- ja rekisterihallitus ilmoittaa Väestöre-
kisterikeskukselle uskonnollisen yhdyskun-
nan merkitsemisestä uskonnollisten yhdys-
kuntien rekisteriin. Ilmoitukseen liitetään pe-
rustajajäsenten henkilötiedot. Väestörekiste-
rikeskus tallettaa väestötietojärjestelmään
tiedot yhdyskunnan perustajien liittymisestä
yhdyskuntaan. Tieto henkilön kuulumisesta
uskonnolliseen yhdyskuntaan talletetaan vä-
estötietojärjestelmään väestötietolain 4 §:n 3
momentin perusteella.

23 §. Asiantuntijalautakunta. Pykälässä
säädetään asiantuntijalautakunnasta, jonka
tehtävänä on antaa Patentti- ja rekisterihalli-
tukselle lausunto siitä, ovatko rekisteröidyn
uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toi-
mintamuodot 7 §:n mukaisia. Lautakunta
toimii asiantuntijaelimenä arvioitaessa yh-
dyskunnan toiminnan uskonnollisuutta. Lau-
sunto tulisi hankkia rekisteröitäessä yhdys-
kuntaa ensimmäisen kerran sekä muutettaes-
sa yhdyskunnan yhdyskuntajärjestykseen
merkittyä tarkoitusta ja toimintamuotoa. Li-
säksi lausunto tulisi hankkia vastaavista en-
nakkotarkastushakemuksista.

Pykälän 1 momentin mukaan lautakunnan
tehtävänä on ensinnäkin arvioida, onko yh-
teisön tarkoituksena järjestää ja tukea uskon-
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non tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuu-
luvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista
toimintaa ja pohjautuuko tämä toiminta us-
kontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoi-
tuksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidet-
tyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin.
Lautakunnan tehtävänä on tähän liittyen ar-
vioida esimerkiksi sitä, onko rekisteröitymis-
tä hakeva yhteisö uskonnollinen vai edustaa-
ko se muita kuin uskonnollisia maailmankat-
somuksia ja vakaumuksia. Toiseksi lauta-
kunnan tehtävänä on arvioida yhteisön toi-
minnan luonne suhteessa perus- ja ihmisoi-
keuksiin. Kolmanneksi lautakunta arvioi
täyttääkö yhteisön taloudellinen toiminta us-
konnonvapauslaissa tällaiselle toiminnalle
säädetyt rajoitukset ja tarkistaa, ettei yhdys-
kunta ole sotilaalliseen tapaan organisoitunut
eikä sen tarkoituksena ole järjestää ampuma-
aseiden käytön harjoituksia.

Asiantuntijalautakunnan tehtävät rajoittui-
sivat ainoastaan perustamisilmoituksen teh-
neen tai yhdyskuntajärjestystä myöhemmin
muuttavan yhdyskunnan tarkoituksen ja toi-
mintamuotojen arvioimiseen 7 §:n pohjalta.
Lautakunnan tehtävänä ei sen sijaan olisi
muuten selvittää, täyttääkö yhteisö uskon-
nonvapauslaissa säädetyt rekisteröitymisen
edellytykset. Näin ollen lautakunta ei arvioisi
yleisesti esimerkiksi perustamiskirjan, yh-
dyskuntajärjestyksen ja yhdyskunnan hallin-
non lainmukaisuutta. Lautakunnan toimivalta
rajoittuisi ainoastaan siihen vaiheeseen, kun
yhdyskunta hakee rekisteröitymistä tai muut-
taa yhdyskuntajärjestystään. Lautakunnalla ei
sen sijaan olisi toimivaltaa jälkeenpäin tutkia
jo rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskunti-
en tarkoitusta ja toimintamuotoja.

Pykälän 2 momentissa säädetään lautakun-
nan kokoonpanosta. Lautakunnassa olisi
kolme jäsentä, joista yhden tulee edustaa us-
kontojen, yhden yhteiskunnallista ja yhden
oikeudellista asiantuntemusta. Lautakunnan
jäsenet nimittäisi opetusministeriö uskonnol-
lisia yhdyskuntia koskevista asioista vastaa-
vana ministeriönä neljäksi vuodeksi kerral-
laan. Jäsenten lisäksi lautakunnassa on sih-
teerinä ja esittelijänä opetusministeriön ni-
meämä virkamies. Pykälän 3 momentissa
säädetään lautakunnan puheenjohtajalle, jä-
senelle ja sihteerille maksettavista kokous-
palkkioista.

24 §. Rekisteristä poistaminen. Uskonnol-
listen yhdyskuntien rekisterissä voi olla myös
sellaisia yhdyskuntia, jotka ovat tosiasialli-
sesti lopettaneet toimintansa, mutta jotka ei-
vät ole purkautuneet. Tästä voi aiheutua han-
kaluuksia muun muassa rekisterinpidossa, ti-
lastoinnissa, uusien yhdyskuntien nimiä va-
littaessa sekä toimintansa lopettaneen yh-
dyskunnan omaisuuden hoidossa. Uskonnol-
linen yhdyskunta voisi oma-aloitteisesti pur-
kautua yhdyskuntajärjestyksessä määrätyssä
järjestyksessä. Lisäksi tuomioistuin voisi yh-
distyslain 41 §:n mukaisesti julistaa yhdys-
kunnan purkautuneeksi, jos sen toiminta on
loppunut. Julistamista purkautuneeksi voisi
hakea yhdyskunnan jäsen tai muu, jota asia
koskee.

Kun edellä mainitut menettelyt edellyttävät
joko yhdyskunnan, sen jäsenen tai muun asi-
anosaisen aloitteellisuutta, voisi rekisteriin
jäädä toimintansa lopettaneita yhdyskuntia,
jolleivät nämä toimi yhdyskunnan purkami-
seksi. Tämän vuoksi pykälässä säädettäisiin
yhdyskunnan poistamisesta rekisteristä vi-
ranomaistoimin. Yhdistyslaki ei tunne vas-
taavaa menettelyä, mutta kaupparekisteristä
toimintansa lopettaneet elinkeinonharjoittajat
poistetaan kaupparekisterilain (129/1979)
24 §:n mukaisesti rekisteriviranomaisen toi-
mesta. Patentti- ja rekisterihallitus poistaisi
rekisteristä yhdyskunnan, josta ei ole viimek-
si kuluneen kymmenen vuoden aikana tullut
ilmoitusta uskonnollisten yhdyskuntien rekis-
teriin, jollei käy selville, että yhdyskunta har-
joittaa edelleen toimintaa. Kymmenen vuo-
den raja vastaisi yhdistyslain 41 §:n ja kaup-
parekisterilain 24 §:n säännöksiä. Olettama
kumoutuisi kuitenkin, jos muulla tavoin kä-
visi selville, että yhdyskunta harjoittaa edel-
leen toimintaa. Selvitykseksi kävisi yleensä
yhdyskunnan ilmoitus siitä, että se jatkaa yhä
toimintaansa.

Patentti- ja rekisterihallituksen olisi ennen
rekisteristä poistamista varattava poistetta-
valle yhdyskunnalle tilaisuus tulla kuulluksi.
Edelleen toimintaansa harjoittavalla yhdys-
kunnalla olisi tässä yhteydessä aina tilaisuus
ilmoittaa toimintansa jatkamisesta ja siten
välttää poistaminen rekisteristä.

25 §. Yhdyskunnan lakkauttaminen ja va-
roitus. Rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan lakkauttamista koskevilla säännöksil-
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lä ei normaalisti ole kovin suurta käytännön
merkitystä, sillä niiden soveltaminen voi tulla
kysymykseen vain hyvin poikkeuksellisissa
tapauksissa. Voimassa olevan uskonnonva-
pauslain 30 §:n nojalla ei ole lakkautettu yh-
tään yhdyskuntaa. Lakkauttamista koskevat
säännökset ovat kuitenkin periaatteellisesti
merkittäviä. Yhdyskunnan lakkauttamisessa
on kysymys perusoikeuden rajoittamisesta,
joten sitä koskevissa säännöksissä on otetta-
va huomioon perusoikeuksien rajoittamisen
yleiset perusteet. Säännöksiä sovellettaessa
olisi otettava huomioon perusoikeusmyöntei-
sen tulkinnan periaate.

Opetusministeriöllä uskonnollisiin yhdys-
kuntiin liittyvistä asioista vastaavana ministe-
riönä ja virallisella syyttäjällä olisi viran-
omaisten puolesta itsenäinen ja rinnakkainen
kanneoikeus yhdyskunnan lakkauttamista
koskevan kanteen nostamiseen. Yhdyskun-
nan jäsenen kanneoikeus liittyisi hänen oi-
keuteensa valvoa yhdyskunnan toimintaa.

Lakkauttamisperusteita olisi kaksi. Näistä
ensimmäinen olisi yhdyskunnan toimiminen
olennaisesti vastoin lakia. Hyvien tapojen
vastaisen toiminnan perusteella yhdyskuntaa
ei enää voisi lakkauttaa. Hyviä tapoja koske-
vaa rajoitusta ei sisälly nykyiseen perustus-
lain 11 §:ään ja hyviä tapoja on muutenkin
pidetty liian arvosidonnaisena ja tulkinnanva-
raisena käsitteenä. Muuten peruste vastaisi
yhdistyslain 43 §:n 1 momentin 1 kohtaa.
Olennaisuuden vaatimus tarkoittaa, ettei mi-
kä tahansa yksittäinen lain vastainen teko
voisi johtaa yhdyskunnan lakkauttamiseen,
vaan toiminnan tulisi yleensä olla jatkuvaa ja
sen olisi osoitettava selvää piittaamattomuut-
ta lain pakottavista säännöksistä. Toinen lak-
kauttamisperuste olisi toimiminen olennai-
sesti vastoin yhdyskuntajärjestyksessä mää-
rättyä tarkoitusta. Tämä vastaisi yhdistyslain
43 §:n 1 momentin 2 kohtaa.

Jos lakkauttamisen edellytykset täyttyvät,
tuomioistuin voisi lakkauttamisen sijasta an-
taa yhdyskunnalle varoituksen, jollei yleinen
etu vaadi yhdyskunnan lakkauttamista. Sään-
nös vastaisi yhdistyslain 43 §:n 2 momenttia.
Koska lakkauttaminen on ankara ja lopulli-
nen seuraamus, tuomioistuimelle annettaisiin
mahdollisuus myös vaihtoehtoiseen, lievem-
pään seuraamukseen. Tuomioistuin ilmoittai-
si lakkauttamisesta ja varoituksesta yhdistys-

lain 60 §:n perusteella Patentti- ja rekisteri-
hallitukselle.

26 §. Väliaikainen toimintakielto. Pykäläs-
sä säädettäisiin väliaikaisesta toimintakiellos-
ta yhdyskunnan lakkauttamista koskevan asi-
an tultua vireille. Kielto voi olla tarpeen esi-
merkiksi yhdyskunnan omaisuuden hävittä-
misen estämiseksi yhdyskunnan tarkoituksen
vastaisen toiminnan seurauksena tai yhdys-
kunnan lainvastaisen toiminnan välittömäksi
lopettamiseksi. Pykälän 1 momentti vastaisi
yhdistyslain 44 §:n 1 momenttia. Asianosai-
silla tarkoitettaisiin niitä tahoja, joilla on oi-
keus nostaa kanne yhdyskunnan julistami-
seksi lakkautetuksi, toisin sanoen opetusmi-
nisteriötä, virallista syyttäjää tai yhdyskun-
nan jäsentä. Tuomioistuin ei voisi antaa väli-
aikaista toimintakieltoa omasta aloitteestaan.
Kiellon antamiseen riittäisi todennäköisyys-
näyttö siitä, että yhdyskunnan lakkauttamisen
edellytykset täyttyvät. Väliaikaisen toiminta-
kiellon edellytysten täyttyessäkin tuomiois-
tuimella olisi harkintavalta sen suhteen, onko
kielto tarpeellinen vai ei.

Pykälän 2 momentti vastaisi sisällöltään
yhdistyslain 44 §:n 3 momenttia. Väliaikai-
seen toimintakieltoon määrätyn yhdyskunnan
oikeuksien turvaamiseksi tuomioistuimen tu-
lisi joka kerta lakkauttamisasiaa käsitelles-
sään ottaa väliaikaista toimintakieltoa koske-
va asia omasta aloitteestaan esille ja tehdä
päätös kiellon jatkumisesta, muussa tapauk-
sessa kielto raukeaisi. Väliaikaiseen toimin-
takieltoon ei saisi erikseen hakea muutosta
valittamalla, kuten ei yleensäkään väliaikai-
siin ratkaisuihin.

27 §. Laiton uskonnollisen yhdyskunnan
toiminnan jatkaminen. Pykälässä säädettäi-
siin rangaistavaksi laiton uskonnollisen yh-
dyskunnan toiminnan harjoittaminen, jolla
tarkoitettaisiin lakkautetuksi julistetun tai vä-
liaikaiseen toimintakieltoon määrätyn yhdys-
kunnan tai rekisteröidyn paikallisyhteisön
toiminnan jatkamista uskonnonvapauslain
vastaisesti. Säännös vastaisi yhdistyslain
62 §:n 1 momentin säännöstä laittoman yh-
distystoiminnan harjoittamisesta. Säännök-
seen sisältyisi esimerkkiluettelo siitä, mitä
katsottaisiin yhdyskunnan toiminnan jatka-
miseksi. Yhdyskunnan toiminnan jatkamise-
na ei pidettäisi pelkästään yhdyskunnan us-
kontunnustuksen mukaista uskonnonharjoi-
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tusta. Rangaistukseen voitaisiin tuomita vain,
jos asianomainen tiesi yhdyskunnan julista-
misesta lakkautetuksi tai määräämisestä toi-
mintakieltoon.

28 §. Yhdistyslain soveltaminen. Rekiste-
röityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin liittyvät
yhteisöoikeudelliset sääntelytarpeet vastaavat
monilta osin aatteellisiin yhdistyksiin liitty-
viä sääntelytarpeita. Rekisteröityjen uskon-
nollisten yhdyskuntien yhteisöoikeudellisen
sääntelyn lähtökohtana ehdotuksessa on, että
yhdyskuntien järjestysmuodosta säädettäisiin
uskonnonvapauslaissa vain siltä osin, kuin
yhdyskuntiin liittyy aatteellisista yhdistyksis-
tä poikkeavia sääntelytarpeita. Muilta osin
viitattaisiin yhdistyslain yhdistyksiä koske-
viin säännöksiin. Nämä viittaussäännökset on
ehdotuksessa koottu tähän pykälään.

Kun rekisteröityihin uskonnollisiin yhdys-
kuntiin sovellettavissa yhdistyslain säännök-
sissä puhutaan yhdistyksen säännöistä tai yh-
distysrekisteristä, koskisi sama rekisteröityi-
hin uskonnollisiin yhdyskuntiin sovellettuna
vastaavasti yhdyskunnan yhdyskuntajärjes-
tystä ja uskonnollisten yhdyskuntien rekiste-
riä. Tästä olisi selventävä säännös pykälän 4
momentissa. Pykälässä lueteltuja yhdistyslain
säännöksiä sovellettaisiin 13 §:n 2 momen-
tissa olevan viittauksen nojalla soveltuvin
osin myös rekisteröityihin paikallisyhteisöi-
hin.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin sovellettaisiin
ensinnäkin yhdistyslain 5 §:n pykälän sään-
nöksiä taloudellisesta toiminnasta. Yhdys-
kunta voisi siten harjoittaa vain sellaista ta-
loudellista toimintaa, josta on määrätty sen
yhdyskuntajärjestyksessä tai joka muutoin
välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteutta-
miseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti
vähäarvoisena.

Yhdistyslain 9 §:ssä säädetään kaksikieli-
syydestä ja yhdistyksen nimestä. Yhdyskunta
voitaisiin merkitä uskonnollisten yhdyskunti-
en rekisteriin kaksikielisenä, jos yhdyskun-
nan yhdyskuntajärjestyksessä määrätään, että
yhdyskunta on sekä suomen- että ruotsinkie-
linen. Yhdyskunnan kieli on se kieli, jolla
yhdyskuntajärjestys laaditaan ja jota yhdys-
kunta käyttää asioidessaan viranomaisten
kanssa. Sisäisessä toiminnassaan yhdyskunta
voi käyttää myös muita kieliä. Yhdyskunnan
yhdyskuntajärjestyksessä voitaisiin myös

määrätä, että yhdyskunnalla on suomenkieli-
nen, ruotsinkielinen ja saamenkielinen nimi
tai nimi kahdella näistä kielistä, jolloin yh-
dyskunnan nimenä voitaisiin käyttää mitä ta-
hansa näistä nimistä.

Rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskun-
tiin sovellettaisiin myös yhdistyslain 14 ja
15 §:n säännöksiä yhdistyksestä erottamises-
ta ja erottamismenettelystä. Yhdyskunnalla
olisi aina oikeus jäsenen erottamiseen jäsen-
velvoitteiden laiminlyönnin, yhdyskuntaa
huomattavasti vahingoittavan toiminnan
taikka laissa tai yhdyskuntajärjestyksessä
määrättyjen jäsenyysedellytysten menettämi-
sen perusteella. Lisäksi yhdyskuntajärjestyk-
sessä voitaisiin määrätä myös muista erotta-
misperusteista. Jäsenen erottamisesta yhdis-
tyksestä päättää yhdistyslain 15 §:n mukaan
yhdistys kokouksessaan. Rekisteröidyllä us-
konnollisella yhdyskunnalla ei ehdotuksen
mukaan tarvitsisi välttämättä olla kokousta,
joten tältä osin säännös ei aina soveltuisi re-
kisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin.
Silloin kun yhdyskunnalla ei ole kokousta,
yhdyskuntajärjestyksessä olisi siten tarpeen
määrätä, mikä toimielin päättää jäsenen erot-
tamisesta. Muuten erottamismenettely mää-
räytyisi yhdistyslain 15 §:n mukaisesti.

Yhdyskunnan päätöksen moitteenvaraisuu-
teen, mitättömyyteen ja täytäntöönpanokiel-
toon sovellettaisiin yhdistyslain 32—34 §:n
säännöksiä. Pätemättömät päätökset on sään-
nöksissä jaettu moitteenvaraisiin ja mitättö-
miin. Moitteenvaraisuus on korjauskelpoista
siten, että päätös on pätevä, jos sen pätemät-
tömyyteen ei ole ajoissa vedottu laissa sääde-
tyllä tavalla. Moitteenvaraisia olisivat pää-
tökset, jotka eivät ole syntyneet asianmukai-
sessa järjestyksessä tai jotka ovat muutoin
lain tai yhdyskuntajärjestyksen vastaisia.
Moitekanteen voisi nostaa yhdyskunnan jä-
sen, hallitus tai hallituksen jäsen, ei kuiten-
kaan se, joka on kokouksessa myötävaikutta-
nut päätöksen tekemiseen. Määräaika kan-
teen nostamiselle olisi kolme kuukautta, joka
laskettaisiin pääsääntöisesti päätöksen teke-
misestä.

Yhdistyslain 32 §:n 2 momentti koskee nii-
tä tilanteita, joissa yhdistyksen hallitus on
nostanut moitekanteen. Säännöksen mukaan
yhdistyksen kokous on tällöin viipymättä
kutsuttava koolle valitsemaan edustaja vas-
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taamaan yhdistyksen puolesta. Jos päätösval-
taa rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdys-
kunnassa käyttää kokouksen sijasta jokin
muu toimielin, tämä toimielin valitsisi edus-
tajan. Niissä yhdyskunnissa, joissa hallitus
on ainoa päätösvaltaa käyttävä toimielin, ei
säännöksessä tarkoitettua tilannetta voisi
esiintyä.

Mitättömyys on itsestään vaikuttavaa, kor-
jautumatonta pätemättömyyttä, johon voi ve-
dota kuka tahansa. Mitätön olisi ensinnäkin
päätös, joka loukkaa sivullisen oikeutta. Pää-
tös, joka vähentää yhdyskunnan jäsenellä yh-
dyskuntajärjestyksen mukaan olevaa erityistä
etua yhdyskunnassa taikka sisällöltään tai
päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa
jäsenen yhdenvertaisuutta, olisi mitätön, jol-
lei yhdistyslain 27 §:n 3 momentista muuta
johdu. Yhdistyslain 27 §:n 3 momentin mu-
kaan vaalin toimittamistapaa, jäsenen ääni-
määrää, toimielimen kokoonpanoa tai jäse-
nen maksuvelvollisuutta koskeva sääntöjen
muutos on pätevä, vaikka muutos johtaisi jä-
senelle yhdyskuntajärjestyksessä taatun eri-
tyisen edun tai jäsenten yhdenvertaisuuden
loukkaamiseen, jos päätös on tehty siten kuin
pykälän 1 momentin 3 kohdassa tai pykälän
2 momentissa säädetään. Näissä säännöksissä
säädetyt enemmistövaatimukset korvaavat
yhdistyslain esitöiden mukaan yhdistyksen
säännöissä mahdollisesti olevat poikkeavat
vaadittavaa enemmistöä koskevat määräykset
(HE 64/1998 vp).

Tuomioistuin voisi yhdistyslain 34 §:n pe-
rusteella kieltää yhdyskunnan päätöksen täy-
täntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväk-
si, kun kanne yhdyskuntaa vastaan on pantu
vireille.

Yhdistyslain 36 §:ssä säädetään yhdistyk-
sen nimenkirjoittajista. Rekisteröidyn uskon-
nollisen yhdyskunnan nimen voisi pääsään-
töisesti kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.
Lisäksi nimenkirjoitusoikeus voitaisiin yh-
dyskuntajärjestyksessä antaa yhdistyslain
36 §:n 2 momentissa säädetyille henkilöille.
Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voisi
edustaa yhdyskuntaa. Nimenkirjoitusoikeutta
voitaisiin yhdyskuntajärjestyksessä rajoittaa
niin, että kahdella tai useammalla henkilöllä
on vain yhdessä oikeus kirjoittaa yhdyskun-
nan nimi. Muuta rajoitusta ei voisi merkitä
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Yh-

dyskunnan allekirjoituksessa olisi oltava yh-
dyskunnan nimi ja nimenkirjoittajan tai ni-
menkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.
Yhdyskunnalle tarkoitetut haasteet ja muut
tiedoksiannot voitaisiin toimittaa henkilölle,
jolla on yksin tai yhdessä toisen kanssa oike-
us kirjoittaa yhdyskunnan nimi.

Yhdistyslain 37 §:ssä säädetään esteelli-
syydestä. Rekisteröidyn uskonnollisen yh-
dyskunnan hallituksen jäsen tai yhdyskunnan
toimihenkilö ei saisi osallistua hänen ja yh-
dyskunnan välistä sopimusta koskevan eikä
muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä
ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etun-
sa saattaa olla ristiriidassa yhdyskunnan edun
kanssa. Säännös ei koskisi esteellisyyttä yh-
dyskunnan kokouksessa, vaan tähän sovellet-
taisiin pykälän 2 momentin nojalla yhdistys-
lain 26 §:ää.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
tilintarkastukseen sovellettaisiin yhdistyslain
38 §:ää koskevan viittauksen perusteella ti-
lintarkastuslakia (936/1994). Yhdyskunnalla
tulisi olla vähintään yksi tilintarkastaja ja va-
ratilintarkastaja.

Yhdyskunnan hallituksen jäsenen ja toimi-
henkilön vahingonkorvausvelvollisuus mää-
räytyisi yhdistyslain 39 §:n mukaisesti. Nämä
olisivat siten velvollisia korvaamaan vahin-
gon, jonka he ovat toimessaan tahallisesti tai
tuottamuksesta aiheuttaneet yhdyskunnalle.
Sama koskisi uskonnonvapauslakia, rekiste-
röityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin sovel-
lettavia yhdistyslain säännöksiä tai yhdys-
kuntajärjestystä rikkomalla yhdyskunnan jä-
senelle tai muulle aiheutettua vahinkoa.
Työntekijän asemassa olevan vahingonkor-
vausvelvollisuuteen sovellettaisiin vahingon-
korvauslain ja työsopimuslain asiaa koskevia
säännöksiä. Vahingonkorvauslain säännöksiä
sovellettaisiin myös vahingonkorvauksen so-
vitteluun ja korvausvastuun jakautumiseen
korvausvelvollisten kesken.

Yhdyskunnan purkautumiseen sovellettai-
siin yhdistyslain 40—42 §:n säännöksiä. Yh-
dyskunnan päätettyä purkautua huolehtisi
selvitystoimista hallitus, jollei tehtävään ole
valittu yhtä tai useampaa selvitysmiestä. Sel-
vitystoimiin ei kuitenkaan tarvitsisi ryhtyä,
jos yhdyskunta on purkautumisesta päättäes-
sään samalla hyväksynyt hallituksen laatiman
loppuselvityksen, jonka mukaan yhdyskun-
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nalla ei ole velkoja. Selvitysmiehillä olisi oi-
keus ja velvollisuus ryhtyä kaikkiin tarvitta-
viin toimiin yhdyskunnan purkamiseksi. Tär-
keimmät tehtävät ja valtuudet kävisivät ilmi
yhdistyslain 40 §:n 2 momentista. Jos yhdys-
kunnan varoja ei voisi käyttää yhdyskuntajär-
jestyksessä määrätyllä tavalla, ne tulisi luo-
vuttaa valtiolle käytettäväksi mahdollisuuk-
sien mukaan yhdyskunnan toimintaan lähei-
sesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Yh-
dyskunta katsottaisiin lakanneeksi, kun pur-
kautumisesta on tehty merkintä uskonnollis-
ten yhdyskuntien rekisteriin. Selvitystoimia
voitaisiin moittia selvitysmiehiä vastaan nos-
tettavalla kanteella.

Jos yhdyskunnan toiminta on loppunut,
mutta yhdyskunta ei ole oma-aloitteisesti
purkautunut, yhdyskunnan jäsen tai muu, jota
asia koskee, voisi hakea tuomioistuimelta
yhdyskunnan julistamista purkautuneeksi.
Jollei muuta näytetä, toiminnan katsottaisiin
loppuneen, jos yhdyskunnasta viimeksi us-
konnollisten yhdyskuntien rekisteriin tehdys-
tä ilmoituksesta on kulunut kymmenen vuot-
ta. Tarvittaessa tuomioistuin määräisi selvi-
tysmiehen huolehtimaan selvitystoimista.

Toimintansa lopettanut rekisteröity uskon-
nollinen yhdyskunta voitaisiin poistaa rekis-
teristä myös viranomaistoimin. Tästä säädet-
täisiin uskonnonvapauslain 24 §:ssä.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
lakkauttamisesta, varoituksesta ja väliaikai-
sesta toimintakiellosta säädettäisiin pääosin
uskonnonvapauslain 25 ja 26 §:ssä. Säännök-
set vastaisivat sisällöllisesti pitkälti yhdistys-
lain 43 ja 44 §:ää. Yhdistyslain 45 §, joka
koskee toiminnan lopettamista ja selvitys-
miehiä, kun yhdistys on julistettu lakkaute-
tuksi tai määrätty väliaikaiseen toimintakiel-
toon, soveltuisi sen sijaan suoraan rekisteröi-
tyihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Yhdys-
kunnan toiminta olisi tällöin heti lopetettava
lukuun ottamatta yhdyskunnan harjoittamaa
elinkeinoa tai ansiotoimintaa ja yhdyskunnan
omaisuuden hoitamista, joita hallitus saisi
jatkaa, kunnes päätös lakkauttamisesta tulee
lainvoimaiseksi. Jos tuomioistuin määräisi,
että hallitus ei saa jatkaa yhdyskunnan omai-
suuden hoitamista, se määräisi tätä varten
yhden tai useamman uskotun miehen. Kun
yhdyskunta julistetaan lakkautetuksi, tuomio-
istuin määräisi tarvittaessa yhden tai useam-

man selvitysmiehen. Myös yhdistyslain 46
§:ää sovellettaisiin rekisteröityihin uskonnol-
lisiin yhdyskuntiin, joten tuomioistuin, jossa
lakkauttamiskanne tutkitaan, määräytyisi yh-
dyskunnan kotipaikan mukaan.

Yhdistyslain 58 §:ssä säädetään vastuusta
velvoitteista rekisteröimättömien yhdistysten
osalta. Rekisteröimättömät uskonnolliset yh-
dyskunnat eivät ole oikeuskelpoisia eli ne ei-
vät voi saada nimiinsä oikeuksia tai tehdä si-
toumuksia eivätkä kantaa tai vastata. Rekiste-
röimättömän uskonnollisen yhdyskunnan
puolesta tehdystä toimesta aiheutuneesta vel-
voitteesta vastaisivat yhdistyslain 58 §:n no-
jalla toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet
henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.
Yhdyskunnan muut jäsenet eivät olisi vas-
tuussa tällaisista velvoitteista.

Yhdistyslain 60 §:ää, jossa säädetään tuo-
mioistuimen ilmoitusvelvollisuudesta Patent-
ti- ja rekisterihallitukselle, sovellettaisiin
myös rekisteröityihin uskonnollisiin yhdys-
kuntiin. Ilmoitusvelvollisuus koskisi yhdys-
kunnan omaisuuden luovuttamista konkurs-
siin ja konkurssimenettelyn päättymistä tuo-
mioistuimessa, yhdyskunnan purkautuneeksi
julistamista, lakkauttamista, varoitusta ja vä-
liaikaista toimintakieltoa koskevia tuomiois-
tuimen päätöksiä sekä lainvoiman saaneita
ratkaisuja, jotka koskevat rekisterimerkinnän
kumoamista taikka rekisteriin merkittävän
päätöksen pätemättömyyttä tai täytäntöön-
panokieltoa.

Yhdyskunnan omaisuuden konkurssiin luo-
vuttamiseen sovellettaisiin yhdistyslain
61 §:ää. Asiasta päättäisi siten yhdyskunnan
hallitus.

Päätösvallan käyttämisestä rekisteröidyssä
uskonnollisessa yhdyskunnassa voitaisiin
lähtökohtaisesti määrätä vapaasti yhdyskun-
tajärjestyksessä. Päätösvaltaa eivät siten vält-
tämättä käyttäisi jäsenet kokouksessa, kuten
aatteellisissa yhdistyksissä, vaan päätösvallan
käyttö voitaisiin järjestää muullakin tavalla.
Valtaosassa yhdyskuntia päätösvalta kuuluu
kuitenkin jäsenten kokoukselle. Näissä yh-
dyskunnissa olisi perusteltua soveltaa yhdis-
tyslain säännöksiä yhdistyksen kokouksesta
silloin, kun jokin asia on jäänyt yhdyskunta-
järjestyksessä sääntelemättä. Näin ollen py-
kälän 2 momentissa viitattaisiin eräisiin ko-
kousta koskeviin yhdistyslain säännöksiin.
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Näitä säännöksiä sovellettaisiin vain silloin,
kun päätösvaltaa yhdyskunnassa yhdyskunta-
järjestyksen mukaan käyttävät jäsenet koko-
uksessa. Vastaavasti silloin, kun yhdyskun-
nan jäsenet käyttäisivät päätösvaltaa erillisis-
sä äänestystilaisuuksissa tai postitse taikka
päätösvaltaa käyttäisivät yhdyskunnan val-
tuutetut, päätösvaltaan ja päätöksentekoon
olisi perusteltua soveltaa yhdistyslain kysei-
siä päätöksentekomuotoja koskevia säännök-
siä siltä osin, kuin yhdyskuntajärjestyksessä
ei ole määräyksiä asiasta. Pykälän 2 momen-
tissa mainitut säännökset eivät olisi miltään
osin pakottavia rekisteröidyille uskonnollisil-
le yhdyskunnille, vaan yhdyskuntajärjestyk-
sessä voitaisiin määrätä kyseisistä asioista
toisinkin.

Yhdistyslain 20 §:n nojalla jokaisella yh-
dyskunnan jäsenellä olisi oikeus vaatia yh-
dyskunnan sääntömääräisen kokouksen pi-
tämistä, jollei sitä ole kutsuttu koolle. Yli-
määräinen kokous olisi pidettävä, jos yhdys-
kunnan kokous niin päättää tai hallitus katsoo
siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi
kymmenesosa yhdyskunnan äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii.

Yhdistyslain 21 §:n nojalla yhdyskunnan
valtuutettujen kokoukseen noudatettaisiin
soveltuvin osin yhdistyslain kokousta koske-
via säännöksiä. Valtuutettujen ylimääräinen
kokous olisi kuitenkin pidettävä vain, kun
valtuutetut niin päättävät tai hallitus katsoo
siihen olevan aihetta taikka kun vähintään
yksi kymmenesosa valtuutetuista sitä ilmoit-
tamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyslain 23 §:n nojalla yhdyskunnan
kokouksessa päätettäisiin, jollei yhdyskunta-
järjestyksessä toisin määrätä, yhdyskunnan
yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta, kiin-
teistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä,
yhdyskunnan toiminnan kannalta huomatta-
van muun omaisuuden luovuttamisesta,
mahdollisesta äänestys- ja vaalijärjestyksestä,
hallituksen tai sen jäsenen valitsemisesta tai
erottamisesta, mahdollisen tilintarkastajan
valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätök-
sen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä sekä yhdyskunnan purkami-
sesta. Yhdistyslain 24 §:n nojalla kokouskut-
sussa olisi mainittava kokouksen aika ja
paikka, eikä päätöstä yhdistyslain 23 §:ssä

mainitussa ja muussa siihen verrattavassa
asiassa saisi tehdä, ellei asiaa ole mainittu
kokouskutsussa.

Yhdistyslain 25 §:n nojalla äänioikeus oli-
si, jollei yhdyskuntajärjestyksessä ole toisin
määrätty, jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jä-
senellä, ja jokaisella äänioikeutetulla olisi
yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voisi käyttää
äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä, ellei
yhdyskuntajärjestyksessä ole niin määrätty.
Äänioikeudelle voitaisiin yhdyskuntajärjes-
tyksessä asettaa muun muassa yhdistyslain
25 §:n 2 momentin mukaisia rajoituksia.

Yhdyskunnan jäsen olisi yhdistyslain
26 §:n nojalla esteellinen päätettäessä hänen
ja yhdyskunnan välisestä sopimuksesta tai
muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa
on ristiriidassa yhdyskunnan edun kanssa. Jä-
sen ei tällöin saisi äänestää eikä tehdä pää-
tösehdotuksia kokouksessa. Hallituksen jäsen
tai muu, jolle on uskottu yhdyskunnan hallin-
toon kuuluva tehtävä, ei saisi äänestää päätet-
täessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erot-
tamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta
taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun
asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Yhdistyslain 27 §:ssä säädetään päätöksen-
tekojärjestyksestä. Pääsääntöisesti yhdys-
kunnan päätökseksi tulisi se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet äänestyksessä anne-
tuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkai-
sisi puheenjohtajan kanta, erillisissä äänes-
tystilaisuuksissa tai postitse äänestettäessä
kuitenkin arpa. Yhdyskuntajärjestyksen
muuttamiseen, yhdyskunnan purkamiseen tai
yhdyskunnan omaisuuden pääosan luovutta-
miseen vaadittaisiin vähintään kolme neljäs-
osaa annetuista äänistä. Yhdistyslain 27 §:n 2
momentissa tarkoitetut yhdyskuntajärjestyk-
sen muutokset voitaisiin kuitenkin tehdä eh-
dottomalla enemmistöllä. Tällaisia muutoksia
ovat siirtyminen jäsenäänestykseen tai liitto-
äänestykseen taikka enemmistövaalitavan
korvaaminen suhteellisella vaalitavalla.
Vaikka säännös on yhdistysten osalta pakot-
tava, voitaisiin siitä rekisteröidyn uskonnolli-
sen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksessä
poiketa. Yhdistyslain 27 §:n 3 momenttia on
käsitelty edellä päätöksen mitättömyyttä kos-
kevan yhdistyslain 33 §:n yhteydessä.

Yhdistyslain 28 ja 29 §:ssä säädetään yh-
distyksessä toimitettavista vaaleista. Yhdys-
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kunnan kokouksessa toimitettavassa vaalissa
noudatettaisiin enemmistövaalitapaa, jollei
henkilövalinta tapahdu yksimielisesti tai jol-
lei yhdyskuntajärjestyksessä ole toisin mää-
rätty. Erillisiä äänestystilaisuuksia ja postitse
toimitettavia äänestyksiä koskevia yhdistys-
lain 28 §:n säännöksiä sovellettaisiin myös
rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan,
jos yhdyskuntajärjestyksen mukaan yhdys-
kunnassa käytetään kyseisiä päätöksen-
tekomuotoja. Enemmistövaalitapaa käytettä-
essä valituksi tulisivat eniten ääniä saaneet.
Jos vaali on toimitettava suhteellisena vaali-
na, olisi yhdyskuntajärjestyksessä määrättä-
vä, miten vaali tällöin toimitetaan. Suhteelli-
nen vaali toimitettaisiin suljetuin lipuin ja ta-
satulos ratkaistaisiin arvalla.

Jos yhdyskunnan päätösvaltaa käytetään
erillisissä äänestystilaisuuksissa tai postitse,
yhdyskunnan olisi hyväksyttävä tätä varten
yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitettu äänestys- ja
vaalijärjestys, johon olisi otettava tarvittavat
äänestystä ja vaalia koskevat yhdistyslain
säännöksiä ja yhdyskuntajärjestystä täyden-
tävät määräykset.

Yhdistyslain 31 §:n nojalla yhdyskunnan
kokouksen puheenjohtajan tulisi huolehtia
siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä
laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoit-
taisi puheenjohtaja. Kokous valitsisi vähin-
tään kaksi henkilöä pöytäkirjan tarkastajiksi
tai vaihtoehtoisesti yhdyskunta itse, käytän-
nössä samassa tai seuraavassa kokouksessa,
päättäisi pöytäkirjan hyväksymisestä. Käytet-
täessä päätösvaltaa erillisissä äänestystilai-
suuksissa tai postitse, yhdyskunnan hallituk-
sen olisi huolehdittava siitä, että menettelystä
päätöksenteossa, äänten laskennasta ja sen
tuloksesta sekä tehdystä päätöksestä laadi-
taan päivätty ja hallituksen puheenjohtajan
allekirjoittama pöytäkirja. Jäsenillä olisi oi-
keus saada pöytäkirjat nähtäväkseen.

Pykälän 3 momentti koskee tilanteita, jois-
sa yhdyskunnan hallitus on laiminlyönyt yh-
dyskuntajärjestyksen mukaisen päätöksente-
on järjestämisen yhdyskuntajärjestyksessä
määrättynä aikana. Yhdistyslaissa jäsenen
reagointioikeudesta tällaisissa tilanteissa on
säädetty kokouksen osalta 20 §:n 3 momen-
tissa sekä erillisen äänestystilaisuuden ja pos-
tiäänestyksen osalta 22 §:ssä. Valtuutettujen
kokouksen osalta noudatetaan yhdistyslain

21 §:n mukaan soveltuvin osin kokousta kos-
kevia säännöksiä.

Pykälän 3 momentin mukaan yhdyskunnan
jäsenen oikeuteen vaatia päätöksenteon jär-
jestämistä tällaisissa tilanteissa noudatettai-
siin soveltuvin osin, mitä yhdistyslain 20 §:n
3 momentissa ja 22 §:ssä säädetään. Säännös
koskisi kaikkia yhdyskuntajärjestyksessä
määrättyjä päätöksentekomuotoja. Yhdistys-
lain edellä mainittuja säännöksiä sovellettai-
siin siten soveltuvin osin myös muihin kuin
niissä mainittuihin päätöksentekomuotoihin.

Jäsenellä olisi oikeus vaatia päätöksenteon
järjestämistä kirjallisesti yhdyskunnan halli-
tukselta. Jollei hallitus ole vaatimuksesta
huolimatta järjestänyt päätöksentekoa tai
jollei vaatimusta ole voitu esittää hallituksel-
le, lääninhallituksen tulisi päätöksenteon jär-
jestämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta
oikeuttaa hakija järjestämään päätöksenteko
yhdyskunnan kustannuksella tai velvoittaa
hallitus siihen sakon uhalla.

3 luku. Erinäiset säännökset

29 §. Kokoontumislain soveltaminen har-
joitettaessa uskontoa julkisesti. Pykälässä
säädetään voimassa olevan uskonnonvapaus-
lain mukaisesti kokoontumislain yleisestä
kokouksesta annettujen säännösten sovelta-
misesta tilaisuuksiin, joissa harjoitetaan us-
kontoa julkisesti. Pykälän mukaan jatkossa-
kaan kokoontumislain mainittuja säännöksiä
ei kuitenkaan sovelleta tilaisuuksiin, jotka
kuuluvat uskonnollisen yhdyskunnan tun-
nusomaiseen toimintaan ja jotka järjestetään
yhdyskunnan omissa tai niitä vastaavissa ti-
loissa.

30 §. Uskonnollisen yhdyskunnan jäsentie-
toja koskevan ilmoitusvelvollisuuden rikko-
minen. Pykälässä säädettäisiin rangaistavaksi
4 §:n 3 momentissa säädetyn ilmoitusvelvol-
lisuuden rikkominen. Uskonnollisen yhdys-
kunnan tulee 4 §:n 3 momentin mukaan välit-
tömästi ilmoittaa yhdyskunnan jäseneksi ote-
tut ja yhdyskunnalle eroamisilmoituksen teh-
neet henkilöt merkittäväksi väestötietojärjes-
telmään. Väestötietolaissa säädettyjen ilmoi-
tusvelvollisuuden laiminlyönti on vastaavasti
väestötietolain 36 §:ssä säädetty rangaista-
vaksi väestökirjanpitorikkomuksena.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti saattaa
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kuitenkin olla myös niin vähäinen, että ran-
gaistuksen tuomitseminen olisi kohtuutonta.
Rikkomusta voidaan pitää vähäisenä muun
muassa silloin, kun ilmoitusvelvollinen on
kehotuksen saatuaan täyttänyt velvollisuu-
tensa. Ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta
voitaisiin tällaisissa tapauksissa pykälän 2
momentin mukaan jättää ilmoitus tekemättä,
syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsemat-
ta. Vastaava säännös on myös väestökirjanpi-
torikkomusta koskevassa väestötietolain
36 §:ssä.

Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksi-
sen kirkkokunnan seurakunnissa 4 §:n 3
momentissa säädettyjen ilmoituksen tekemi-
sestä vastaavat henkilöt ovat rikoslain 2 lu-
vun 12 §:ssä tarkoitettuja virkamiehiä. Hei-
dän osaltaan ilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyöntiin voivat tulla sovellettaviksi myös ri-
koslain 40 luvun virkarikoksia koskevat
säännökset.

4 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsään-
nökset

31 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momenttiin
on otettu tavanomainen voimaantulosäännös.
Pykälän 2 momentin mukaan lailla kumotaan
voimassa oleva uskonnonvapauslaki ja 5 §:n
perusteluihin viitaten valaa koskevien sään-
nösten soveltamisesta annettu laki.

Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi laki Suo-
men kansalaisen oikeudesta olla maan palve-
luksessa uskontunnustukseensa katsomatta.
Mainitun lain mukaan henkilö, joka ei kuulu
evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai erillään
olevaan evankelis-luterilaiseen yhdyskun-
taan, ei nykyään saa antaa evankelis-
luterilaista uskonnonopetusta. Vastaavasti
henkilö, joka ei kuulu ortodoksiseen kirkko-
kuntaan, ei saa antaa ortodoksista uskonnon-
opetusta. Opetusministeriö voi kuitenkin
myöntää erivapauden antaa uskonnonopetus-
ta myös mainituissa tapauksissa kuultuaan
evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksen
osalta tuomiokapitulia ja ortodoksisen us-
konnon opetuksen osalta ortodoksista piis-
painkokousta. Muiden uskontojen opetusta
antavilla opettajilla vastaavaa jäsenyysvaati-
musta ei ole.

Perusopetuksen ja lukion uskonnonopetus
perustuu lainsäädäntöön ja opetushallituksen

lain nojalla vahvistamiin opetussuunnitelman
perusteisiin. Kunnat ja muut opetuksen jär-
jestäjät laativat paikalliset opetussuunnitel-
mat opetussuunnitelmien perusteiden pohjal-
ta. Opetuksen sisällön ohjauksesta vastaavat
ja opetusta valvovat siten valtio ja koulutuk-
sen järjestäjät lainsäädännön nojalla. Uskon-
nonopettajat ovat opetusta antaessaan velvol-
lisia noudattamaan lainsäädäntöä ja opetus-
suunnitelmia.

Opetuksen perustuessa lakiin ja viran-
omaisten lain nojalla hyväksymiin opetus-
suunnitelmiin vaatimus uskonnonopettajan
kuulumisesta kirkkoon soveltuu huonosti pe-
rustuslaissa säädettyyn uskonnonvapauteen.
Myös yhdenvertaisuuden kannalta tällainen
ainoastaan kahta uskonnollista yhdyskuntaa
koskeva rajoitus on vaikeasti perusteltavissa.
Tämän vuoksi laki Suomen kansalaisen oi-
keudesta olla maan palveluksessa uskontun-
nustukseensa katsomatta ehdotetaan kumot-
tavaksi. Vastaavia säännöksiä ei myöskään
ehdoteta otettavaksi perusopetuslakiin eikä
lukiolakiin. Näin ollen ehdotuksen mukaan
kaikki perusopetus- ja lukiolainsäädännön
nojalla säädetyt uskonnon opetusta antavan
opettajan erityiset kelpoisuusvaatimukset
täyttävät henkilöt olisivat jatkossa kelpoisia
antamaan perusopetuksen ja lukion uskon-
nonopetusta riippumatta siitä, ovatko he
evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen
kirkkokunnan jäseniä. Ehdotus korostaa peri-
aatetta, että uskonnonopetuksen sisällön oh-
jaus tapahtuu lainsäädännön ja opetussuunni-
telman kautta, ei opettajan henkilökohtaisen
katsomuksen kautta. Ehdotus liittyy tältä osin
myös tähän esitykseen sisältyvään ehdotuk-
seen perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n
muuttamisesta siten, että perusopetuksessa ja
lukiokoulutuksessa luovutaan tunnustukselli-
sen uskonnonopetuksen käsitteestä ja korva-
taan se uskonnonopetuksen nykyistä sisältöä
paremmin kuvaavalla käsitteellä "oppilaan
oman uskonnon opetus".

Uskonnon opetusta antavan opettajan tulee
aina täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetussa asetuksessa
(986/1998) säädetyt aineenhallintaan ja pe-
dagogiseen osaamiseen liittyvät sekä muut
kelpoisuusvaatimukset. Opettajan tulee ope-
tustyössään noudattaa hyväksyttyä opetus-
suunnitelmaa. Opetustoimen henkilöstön
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kelpoisuusvaatimuksista annettuun asetuk-
seen on tarkoitus lisätä erityissäännös uskon-
toa opettavan henkilön (luokanopettajat ja
aineenopettajat) aineenhallintavaatimuksista
siten, että opettajalta edellytettäisiin riittävää
aineenhallintaa nimenomaan opetettavassa
uskonnossa.

Hallitus pitää tärkeänä, että uskontoa opet-
tavalla henkilöllä on aineenhallintaan liitty-
vät edellytykset opettaa kyseistä uskontoa.
Jos kulttuurisesti tärkeiden vähemmistöus-
kontojen opetuksen järjestämisestä lain edel-
lyttämällä tavalla aiheutuu merkittäviä lisä-
kustannuksia ja kysymys on heikossa talou-
dellisessa asemassa olevasta kunnasta tai
muusta opetuksen järjestäjästä, mainituilla
tahoilla on mahdollisuus hakea opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(635/1998) mukaista harkinnanvaraista yk-
sikköhinnan korotusta. Lisäksi valtion talo-
usarviossa on tarkoitus lisätä valtion panos-
tusta ortodoksiseen uskonnon opetukseen li-
säämällä tarvittaessa kiertävien uskonnon-
opettajien määrää.

Perusoikeusuudistuksen esitöissä on katsot-
tu, ettei uskonnon ja omantunnon vapautta
koskevasta perusoikeussäännöksestä voida
johtaa yleistä oikeutta kieltäytyä virkavelvol-
lisuuksiin kuuluvasta tehtävästä vakaumuk-
sen perusteella. Säännöksen on kuitenkin
katsottu puoltavan yleisesti työnjaollisia ja
hallinnollisia järjestelyjä, joilla vältetään
henkilön velvoittaminen vakaumustaan louk-
kaaviin työtehtäviin (HE 309/1993 vp). Jäse-
nyysvaatimuksen kumoamisesta huolimatta
tulisi opettajien työtehtävät pyrkiä järjestä-
mään niin, ettei opettajan oman vakaumuk-
sen ja virkavelvollisuuksien välille synny ris-
tiriitaa.

Kumottavaksi ehdotetun uskonnonvapaus-
lain 5 §:n 5 momentissa säädettyä kieltoa
kuulua useampaan kuin yhteen uskontokun-
taan sovellettaisiin pykälän 4 momentin mu-
kaan viiden vuoden ajan lain voimaantulosta.
Pykälän 4 momentissa uskontokunnalla tar-
koitetaan voimassa olevan tulkintakäytännön
mukaisesti evankelis-luterilaista kirkkoa, or-
todoksista kirkkokuntaa ja rekisteröityjä us-
konnollisia yhdyskuntia. Momentissa sääde-
tyn siirtymäajan kuluessa evankelis-
luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkko-
kuntaa koskevaan lainsäädäntöön sekä rekis-

teröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yh-
dyskuntajärjestyksiin voitaisiin ottaa yh-
dyskuntien tarpeelliseksi katsomat säännök-
set ja määräykset kiellosta tai rajoituksista,
jotka koskevat jäsenten mahdollisuutta kuu-
lua samanaikaisesti muihin uskonnollisiin
yhdyskuntiin.

Uudessa uskonnonvapauslaissa ei käytet-
täisi uskonnollisen yhdyskunnan rinnalla
voimassa olevaan uskonnonvapauslakiin si-
sältyvää uskontokunnan käsitettä. Koska täs-
sä yhteydessä ei ole katsottu tarkoituksen-
mukaiseksi muuttaa muulla lainsäädännössä
käytettävää käsitteistöä tältä osin uuden lain
mukaiseksi, ehdotetaan pykälän 5 moment-
tiin otettavaksi säännös, jonka mukaan mitä
muussa laissa säädetään uskontokunnasta,
koskee tämän lain voimaan tultua uskonnol-
lista yhdyskuntaa.

32 §. Lain vastaiset määräykset. Pykälän
mukaan tätä lakia noudatetaan ennen tämän
lain voimaantuloa rekisteröidyn yhdyskun-
nan yhdyskuntajärjestyksen sijasta, jos yh-
dyskuntajärjestys sisältää lain pakottavien
säännösten vastaisia määräyksiä.

33 §. Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen.
Lain 10 §:ssä säädetty rekisteröidyn uskon-
nollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyk-
sen vähimmäissisältö poikkeaa joiltakin osin
nykyisen uskonnonvapauslain 14 §:n mukai-
sesta vähimmäissisällöstä. Asiallista laajen-
nusta vähimmäissisältöön merkitsisivät lä-
hinnä 10 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoi-
tetut tilintarkastajia koskevat määräykset se-
kä 6 kohdassa tarkoitetut tilikautta, tilinpää-
töksen vahvistamista ja vastuuvapauden
myöntämistä koskevat määräykset.

Jollei rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan yhdyskuntajärjestykseen ennestään
sisälly edellä tarkoitettuja määräyksiä, yh-
dyskunnan tulisi ottaa määräykset yhdyskun-
tajärjestykseen ja tehdä muutoksista muutos-
ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle
kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
Määräykset olisivat tarpeen muun muassa
rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille
ja niiden rekisteröidyille paikallisyhteisöille
ehdotetun kirjanpitovelvollisuuden täyttämi-
sen kannalta.

34 §. Lain voimaan tullessa vireillä olevan
asian käsittely. Pykälän 1 momentin mukaan
lain voimaan tullessa vireillä olevat ilmoituk-
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set, jotka koskevat uskonnollisen yhdyskun-
nan rekisteröimistä ja yhdyskuntajärjestyk-
sen, uskontunnustuksen tai uskonnonharjoi-
tusmuodon muuttamista, käsittelisi opetus-
ministeriö aikaisemman lain mukaisesti. Tätä
on pidetty asianmukaisena, jotta yhdyskunta
voisi ilmoitusta jättäessään tietää, kumman
lain mukaan asia tullaan ratkaisemaan. Koska
Väestörekisterikeskus ei kuitenkaan enää yl-
läpitäisi uskonnollisten yhdyskuntien rekiste-
riä, opetusministeriö ilmoittaisi päätöksistään
voimassa olevasta lainsäädännöstä poiketen
Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Pykälän 2 momentin mukaan yhdyskunta
voisi kuitenkin lain vahvistamisen jälkeen
ennen lain voimaantuloakin muuttaa yhdys-
kuntajärjestystään uuden lain mukaisesti ja
tehdä siitä muutosilmoituksen Patentti- ja re-
kisterihallitukselle. Säännöksellä on haluttu
mahdollistaa yhdyskunnille lain voimaantu-
lon ennakoiminen. Säännöksessä tarkoitetut
yhdyskuntajärjestyksen muutokset voitaisiin
kuitenkin merkitä uskonnollisten yhdyskun-
tien rekisteriin vasta lain voimaantulon jäl-
keen, jolloin muutokset 20 §:n 2 momentin
mukaan myös tulisivat voimaan.

1.2. Perusopetuslaki

13 §. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon
opetus. Pykälään on tehty uuden uskonnon-
vapauslain edellyttämät muutokset. Pykäläs-
sä on uskonnonvapauslain 2 §:n perusteluihin
viitaten luovuttu uskontokunnan käsitteestä
ja korvattu se käsitteellä "uskonnollinen yh-
dyskunta". Muutos vastaa lain nykyistä so-
veltamiskäytäntöä. Pykälässä on myös luo-
vuttu ilmauksesta "oppilaan oman tunnustuk-
sen mukainen uskonnonopetus". Se on kor-
vattu uskonnonopetuksen nykyistä sisältöä
paremmin kuvaavalla ilmauksella "oppilaan
oman uskonnon opetus". Tämä muutos ei
edellytä uskonnonopetuksen nykyisten sisäl-
töjen muuttamista. Se ei myöskään vaikuta
voimassa olevan lainsäädännön mukaiseen
oppilaan oikeuteen saada oman uskontonsa
tai elämänkatsomustiedon opetusta eikä oppi-
laan velvollisuuteen osallistua mainittuun
opetukseen.

Pykälästä on uskonnonvapauslain 8 §:n pe-
rusteluissa selostetuista syistä poistettu viit-
taukset uskonnonvapauslain säännöksiin, jot-

ka koskevat oppilaan vapauttamista uskon-
non opetuksesta. Uuteen uskonnonvapausla-
kiin ei ehdoteta sisällytettäväksi uskonnon-
opetuksesta vapauttamista koskevia säännök-
siä. Pykälän mukaan lähtökohtana on, että
oppilaan ei tarvitse osallistua oppilaiden
enemmistön uskonnon mukaiseen uskonnon-
opetukseen, jos hän ei kuulu mainittua us-
kontoa harjoittavaan uskonnolliseen yhdys-
kuntaan. Pykäläehdotuksen mukaan oppilas
voi huoltajan ilmoitettua asiasta koulutuksen
järjestäjälle osallistua oppilaiden enemmistön
mukaiseen uskonnonopetukseen.

Ehdotus toteuttaa perustuslaissa turvatun
uskonnonvapauden periaatteen paremmin
kuin voimassa oleva laki. Ehdotus korostaa,
että uskonnonopetuksessa on kysymys ensisi-
jaisesti oppilaiden oikeuksien eikä uskonnol-
listen yhdyskuntien etujen turvaamisesta.

Ehdotus luopumisesta uskonnonopetukses-
ta vapauttamisesta muuttaa hallintokäytäntöä
kouluissa. Nykyään lainsäädäntö lähtee olet-
tamuksesta, että oppilas osallistuu oppilaiden
enemmistön mukaiseen uskonnonopetuk-
seen, jollei häntä huoltajan ilmoituksen pe-
rusteella ole vapautettu mainitusta uskonnon
opetuksesta. Vastuu uskonnonopetuksesta
vapauttamista koskevan aloitteen tekemisestä
on siten nykyään huoltajalla. Ehdotuksen
mukainen sääntelytapa sen sijaan edellyttää,
että koulutuksen järjestäjä selvittää viran
puolesta, osallistuvatko oppilaiden enemmis-
tön mukaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan
kuulumattomat mainitun uskonnon opetuk-
seen. Käytännössä muutos nykytilaan ei kui-
tenkaan ole suuri.

Pykälän 4 momentiksi on otettu säännös
oppilaan huoltajan oikeudesta valita, minkä
uskonnon opetukseen oppilas osallistuu, jos
oppilas kuuluu samanaikaisesti useampaan
kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan.
Säännös on tarpeen, koska uudessa uskon-
nonvapauslaissa ei, toisin kuin nykyään, sää-
dettäisi kieltoa kuulua samanaikaisesti use-
ampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan, vaan
asia jäisi uskonnollisten yhdyskuntien itsensä
ratkaistavaksi. Uskonnonvapauslain 31 §:n 3
momentin mukaan vanhan uskonnonvapaus-
lain 5 §:n 5 momentissa säädettyä kieltoa
kuulua samanaikaisesti useampaan uskonnol-
liseen yhdyskuntaan sovellettaisiin kuitenkin
kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta.
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Näin ollen pykälän 3 momentissa säädetty
huoltajan valintaoikeuskin tulisi käytännössä
sovellettavaksi vasta mainitun ajan kuluttua.

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan uskonnolliseen
yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei
järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta,
opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatso-
mustietoa. Voimassa olevan lain mukaan jo-
honkin uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulu-
va oppilas ei lainkaan voi osallistua elämän-
katsomustiedon opetukseen. Tätä on pidetty
epäkohtana, koska oppilas ei ole näissä tilan-
teissa voinut saada koulussa mitään katso-
musopetusta. Oppilaalle ei järjestetä oman
uskontonsa opetusta esimerkiksi silloin, kun
opetuksen järjestämisvelvoitteen edellytyk-
seksi säädetty kolmen oppilaan raja ei täyty.
Pykälän 5 momentissa tarkoitetut elämänkat-
somustiedon opetusta pyytävät uskonnolli-
seen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat otetaan
huomioon arvioitaessa koulutuksen järjestä-
jän velvollisuutta järjestää elämänkatsomus-
tiedon opetusta.

Pykälän 6 momentissa säädetään poikkeuk-
sesta periaatteeseen, jonka mukaan oppilaan
osallistuminen uskonnon opetukseen määräy-
tyy uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden
perusteella. Momentin mukaan uskonnolli-
seen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi
osallistua myös sellaiseen koulutuksen järjes-
täjän järjestämään uskonnon opetukseen, jo-
ka opiskelijan saaman kasvatuksen ja kult-
tuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hä-
nen uskonnollista katsomustaan. Ehdotus
vastaa tältä osin eräissä kunnissa jo nykyään
noudatettavaa käytäntöä. Säännös tulee käy-
tännössä sovellettavaksi esimerkiksi maa-
hanmuuttajiin, jotka ovat ortodokseja tai
muslimeja. Maahanmuuttajat eivät usein liity
mihinkään Suomessa rekisteröityyn uskon-
nolliseen yhdyskuntaan, vaikka heidän us-
konnollinen katsomuksensa olisikin tiedossa.
Koska koulutuksen järjestäjän velvollisuus
järjestää muuta kuin oppilaiden enemmistön
mukaista uskonnon opetusta ei saa jäädä tul-
kinnanvaraiseksi, ei 6 momentissa mainittuja
oppilaita otettaisi huomioon arvioitaessa kou-
lutuksen järjestäjän velvollisuutta järjestää
mainittua opetusta.

13 a §. Uskonnon harjoittamiseen osallis-
tuminen. Pykälä on uusi. Suomalaisen koulun

perinteeseen kuuluvat erilaiset, myös uskon-
nollista ohjelmaa sisältävät juhlat, jumalan-
palvelukset ja muut uskonnolliset tilaisuudet.
Pykälään sisältyvän säännöksen tarkoitukse-
na ei ole muuttaa koulujen käytäntöjä tällais-
ten tilaisuuksien osalta tai eri oppiaineiden
opetuksen järjestämisessä ja sisällössä. Sään-
nösten tarkoituksena on varmistaa, ettei oppi-
las joudu vastoin perustuslain 11 §:n 2 mo-
menttia osallistumaan uskonnon harjoittami-
seen.

Säännöksen soveltamisala kattaa koulun
toiminnan kaikki uskonnolliset tilaisuudet,
kuten uskonnolliset päivänavaukset, juma-
lanpalvelukset sekä muut tilaisuudet ja toimi-
tukset, jotka voidaan katsoa uskonnon har-
joittamiseksi. Tällaisia tilaisuuksia voidaan
järjestää niin koulun yhteisessä toiminnassa
kuin eri oppiaineiden yhteydessä.

Perusopetuksen järjestäjän tulee tiedottaa
oppilaiden huoltajille riittävän selkeästi ja
ajoissa, missä yhteyksissä koulun toimintaan
voi sisältyä uskonnon harjoittamiseksi katsot-
tavia tilaisuuksia ja toimituksia. Lisäksi huol-
tajille tulee tiedottaa, miten huoltajat voivat
ilmoittaa, jos heidän lapsensa eivät osallistu
uskonnon harjoittamiseen. Ilmoitus uskonnon
harjoittamiseen kieltäytymisestä voidaan an-
taa yksittäistä kertaa varten tai pitemmäksi
ajaksi kerrallaan.

Perusopetuksen järjestäjä päättää, mitä
toimintaa järjestetään niille oppilaille, jotka
eivät osallistu uskonnon harjoittamiseen.
Oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta
toiminnan tulee olla, uskonnollista sisältöä
lukuun ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteil-
taan mahdollisimman samankaltaista kuin
siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toi-
mintaa järjestetään.

1.3. Lukiolaki

9 §. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon
opetus. Pykälään on tehty vastaavat muutok-
set kuin perusopetuslain 13 §:ään mainitun
pykälän perusteluissa selostetuilla perusteilla.
Lukiossa puhevaltaa uskonnon ja elämänkat-
somustiedon opetukseen liittyvissä asioissa
käyttäisi huoltajan sijasta opiskelija. Tämä
vastaa koulutuslainsäädännön yleistä lähtö-
kohtaa, jonka mukaan lukiossa opiskelija itse
käyttää puhevaltaa opintojaan koskevissa
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asioissa.
9 a §. Uskonnon harjoittamiseen osallistu-

minen. Pykälä vastaa perusopetuslakiin lisät-
täväksi ehdotettua 13 a §:ää. Päätöksen us-
konnon harjoittamisesta pidättymisestä tekisi
kuitenkin pykälän mukaan opiskelija itse.
Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa us-
konnon harjoittamiseksi katsottavasta toi-
minnasta opiskelijoille. Lukiolain 2 §:n 2
momentissa säädetty velvoite olla nuorten
lukiokoulutuksessa yhteistyössä kotien kans-
sa edellyttää, että oikeudesta kieltäytyä us-
konnon harjoittamisesta kerrotaan myös ala-
ikäisten opiskelijoiden huoltajille.

1.4. Kirjanpitolaki

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Kirjanpitovelvollisuus. Pykälän 1 mo-
mentin luettelossa sellaisista oikeushenkilöis-
tä, jotka ovat aina kirjanpitovelvollisia, ei
mainita rekisteröityä uskonnollista yhdys-
kuntaa. Sen sijaan esimerkiksi yhdistys on
aina kirjanpitovelvollinen. Sille, että yhdistys
ja rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ovat
kirjanpitovelvollisuuden suhteen eri asemas-
sa, ei ole perusteita. Näin ollen pykälän 1
momenttiin lisättäisiin uusi 5 a -kohta, jonka
nojalla myös rekisteröity uskonnollinen yh-
dyskunta ja sen rekisteröity paikallisyhteisö
olisivat aina kirjanpitovelvollisia. Rekisteröi-
ty uskonnollisen yhdyskunta ja sen rekiste-
röity paikallisyhteisö noudattaisivat kirjanpi-
toasetuksen (1339/1997) 1 luvun 3 §:n mu-
kaista aatteellisen yhteisön ja säätiön tulos-
laskelmakaavaa.

2. Voimaantulo

Perusopetuslakiin ja lukiolakiin ehdotettu-
jen muutosten voimaantulo on tarkoituk-
senmukaisinta ajoittaa koulujen lukuvuoden
vaihteeseen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että
uskonnonvapauslaki sekä lait perusopetuslain
13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta tuli-
sivat voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Kirjanpitovelvollisuuden ulottaminen kaik-
kiin rekisteröityihin uskonnollisiin yhdys-
kuntiin edellyttää yhdyskuntien yhdyskunta-
järjestyksiin määräyksiä muun muassa tili-
kaudesta ja tilintarkastajista. Ehdotetun us-

konnonvapauslain 33 §:n mukaan yhdyskun-
tien tulisi ottaa yhdyskuntajärjestykseen tilin-
tarkastajia, tilikautta, tilinpäätöksen vahvis-
tamista ja vastuuvapauden myöntämistä kos-
kevat määräykset kolmen vuoden kuluessa
uskonnonvapauslain voimaan tulosta eli 1
päivänä elokuuta 2006. Tämän vuoksi ehdo-
tetaan, että laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n
muuttamisesta tulisi voimaan kolmen vuoden
kuluttua uskonnonvapauslain voimaantulos-
ta. Ehdotetun lain mukainen kirjanpitovelvol-
lisuus koskisi ensimmäisen kerran lain voi-
maantulon jälkeen ensiksi alkavaa tilikautta.

3. Säätämisjärjes tys

Ehdotetun uskonnonvapauslain tarkoituk-
sena olisi turvata perustuslaissa säädetyn us-
konnonvapauden käyttämistä. Lailla säädet-
täisiin myös rekisteröityjen uskonnollisten
yhdyskuntien perustamisesta ja toiminnan
perusteista. Lailla olisi näin ollen useita liit-
tymäkohtia perustuslain 2 luvussa säädettyi-
hin perusoikeuksiin, erityisesti perustuslain
11 §:ssä säädettyyn uskonnon ja omantunnon
vapauteen.

Uskonnonvapauslain 3 §:n 3 momentissa
säädettäisiin lapsen myötämääräämisoikeu-
desta päätettäessä hänen uskonnollisesta
asemastaan. Ehdotus liittyy tältä osin myös
perustuslain 6 §:n 3 momenttiin, jonka mu-
kaan lasten tulee saada vaikuttaa itseään kos-
keviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lap-
sen myötämääräämisoikeutta ehdotetaan laa-
jennettavaksi nykyisestä siten, että 12 vuotta
täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa voi-
taisiin muuttaa vain hänen omalla suostu-
muksellaan. Viisitoista vuotta täyttänyt voisi
päättää uskonnollisesta asemastaan itse huol-
tajiensa suostumuksella. Täysin itsenäisesti
henkilö voisi päättää uskonnollisesta asemas-
taan pääsääntöisesti täytettyään 18 vuotta.
Ikärajojen säilyminen näiltä osin nykyisel-
lään on katsottu perustelluksi siksi, että päät-
täessään uskonnollisesta asemastaan yksilö
päättää kokonaisvaltaisesti maailmankatso-
muksestaan, mikä edellyttää tavanomaista
suurempaa harkintaa ja kypsyyttä.

Esityksessä ehdotetaan myös helpotetta-
vaksi menettelyä erottaessa uskonnollisesta
yhdyskunnasta. Sääntely liittyy tältä osin us-
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konnon ja omantunnon vapauteen sisältyvän
negatiivisen uskonnonvapauden turvaami-
seen.

Uskonnonvapauslain 2 luvussa luotaisiin
lainsäädännölliset puitteet rekisteröityjen us-
konnollisten yhdyskuntien perustamiselle ja
toiminnalle. Luvun säännöksillä turvattaisiin
perustuslain 11 ja 13 §:ään perustuvan us-
konnollisen yhdistymisvapauden käyttämistä.
Ehdotuksella on tältä osin pyritty laajenta-
maan rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskun-
nan itsenäistä päätösvaltaa ja helpottamaan
uskonnollisten yhteisöjen rekisteröitymistä
uskonnolliseksi yhdyskunnaksi.

Uskonnollinen yhdyskunta ei voisi järjestää
toimintaa, jota varten ei yhdistyslain 3 §:n
mukaan voida perustaa yhdistystä tai jota
varten yhdistys voidaan 4 §:n mukaan perus-
taa vain luvanvaraisesti. Edellä mainittuja
yhdistyslaissa säädettyjä yhdistymisvapauden
rajoituksia on perusoikeusuudistuksen esi-
töissä pidetty hyväksyttävinä kansanvaltai-
sessa yhteiskunnassa (HE 309/1993 vp). Us-
konnollisen yhdyskunnan perustamiseen
vaadittaisiin nykyiseen tapaan vähintään 20
henkilöä. Vaatimus on katsottu perustelluksi,
koska uskonnolliselta yhdyskunnalta tulee
sen toiminnan luonteen ja rekisteröintiin liit-
tyvien oikeusvaikutusten vuoksi voida edel-
lyttää suurempaa pysyvyyttä kuin esimerkik-
si yhdistykseltä. Yhdyskunnan lakkauttamis-
ta, varoitusta ja väliaikaista toimintakieltoa
koskevat säännökset vastaisivat pääosin yh-
distyslain säännöksiä. Perusoikeusuudistuk-
sen esitöissä on katsottu, että tällaisista jälki-
valvonnan keinoista voidaan määrätyissä ra-
joissa säätää lailla (HE 309/1993 vp).

Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi
perusopetuslain ja lukiolain säännöksiä us-
konnon ja elämänkatsomustiedon opetukses-
ta. Asianomaiseen uskonnolliseen yhdyskun-
taan kuulumattomien oppilaiden ja opiskeli-
joiden ei enää tarvitsisi erikseen vaatia va-
pautusta oppilaiden tai opiskelijoiden enem-
mistön mukaisesta uskonnonopetuksesta.
Nämä voisivat kuitenkin halutessaan osallis-
tua mainittuun opetukseen oppilaan huoltaji-
en tai lukiossa opiskelijan itsensä ilmoitettua
tästä koulutuksen järjestäjälle. Esityksen mu-
kaan myös uskonnollisiin yhdyskuntiin kuu-
lumaton oppilas voisi osallistua oman uskon-
tonsa opetukseen, jos opetus oppilaan saa-

man kasvatuksen ja kulttuuritaustan perus-
teella ilmeisesti vastaa oppilaan uskonnollista
katsomusta. Uskonnollisiin yhdyskuntiin
kuuluvat oppilaat, joille ei koulutuksen jär-
jestäjän toimesta järjestetä oman uskontonsa
opetusta, saisivat nykyisestä poiketen osallis-
tua elämänkatsomustiedon opetukseen.

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia evanke-
lis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen
kirkkokuntaan kuuluvien oppilaiden tai opis-
kelijoiden velvollisuuteen osallistua oman
uskontonsa opetukseen. Esitystä voidaan täl-
tä osin tarkastella siltä kannalta, onko mainit-
tu velvollisuus sopusoinnussa sen perustus-
lain 11 §:n 2 momentin jälkimmäisessä virk-
keessä ilmaistun periaatteen kanssa, ettei ku-
kaan ole velvollinen vastoin omaatuntoaan
osallistumaan uskonnon harjoittamiseen.

Perusoikeusuudistusta koskevan hallituk-
sen esityksen perusteluissa on mainitun
säännöksen kohdalla todettu, ettei ketään voi-
taisi omantuntonsa vastaisesti velvoittaa osal-
listumaan "jumalanpalvelukseen tai muuhun
uskonnolliseen tilaisuuteen". Toisaalta perus-
tuslain 11 §:n turvaamaan uskonnon tunnus-
tamiseen ja harjoittamiseen on katsottu kuu-
luvan myös tunnustuksellinen uskonnon ope-
tus. Hallituksen esityksessä mainitaan tältä
osin, että uskonnonvapaus edellyttää yksilön
mahdollisuutta saada uskonnollista tai elä-
mänkatsomuksellista opetusta ja että opetuk-
sessa ja kasvatuksessa tulisi yleisestikin kun-
nioittaa yksilön vakaumusta, lapsen oikeuk-
sia ja huoltajan oikeutta vastata lapsen kehi-
tyksestä. (HE 309/1993 vp)

Perustuslakivaliokunta on vuonna 1982
katsonut uskonnonvapauden edellyttävän pe-
riaatteessa, ettei edes tiettyyn uskontokun-
taan kuuluvia pitäisi pakottaa osallistumaan
uskontokuntansa uskonnonharjoitukseen eikä
myöskään tämän tunnustuksen mukaiseen
uskonnon opetukseen. Valiokunta totesi kui-
tenkin, etteivät silloiset hallitusmuodon 8 ja
9 § nimenomaisesti taanneet vapautta uskon-
nonharjoittamisesta. Lisäksi valiokunta antoi
merkitystä sille, että poikkeuslakina säädetyn
uskonnonvapauslain 8 §:ssä rajoitettiin us-
konnon opetuksesta vapautuminen vain oppi-
laisiin, jotka eivät kuulu siihen uskontokun-
taan, jonka tunnustuksen mukaista opetusta
koulussa annetaan. Näin ollen valiokunta ei
nähnyt estettä säätää lailla evankelis-
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luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkokuntaan
kuuluville oppilaille velvollisuus osallistua
asianomaisen uskonnon opetukseen (PeVL
13/1982 vp).

Opetushallituksen perusopetuslain ja lukio-
lain nojalla vahvistamien perusopetuksen ja
lukion opetussuunnitelmien perusteiden mu-
kaan uskonnon opetuksen tavoitteena on mo-
nipuolisen uskonnollisen ja katsomuksellisen
yleissivistyksen saavuttaminen. Tähän kuu-
luu perehtyminen omaan uskontoon ja sen
kulttuuriperintöön niin, että oppilas saa vi-
rikkeitä henkilökohtaisen elämänkatsomuk-
sen muotoutumiseen, perehtyminen muihin
uskontoihin ja maailmankatsomuksiin ja nii-
den traditioihin suvaitsevuuteen kasvamisek-
si monikulttuurisessa yhteiskunnassa sekä
eettisesti vastuullisen elämänasenteen kehit-
tyminen. Ortodoksisessa uskonnon opetuk-
sessa tavoitteena mainitaan lisäksi myös
valmiudet toimia aktiivisena seurakunnan jä-
senenä.

Opetukseen ei opetussuunnitelmien perus-
teiden mukaan enää kuulu julistuksellisuutta
tai hartauden harjoitusta eikä opetus ole enää
pitkään aikaan tarkoittanut uskoon tunnustau-
tumista. Varsinainen uskonnon harjoittami-
nen (kulttiin osallistuminen) ei opetussuunni-
telman perusteiden mukaan kuulu uskonnon
opetukseen. Lainsäädäntö ja opetussuunni-
telman perusteet eivät esimerkiksi edellytä
jumalanpalvelusten järjestämistä kouluissa,
vaikka koulut voivatkin niitä järjestää oppi-
lailleen ja opiskelijoilleen.

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi tun-
nustuksellisen uskonnonopetuksen käsitteestä
perusopetuslain ja lukiolain uskonnonopetus-
ta koskevissa säännöksissä. Se ehdotetaan
korvattavaksi uskonnonopetuksen nykyistä
luonnetta ja sisältöä paremmin kuvaavalla
käsitteellä oppilaan tai opiskelijan "oman us-
konnon opetus". Koska uskonnon opetus pe-

rustuu lainsäädäntöön ja viranomaisten lain
nojalla vahvistamiin opetussuunnitelmien pe-
rusteisiin ja opetussuunnitelmiin, joiden nou-
dattaminen on opettajan henkilökohtaisesta
katsomuksesta riippumaton lakisääteinen
velvollisuus, esityksessä ehdotetaan myös,
että nykyisestä poiketen myös muut kuin
kirkkoon kuuluvat voisivat opettaa evankelis-
luterilaista ja ortodoksista uskontoa perus-
opetuksessa ja lukiossa. Lisäksi perusopetus-
ja lukiolakiin on ehdotettu lisättäväksi ni-
menomaiset säännökset oppilaan ja opiskeli-
jan oikeudesta olla osallistumatta koulun
toimintaan sisältyvään jumalanpalvelukseen
sekä muihin uskonnon harjoittamiseksi kat-
sottaviin tilaisuuksiin ja toimituksiin.

Vaikka uskonnonopetus sinänsä onkin us-
konnonvapauden suojaamaa toimintaa, esi-
tyksessä on uskonnonopetuksen nykyiset ta-
voitteet ja sisältö sekä uskonnonopetusta
koskeviin säännöksiin ehdotetut muutokset
huomioon ottaen lähdetty siitä, ettei ehdote-
tun kaltaista uskonnonopetusta ole pidettävä
perustuslain 11 §:n 2 momentin jälkimmäi-
sessä virkkeessä tarkoitettuna uskonnon har-
joittamisena. Näin ollen on katsottu, että ta-
vallisella lailla voidaan säätää oppilaan ja
opiskelijan velvollisuudeksi perusopetukses-
sa ja lukiossa osallistua oman uskontonsa
opetukseen, kun velvollisuus perustuu oppi-
laan tai opiskelijan vapaaehtoiseen jäsenyy-
teen siinä uskonnollisessa yhdyskunnassa,
jonka mukaan opetusta annetaan.

Hallituksen käsityksen mukaan esitykseen
sisältyvät lait voidaan käsitellä tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus pitää kui-
tenkin aiheellisena esityksen saattamista pe-
rustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Uskonnonvapauslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on turvata perus-
tuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyt-
tämistä. Lisäksi laissa säädetään rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan perusta-
misesta ja toiminnan perusteista.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja orto-
doksiseen kirkkokuntaan sovelletaan tätä lu-
kua ja 3 lukua.

2 §

Uskonnollinen yhdyskunta

Uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan
tässä laissa evankelis-luterilaista kirkkoa, or-
todoksista kirkkokuntaa ja 2 luvussa sääde-
tyllä tavalla rekisteröityä uskonnollista yh-
dyskuntaa.

3 §

Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa

Jokaisella on oikeus päättää uskonnollises-
ta asemastaan liittymällä sellaiseen uskonnol-
liseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jä-
senekseen, tai eroamalla siitä.

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät
hänen huoltajansa yhdessä. Jos huoltajat ei-

vät kuitenkaan lapsen syntymän jälkeen sovi
lapsen uskonnollisesta asemasta, voi lapsen
huoltajana toimiva äiti vuoden kuluessa lap-
sen syntymästä yksin päättää lapsen liittymi-
sestä uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jos tuo-
mioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoi-
keudesta annetun lain (361/1983) 9 §:n 3
momentin nojalla päättänyt tehtävien jaosta
lapsen huoltajien kesken toisin, noudatetaan
kuitenkin tuomioistuimen päätöstä.

Viisitoista vuotta täyttänyt lapsi voi kui-
tenkin huoltajien kirjallisella suostumuksella
itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai
erota siitä. Kaksitoista vuotta täyttänyt voi-
daan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai
ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla kirjal-
lisella suostumuksellaan.

Evankelis-luterilaista kirkkoa ja orto-
doksista kirkkokuntaa koskevassa lainsää-
dännössä voidaan säätää ja rekisteröidyn us-
konnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjes-
tyksessä määrätä yhdyskunnan jäsenyyden
edellytyksistä. Jäsenyyden edellytykseksi
voidaan tällöin säätää tai määrätä, ettei hen-
kilö ole samanaikaisesti muun uskonnollisen
yhdyskunnan jäsen.

4 §

Liittymis- ja eroamismenettely

Henkilön, joka tahtoo liittyä uskonnollisen
yhdyskunnan jäseneksi, tulee ilmoittaa siitä
yhdyskunnalle.

Henkilön, joka tahtoo erota uskonnollisesta
yhdyskunnasta, tulee ilmoittaa eroamisesta
kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille.
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Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä
lukien, kun yhdyskunta tai maistraatti on
saanut eroamisilmoituksen.

Uskonnollisen yhdyskunnan tulee välittö-
mästi ilmoittaa yhdyskunnan jäseneksi otetut
ja yhdyskunnalle eroamisilmoituksen tehneet
henkilöt väestötietolaissa (507/1993) tarkoi-
tettuun väestötietojärjestelmään. Ilmoituksen
tulee sisältää henkilön täydellinen nimi, syn-
tymäaika tai henkilötunnus sekä liittymis- tai
eroamispäivä. Ilmoitus väestötietojärjestel-
mään voidaan tehdä kirjallisesti taikka tieto-
liikenneyhteyksin tai muutoin konekielisesti.

Maistraatin, jonka toimialueella henkilöllä
on kotikunta tai väestökirjanpitokunta, on
viipymättä talletettava uskonnolliseen yh-
dyskuntaan liittymistä tai eroamista koskeva
tieto väestötietojärjestelmään ja toimitettava
uskonnollisesta yhdyskunnasta eronneelle
vahvistus eroamisesta. Maistraatin on viipy-
mättä ilmoitettava uskonnolliselle yhdyskun-
nalle henkilöt, jotka ovat tehneet eroamisil-
moituksen maistraatille.

Jos eroamisilmoitus on jätetty muulle kuin
4 momentissa tarkoitetulle maistraatille, on
ilmoituksen vastaanottaneen maistraatin vii-
pymättä toimitettava ilmoitus 4 momentissa
tarkoitetulle maistraatille.

Tässä pykälässä maistraatille säädetyt teh-
tävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa lää-
ninhallitus.

5 §

Vala ja vakuutus

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva, jo-
ka lain tai asetuksen nojalla on velvollinen
vannomaan valan tai antamaan vakuutuksen
kunnian ja omantunnon kautta, voi valintansa
mukaan joko vannoa valan tai antaa vakuu-
tuksen. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulu-
va antaa kuitenkin vakuutuksen, jos se on
säädetty velvoittautumisen ainoaksi muodok-
si. Henkilö, joka ei kuulu mihinkään uskon-
nolliseen yhdyskuntaan, antaa vakuutuksen.
Sotilasvalaan ja -vakuutukseen sovelletaan
kuitenkin, mitä siitä asevelvollisuuslaissa
(452/1950) säädetään.

Edellä 1 momentissa säädetyllä tavalla me-
netellään myös silloin, kun todistajaa, asian-
tuntijaa tai muuta henkilöä voidaan lain tai

asetuksen nojalla kuulla tai kuulustella valal-
lisesti.

6 §

Uskonnon opetus

Oikeudesta saada uskonnon opetusta sääde-
tään erikseen.

2 luku

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat

7 §

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
tarkoitus ja toimintamuodot

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon
tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa
yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa,
joka pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä
pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöi-
tyihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toi-
minnan perusteisiin.

Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan
perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Yhdyskunnan tarkoituksena ei ole taloudel-
lisen voiton tavoittelu tai muuten pääasiassa
taloudellisen toiminnan järjestäminen. Yh-
dyskunta ei voi järjestää toimintaa, jota var-
ten ei voida perustaa yhdistyslain (503/1989)
mukaista yhdistystä tai jota varten yhdistys
voidaan perustaa vain luvanvaraisesti.

8 §

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
perustaminen

Vähintään 20 henkilöä voi perustaa rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan. Yhdys-
kunnan perustajan tulee olla 18 vuotta täyttä-
nyt.

9 §

Perustamiskirja

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan



HE 170/2002 vp64

perustamisesta tehdään perustamiskirja, jo-
hon liitetään yhdyskunnan yhdyskuntajärjes-
tys. Perustamiskirja on päivättävä ja sen alle-
kirjoittavat 8 §:ssä tarkoitetut yhdyskunnan
perustajat.

10 §

Yhdyskuntajärjestys

Yhdyskuntajärjestyksessä on mainittava:
1) yhdyskunnan nimi ja kotipaikkana oleva

Suomen kunta;
2) yhdyskunnan 7 §:n mukainen tarkoitus

ja toimintamuodot;
3) jäsenten ottamisesta yhdyskuntaan;
4) päätösvallan käyttämisestä yhdyskun-

nassa;
5) yhdyskunnan hallituksen jäsenten ja yh-

dyskunnan tilintarkastajien lukumäärä tai vä-
himmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi;

6) yhdyskunnan tilikaudesta, tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntä-
misestä;

7) velvollisuudesta maksaa yhdyskunnalle
jäsenmaksuja ja muita maksuja;

8) menettelystä muutettaessa yhdyskunta-
järjestystä ja purettaessa yhdyskunta; sekä

9) varojen käytöstä yhdyskunnan purkautu-
essa tai lakatessa.

Jos yhdyskunnan päätösvaltaa yhdyskunta-
järjestyksen mukaan käyttävät jäsenet yhdys-
kunnan kokouksessa, yhdyskuntajärjestyk-
sessä on mainittava siitä, miten ja missä ajas-
sa yhdyskunnan kokous kutsutaan koolle.

11 §

Jäsenet ja jäsenrekisteri

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
jäsenenä voi olla yksityinen henkilö. Yhdys-
kunnan tulee pitää jäsenistään rekisteriä siten
kuin siitä erikseen säädetään.

12 §

Hallitus

Rekisteröidyllä uskonnollisella yhdyskun-
nalla on hallitus, jossa on yksi jäsen tai use-
ampia jäseniä. Vajaavaltainen ja konkurssis-

sa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä. Hal-
lituksella on puheenjohtaja. Puheenjohtajalla
ja vähintään puolella hallituksen muista jäse-
nistä on oltava kotipaikka Suomessa, jollei
opetusministeriö myönnä lupaa poiketa tästä.

Hallituksen on lain, yhdyskuntajärjestyksen
ja yhdyskunnan päätösten mukaisesti huolel-
lisesti hoidettava yhdyskunnan asioita. Halli-
tus edustaa yhdyskuntaa.

Yhdyskuntajärjestyksessä voidaan määrätä,
että hallitukselle kuuluvaa toimivaltaa käyt-
tää muun niminen toimielin.

13 §

Paikallisyhteisöt

Yhdyskuntajärjestyksessä voidaan määrätä
yhdyskunnan jakautumisesta seurakuntiin tai
muihin paikallisyhteisöihin.

Paikallisyhteisö voidaan merkitä uskonnol-
listen yhdyskuntien rekisteriin asianomaisen
yhdyskunnan kohdalle. Rekisteröidystä pai-
kallisyhteisöstä on soveltuvin osin voimassa,
mitä 11, 12, 14, 24—26 ja 28 §:ssä säädetään
rekisteröidystä uskonnollisesta yhdyskunnas-
ta.

Yhdyskuntajärjestyksessä tulee olla rekis-
teröidyistä paikallisyhteisöistä 10 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 4—9 kohdassa sekä tarvittaessa
10 §:n 2 momentissa tarkoitetut määräykset.

Yhdyskuntajärjestyksessä voidaan kuiten-
kin määrätä, että kukin paikallisyhteisö antaa
3 momentissa mainitut määräykset tai osan
niistä omissa paikallissäännöissään. Yhdys-
kuntajärjestyksessä on tällöin määrättävä,
missä järjestyksessä paikallissäännöt vahvis-
tetaan. Paikallissäännöt ja niihin tehtävät
muutokset on alistettava yhdyskunnan hy-
väksyttäväksi yhdyskuntajärjestyksessä mää-
rätyssä menettelyssä.

14 §

Jäsenen maksuvelvollisuus

Rekisteröidystä uskonnollisesta yhdyskun-
nasta eronnut on velvollinen suorittamaan
yhdyskunnalle yhdyskuntajärjestykseen pe-
rustuvan maksun, joka on erääntynyt makset-
tavaksi ennen eroamista. Yhdyskuntajärjes-
tyksessä voidaan määrätä, että jäsen on vel-
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vollinen suorittamaan yhdyskunnalle yhdys-
kuntajärjestykseen perustuvan maksun, joka
kohdistuu siihen kalenterivuoteen, jonka ai-
kana jäsen on eronnut, ja josta on päätetty
ennen eroamista.

15 §

Rekisteriviranomainen

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröimi-
sestä päättää ja uskonnollisten yhdyskuntien
rekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus.

16 §

Uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröiminen

Uskonnollinen yhdyskunta tulee rekisteröi-
dä, jos yhdyskunta on perustettu tämän lain
mukaisesti, yhdyskunnan yhdyskuntajärjes-
tys ja hallinto ovat tämän lain säännösten
mukaiset sekä yhdyskunnan nimi selvästi
erottuu rekisteriin aikaisemmin merkittyjen
yhdyskuntien nimistä eikä nimi ole harhaan-
johtava.

Kun yhdyskunta on merkitty uskonnollis-
ten yhdyskuntien rekisteriin, Patentti- ja re-
kisterihallitus ilmoittaa tästä Väestörekisteri-
keskukselle, joka tallettaa väestötietojärjes-
telmään tiedon yhdyskunnan perustajien liit-
tymisestä yhdyskuntaan. Ilmoitukseen liite-
tään perustajajäsenistä 4 §:n 3 momentissa
tarkoitetut tiedot.

17 §

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja
sen rekisteröity paikallisyhteisö voi hankkia
oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asi-
anosaisena tuomioistuimessa ja muussa vi-
ranomaisessa.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yh-
dyskunnan velvoitteista.

18 §

Perustamisilmoitus

Ilmoitus uskonnollisen yhdyskunnan rekis-
teröimiseksi tehdään kirjallisesti Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

Ilmoitukseen tulee liittää 9 §:ssä tarkoitettu
perustamiskirja ja yhdyskuntajärjestys. Il-
moituksen tulee sisältää yhdyskunnan halli-
tuksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajien
täydelliset nimet, osoitteet, kotikunnat ja
henkilötunnukset, mahdolliset yhdistyslain
36 §:n mukaiset nimenkirjoitusoikeuden ra-
joitukset sekä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut
tiedot yhdyskunnan perustajajäsenistä. Jos
henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnus-
ta, ilmoitetaan syntymäaika.

Yhdyskunnan hallituksen puheenjohtajan
on allekirjoitettava ilmoitus ja vakuutettava,
että siinä mainitut tiedot ovat oikeat, että hal-
litus täyttää 12 §:n 1 momentissa mainitut
vaatimukset ja että nimenkirjoittajat ovat täy-
sivaltaisia.

19 §

Paikallisyhteisön perustamisilmoitus

Ilmoitus paikallisyhteisön rekisteröimiseksi
tehdään kirjallisesti Patentti- ja rekisterihalli-
tukselle.

Ilmoitukseen tulee liittää mahdolliset pai-
kallissäännöt. Ilmoituksen tulee sisältää pai-
kallisyhteisön hallituksen puheenjohtajan ja
nimenkirjoittajien täydelliset nimet, osoitteet,
kotikunnat ja henkilötunnukset sekä mahdol-
liset yhdistyslain 36 §:n mukaiset nimenkir-
joitusoikeuden rajoitukset. Jos henkilöllä ei
ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan
syntymäaika.

Yhdyskunnan hallituksen puheenjohtajan
on allekirjoitettava ilmoitus ja annettava
18 §:n 3 momentissa tarkoitettu vakuutus.

Paikallisyhteisön merkitsemisestä rekiste-
riin on soveltuvin osin voimassa, mitä 16 §:n
1 momentissa säädetään uskonnollisen yh-
dyskunnan merkitsemisestä rekisteriin.
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20 §

Muutos- ja purkautumisilmoitus

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
yhdyskuntajärjestyksen tai rekisteröidyn pai-
kallisyhteisön paikallissääntöjen muutoksesta
sekä yhdyskunnan tai rekisteröidyn paikal-
lisyhteisön hallituksen puheenjohtajan ja ni-
menkirjoittajan vaihtumisesta tehdään kirjal-
linen ilmoitus (muutosilmoitus) Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

Yhdyskuntajärjestyksen tai paikallissääntö-
jen muuttamista koskevaan ilmoitukseen tu-
lee liittää muutettu yhdyskuntajärjestys tai
muutetut paikallissäännöt. Yhdyskuntajärjes-
tyksen tai paikallissääntöjen muutos tulee
voimaan, kun se merkitään uskonnollisten
yhdyskuntien rekisteriin.

Nimenkirjoittajan vaihtumisen katsotaan
tulleen sivullisen tietoon, kun Patentti- ja re-
kisterihallitus on merkinnyt muutoksen us-
konnollisten yhdyskuntien rekisteriin, paitsi
jos käy selville, ettei sivullinen ole muutok-
sesta tiennyt eikä ole ollut velvollinen tietä-
mään. Muutokseen voidaan ennen sen mer-
kitsemistä rekisteriin vedota vain sitä vas-
taan, jolla näytetään olleen muutoksesta tieto.

Yhdyskunnan hallituksen puheenjohtajan
tai selvitysmiehen tulee tehdä yhdyskunnan
tai rekisteröidyn paikallisyhteisön purkautu-
misesta ilmoitus (purkautumisilmoitus), josta
käy ilmi, ketkä ovat toimineet selvitysmiehi-
nä samoin kuin se, että selvitystoimet on saa-
tettu loppuun.

Muutos- ja purkautumisilmoituksen mer-
kitsemisestä rekisteriin on soveltuvin osin
voimassa, mitä 16 §:n 1 momentissa sääde-
tään uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemi-
sestä rekisteriin. Muutosilmoituksen tekemi-
sestä, allekirjoittamisesta ja vakuutuksesta on
soveltuvin osin voimassa, mitä 18 §:ssä sää-
detään perustamisilmoituksesta.

21 §

Ennakkotarkastus

Patentti- ja rekisterihallitus voi suorittaa
yhdyskunnan tai sen perustajien hakemukses-
ta yhdyskuntajärjestyksen tai sen muutoksen

tarkastuksen ennakolta, jos siihen on yhdys-
kunnan koon, yhdyskuntajärjestyksen muu-
toksen merkittävyyden tai muun sellaisen
syyn vuoksi aihetta. Ennakkotarkastuksesta
annettu päätös on sitova, jollei yhdyskunta
ole muuttanut ennakkotarkastuksessa ollutta
yhdyskuntajärjestystä. Päätös on voimassa
kaksi vuotta sen antamisesta lukien.

Perustamis- ja muutosilmoituksessa on il-
moitettava ennakkotarkastusta koskevasta
päätöksestä ja siitä, miltä osin yhdyskuntajär-
jestystä on muutettu ennakkotarkastuksen
jälkeen.

Päätöksestä olla suorittamatta ennakkotar-
kastusta ei saa hakea muutosta valittamalla.

22 §

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin mer-
kittävät tiedot

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri kä-
sittää tässä laissa tarkoitetut ilmoitukset liit-
teineen sekä uskonnollisista yhdyskunnista ja
rekisteröidyistä paikallisyhteisöistä pidettä-
vän luettelon.

Luetteloon merkitään:
1) yhdyskunnan nimi ja kotikunta;
2) ilmoituksen saapumispäivä ja laji, rekis-

teröintipäivä ja rekisterinumero;
3) yhdyskuntajärjestyksen määräys yhdys-

kunnan nimen kirjoittamisesta sekä hallituk-
sen puheenjohtajan ja muun henkilön, jolla
on oikeus yhdyskunnan nimen kirjoittami-
seen yksin tai yhdessä jonkin toisen kanssa,
täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilö-
tunnus tai syntymäaika;

4) yhdyskuntajärjestyksen ja sen muutok-
sen ennakkotarkastus;

5) yhdyskunnan omaisuuden luovuttami-
nen konkurssiin ja konkurssimenettelyn päät-
tyminen, yhdyskunnalle annettu varoitus ja
väliaikainen toimintakielto, yhdyskunnalle
valitut tai määrätyt selvitysmiehet tai uskotut
miehet;

6) yhdyskunnan rekisteröidyistä paikal-
lisyhteisöistä 1—3 ja 5 kohdassa tarkoitetut
tiedot; sekä

7) muut rekisterin pitämisessä tarpeelliset
tiedot.
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23 §

Asiantuntijalautakunta

Opetusministeriö asettaa yhteyteensä neljän
vuoden toimikaudeksi asiantuntijalautakun-
nan, jonka tehtävänä on antaa Patentti- ja re-
kisterihallitukselle lausunto siitä, ovatko us-
konnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimin-
tamuodot 7 §:n mukaisia. Patentti- ja rekiste-
rihallituksen tulee ennen rekisteröimistä pyy-
tää edellä tarkoitettu lausunto uskonnollisen
yhdyskunnan perustamisilmoituksesta, yh-
dyskunnan tarkoitusta ja toimintamuotoja
koskevan yhdyskuntajärjestyksen määräyk-
sen muuttamisesta tehdystä muutosilmoituk-
sesta sekä vastaavista ennakkotarkastusha-
kemuksista.

Lautakunnassa on kolme jäsentä. Jäsenistä
yhden tulee edustaa uskontojen, yhden yh-
teiskunnallista ja yhden oikeudellista asian-
tuntemusta. Lautakunnan sihteerinä ja esitte-
lijänä toimii opetusministeriön nimeämä vir-
kamies. Lautakunta voi kuulla ulkopuolisia
asiantuntijoita ja pyytää asianomaiselta yh-
dyskunnalta asian selvittämisen kannalta tar-
peellisia selvityksiä.

Lautakunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja
sihteerille maksettavista palkkioista ja korva-
uksista on voimassa, mitä niistä valtion ko-
miteoiden osalta säädetään tai määrätään.

24 §

Rekisteristä poistaminen

Patentti- ja rekisterihallitus poistaa uskon-
nollisten yhdyskuntien rekisteristä yhdys-
kunnan, josta ei viimeksi kuluneen kymme-
nen vuoden aikana ole tullut ilmoitusta us-
konnollisten yhdyskuntien rekisteriin, jollei
osoiteta, että yhdyskunta harjoittaa edelleen
toimintaansa.

Ennen rekisteristä poistamista yhdyskun-
nalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

25 §

Yhdyskunnan lakkauttaminen ja varoitus

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan
kotipaikan alioikeus voi opetusministeriön,

virallisen syyttäjän tai yhdyskunnan jäsenen
kanteesta julistaa yhdyskunnan lakkautetuksi,
jos yhdyskunta toimii olennaisesti vastoin la-
kia tai yhdyskuntajärjestyksessä määrättyä
tarkoitustaan.

Jos yleinen etu ei vaadi yhdyskunnan lak-
kauttamista, voidaan yhdyskunnalle lakkaut-
tamisen sijasta antaa varoitus.

26 §

Väliaikainen toimintakielto

Kun rekisteröidyn uskonnollisen yhdys-
kunnan lakkauttamista koskeva asia on tullut
vireille, tuomioistuin voi asiaa käsitellessään
asianosaisen vaatimuksesta kieltää väliaikai-
sesti yhdyskunnan toiminnan, jos on toden-
näköistä, että yhdyskunta toimii 25 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla.

Jos tuomioistuin on antanut väliaikaisen
toimintakiellon, sen on joka kerta asiaa käsi-
tellessään päätettävä kiellon voimassaolosta.
Toimintakieltoa koskevaan päätökseen ei saa
erikseen hakea muutosta valittamalla.

27 §

Laiton uskonnollisen yhdyskunnan toiminnan
jatkaminen

Joka tämän lain vastaisesti jatkaa lakkaute-
tuksi julistetun tai väliaikaiseen toimintakiel-
toon määrätyn uskonnollisen yhdyskunnan
tai rekisteröidyn paikallisyhteisön toimintaa
edustamalla yhdyskuntaa tai toimimalla sen
puolesta taikka ottamalla uusia jäseniä yh-
dyskuntaan tai toimeenpanemalla yhdyskun-
nan kokouksen taikka muulla vastaavalla ta-
valla, on tuomittava, jollei teosta ole muualla
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, lait-
tomasta uskonnollisen yhdyskunnan toimin-
nan harjoittamisesta sakkoon.

28 §

Yhdistyslain soveltaminen

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, re-
kisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan



HE 170/2002 vp68

sovelletaan soveltuvin osin seuraavia yhdis-
tyslain säännöksiä rekisteröidyistä yhdistyk-
sistä:

1) 5 §:n säännöksiä taloudellisesta toimin-
nasta;

2) 9 §:n säännöksiä kaksikielisyydestä;
3) 14 ja 15 §:n säännöksiä yhdistyksestä

erottamisesta ja erottamismenettelystä;
4) 32—34 §:n säännöksiä yhdistyksen pää-

töksen moitteenvaraisuudesta, päätöksen mi-
tättömyydestä ja täytäntöönpanokiellosta;

5) 36 §:n säännöksiä yhdistyksen nimenkir-
joittajista;

6) 37 §:n säännöksiä esteellisyydestä;
7) 38 §:n säännöksiä tilintarkastuksesta;
8) 39 §:n säännöksiä vahingonkorvausvel-

vollisuudesta;
9) 40—42 §:n säännöksiä yhdistyksen pur-

kautumisesta;
10) 45 §:n säännöksiä toiminnan lopettami-

sesta ja selvitysmiehistä;
11) 46 §:n säännöksiä laillisesta tuomiois-

tuimesta;
12) 58 §:n säännöksiä vastuusta velvoitteis-

ta;
13) 60 §:n säännöksiä tuomioistuimen il-

moitusvelvollisuudesta; sekä
14) 61 §:n säännöksiä omaisuuden luovut-

tamisesta konkurssiin.
Jos päätösvaltaa rekisteröidyssä uskonnol-

lisessa yhdyskunnassa käyttävät yhdyskun-
nan jäsenet kokouksessa, erillisissä äänestys-
tilaisuuksissa tai postitse taikka yhdyskunnan
valtuutetut, päätösvallasta ja päätöksenteosta
on lisäksi soveltuvin osin voimassa mitä yh-
distyslain 20 §:n 1 ja 2 momentissa, 21 §:ssä
sekä 23—31 §:ssä säädetään, jollei yhdys-
kuntajärjestyksessä ole toisin määrätty.

Jollei hallitus ole yhdyskuntajärjestyksessä
määrättynä aikana kutsunut koolle yhdys-
kunnan kokousta tai järjestänyt muuta yh-
dyskuntajärjestyksessä määrättyä päätöksen-
tekoa, yhdyskunnan jäsenen oikeudesta vaa-
tia päätöksenteon järjestämistä noudatetaan
soveltuvin osin, mitä yhdistyslain 20 §:n 3
momentissa ja 22 §:ssä säädetään.

Yhdyskuntajärjestyksestä on voimassa, mi-
tä 1 ja 2 momentissa mainituissa säännöksis-
sä säädetään rekisteröidyn yhdistyksen sään-
nöistä. Uskonnollisten yhdyskuntien rekiste-
ristä on voimassa, mitä 1 ja 2 momentissa
mainituissa säännöksissä säädetään yhdistys-

rekisteristä.

3 luku

Erinäiset säännökset

29 §

Kokoontumislain soveltaminen harjoitettaes-
sa uskontoa julkisesti

Tilaisuudesta, jossa harjoitetaan uskontoa
julkisesti, on voimassa, mitä kokoontumis-
laissa (530/1999) säädetään yleisestä koko-
uksesta, jollei tilaisuus kuulu uskonnollisen
yhdyskunnan tunnusomaiseen toimintaan ja
sitä järjestetä yhdyskunnan omissa tai niitä
vastaavissa tiloissa.

30 §

Uskonnollisen yhdyskunnan jäsentietoja kos-
kevan ilmoitusvelvollisuuden rikkominen

Joka laiminlyö 4 §:n 3 momentissa sääde-
tyn ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava,
jollei teosta ole muualla laissa säädetty anka-
rampaa rangaistusta, uskonnollisen yhdys-
kunnan jäsentietoja koskevan ilmoitusvelvol-
lisuuden rikkomisesta sakkoon.

Uskonnollisen yhdyskunnan jäsentietoja
koskevan ilmoitusvelvollisuuden rikkomises-
ta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte
nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos
ilmoitusvelvollinen on kehotuksen saatuaan
täyttänyt velvollisuutensa tai jos rikkomus on
muutoin vähäinen.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

31 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait:
1) 10 päivänä marraskuuta 1922 annettu

uskonnonvapauslaki (267/1922) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen;
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2) Suomen kansalaisen oikeudesta olla
maan palveluksessa uskontunnustukseensa
katsomatta 10 päivänä kesäkuuta 1921 annet-
tu laki (173/1921) siihen myöhemmin tehtyi-
ne muutoksineen; sekä

3) valaa koskevien säännösten soveltami-
sesta 31 päivänä joulukuuta 1986 annettu laki
(1051/1986).

Kumotun uskonnonvapauslain 5 §:n 5
momentissa säädettyä kieltoa kuulua useam-
paan kuin yhteen uskontokuntaan sovelletaan
viiden vuoden ajan tämän lain voimaantulos-
ta.

Mitä muussa laissa säädetään uskontokun-
nasta, koskee tämän lain voimaan tultua us-
konnollista yhdyskuntaa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

32 §

Lain vastaiset määräykset

Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekiste-
röidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdys-
kuntajärjestyksessä on tämän lain vastaisia
määräyksiä, on niiden sijasta noudatettava
tämän lain säännöksiä.

33 §

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

Ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröi-

tyjen uskonnollisten yhdyskuntien tulee ottaa
yhdyskuntajärjestykseensä 10 §:n 1 momen-
tin 5 kohdassa tarkoitetut tilintarkastajia sekä
6 kohdassa tarkoitetut tilikautta, tilinpäätök-
sen vahvistamista ja vastuuvapauden myön-
tämistä koskevat määräykset ja tehtävä niistä
muutosilmoitukset kolmen vuoden kuluessa
lain voimaantulosta, jollei yhdyskuntajärjes-
tyksessä ennestään ole tällaisia määräyksiä.

34 §

Lain voimaan tullessa vireillä olevan asian
käsittely

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat
ilmoitukset, jotka koskevat uskonnollisen
yhdyskunnan rekisteröimistä ja yhdyskunta-
järjestyksen, uskontunnustuksen tai uskon-
nonharjoitusmuodon muuttamista, käsittelee
opetusministeriö aikaisemman lain mukaises-
ti. Opetusministeriö ilmoittaa päätöksistä
kuitenkin Väestörekisterikeskuksen sijasta
Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, yhdyskunta voi lain vahvistamisen jäl-
keen muuttaa yhdyskuntajärjestystään nou-
dattaen tämän lain säännöksiä ja tehdä siitä
muutosilmoituksen Patentti- ja rekisterihalli-
tukselle ennen lain voimaantuloa. Tällainen
yhdyskuntajärjestyksen muutos merkitään
rekisteriin lain voimaantulon jälkeen.

—————
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2.

Laki

perusopetuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 13 § sekä
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:

13 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää
oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista
uskonnon opetusta. Opetus järjestetään täl-
löin sen mukaan, mihin uskonnolliseen yh-
dyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu.
Mainittuun uskonnolliseen yhdyskuntaan
kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskon-
tonsa opetukseen. Oppilas, joka ei kuulu tä-
hän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huol-
tajan ilmoitettua asiasta koulutuksen järjestä-
jälle osallistua mainittuun uskonnonopetuk-
seen.

Vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen
kirkkoon tai vähintään kolmelle ortodoksi-
seen kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle,
jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitet-
tuun uskonnon opetukseen, järjestetään hei-
dän oman uskontonsa opetusta.

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vä-
hintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osal-
listu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnon-
opetukseen, järjestetään heidän oman uskon-
tonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä
pyytävät.

Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yhteen
uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan huol-
taja päättää, minkä uskonnon opetukseen op-
pilas osallistuu.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumatto-
malle oppilaalle, joka ei osallistu 1 momen-
tissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, ope-
tetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnolliseen

yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle, jolle ei
järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta,
opetetaan huoltajan pyynnöstä elämänkatso-
mustietoa. Perusopetuksen järjestäjän tulee
järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos
opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähin-
tään kolme.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton
oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua
myös sellaiseen perusopetuksen järjestäjän
järjestämään uskonnon opetukseen, joka op-
pilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaus-
tan perusteella ilmeisesti vastaa hänen us-
konnollista katsomustaan.

13 a §

Uskonnon harjoittamiseen osallistuminen

Perusopetuksen järjestäjän tulee etukäteen
tiedottaa oppilaiden huoltajille koulun toi-
mintaan sisältyvistä jumalanpalveluksista se-
kä muista uskonnon harjoittamiseksi katsot-
tavista tilaisuuksista ja toimituksista. Lisäksi
huoltajille tulee kertoa, miten huoltaja voi
ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu kyseisiin ti-
laisuuksiin.

Oppilaalle, joka ei osallistu uskonnon har-
joittamiseen, tulee järjestää sen sijasta muuta
toimintaa.

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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3.

Laki

lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 9 § sekä
lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

9 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää
opiskelijoiden enemmistön uskonnon mu-
kaista uskonnon opetusta. Opetus järjestetään
tällöin sen mukaan, mihin uskonnolliseen
yhdyskuntaan opiskelijoiden enemmistö kuu-
luu. Mainittuun uskonnolliseen yhdyskuntaan
kuuluvat opiskelijat osallistuvat oman uskon-
tonsa opetukseen. Opiskelija, joka ei kuulu
tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi ha-
lutessaan osallistua mainittuun uskonnon-
opetukseen.

Vähintään kolmelle evankelis-luterilaiseen
kirkkoon tai vähintään kolmelle ortodoksi-
seen kirkkokuntaan kuuluvalle opiskelijalle,
jotka eivät osallistu 1 momentissa tarkoitet-
tuun uskonnonopetukseen, järjestetään hei-
dän oman uskontonsa opetusta.

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vä-
hintään kolmelle opiskelijalle, jotka eivät
osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskon-
nonopetukseen, järjestetään heidän oman us-
kontonsa opetusta, jos opiskelijat sitä pyytä-
vät.

Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yh-
teen uskonnolliseen yhdyskuntaan, opiskelija
päättää, minkä uskonnon opetukseen hän
osallistuu.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumatto-
malle opiskelijalle, joka ei osallistu 1 mo-
mentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen,
opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnol-
liseen yhdyskuntaan kuuluvalle opiskelijalle,
jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa
opetusta, opetetaan hänen pyynnöstään elä-

mänkatsomustietoa. Koulutuksen järjestäjän
tulee järjestää elämänkatsomustiedon opetus-
ta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on
vähintään kolme.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton
opiskelija voi osallistua myös sellaiseen kou-
lutuksen järjestäjän järjestämään uskonnon
opetukseen, joka opiskelijan saaman kasva-
tuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmei-
sesti vastaa hänen uskonnollista katsomus-
taan.

Opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuk-
sen 18 vuotta täytettyään, opetetaan hänen
valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elä-
mänkatsomustietoa.

9 a §

Uskonnon harjoittamiseen osallistuminen

Koulutuksen järjestäjän tulee etukäteen tie-
dottaa opiskelijoille oppilaitoksen toimintaan
sisältyvistä jumalanpalveluksista sekä muista
uskonnon harjoittamiseksi katsottavista tilai-
suuksista ja toimituksista. Lisäksi opiskeli-
joille tulee kertoa, miten opiskelija voi il-
moittaa, jos hän ei osallistu kyseisiin tilai-
suuksiin.

Opiskelijalle, joka ei osallistu uskonnon
harjoittamiseen, tulee järjestää sen sijasta
muuta toimintaa.

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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4.

Laki

kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 §:n 1

momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 529/1998, uusi 5 a kohta seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Kirjanpitovelvollisuus

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammatti-
toimintaa, on tästä toiminnasta kirjanpitovel-
vollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin
aina:

— — — — — — — — — — — — — —

5 a) rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta
ja sen rekisteröity paikallisyhteisö;

— — — — — — — — — — — — — —
———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Tämän lain mukainen kirjanpitovelvolli-
suus koskee ensimmäisen kerran lain voi-
maantulon jälkeen ensiksi alkavaa tilikautta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri Kaarina Dromberg
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2.

Laki

perusopetuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 13 § sekä
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

13 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Perusopetuksen järjestäjän tulee antaa us-
konnonopetusta sen uskontokunnan tunnus-
tuksen mukaan, johon oppilaiden enemmis-
tö kuuluu.

Edellä 1 momentin mukaisesta uskonnon-
opetuksesta uskonnonvapauslain
(267/1922) mukaisesti vapautetulle vähin-
tään kolmelle evankelis-luterilaiseen kirk-
koon tai vähintään kolmelle ortodoksiseen
kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle järjes-
tetään heidän oman tunnustuksensa mukais-
ta opetusta.

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin
uskontokuntiin kuuluvalle vähintään kol-
melle uskonnonopetuksesta vapautetulle
oppilaalle järjestetään heidän oman tunnus-
tuksensa mukaista uskonnonopetusta, jos
heidän huoltajansa sitä vaativat.

13 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää
oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista
uskonnon opetusta. Opetus järjestetään täl-
löin sen mukaan, mihin uskonnolliseen yh-
dyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu.
Mainittuun uskonnolliseen yhdyskuntaan
kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskon-
tonsa opetukseen. Oppilas, joka ei kuulu tä-
hän uskonnolliseen yhdyskuntaan, voi huol-
tajan ilmoitettua asiasta koulutuksen järjes-
täjälle osallistua mainittuun uskonnon-
opetukseen.

Vähintään kolmelle evankelis-luterilai-
seen kirkkoon tai vähintään kolmelle orto-
doksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle oppi-
laalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa
tarkoitettuun uskonnon opetukseen, järjeste-
tään heidän oman uskontonsa opetusta.

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vä-
hintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät
osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskon-
nonopetukseen, järjestetään heidän oman
uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa
sitä pyytävät.

Jos oppilas kuuluu useampaan kuin yh-
teen uskonnolliseen yhdyskuntaan, oppilaan
huoltaja päättää, minkä uskonnon opetuk-
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Uskonnonopetuksesta vapautetulle vähin-
tään kolmelle uskontokuntiin kuulumatto-
malle oppilaalle opetetaan elämänkatso-
mustietoa.

seen oppilas osallistuu.
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumatto-

malle oppilaalle, joka ei osallistu 1 momen-
tissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen,
opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnol-
liseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle,
jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa
opetusta, opetetaan huoltajan pyynnöstä
elämänkatsomustietoa. Perusopetuksen jär-
jestäjän tulee järjestää elämänkatsomustie-
don opetusta, jos opetukseen oikeutettuja
oppilaita on vähintään kolme.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton
oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua
myös sellaiseen perusopetuksen järjestäjän
järjestämään uskonnon opetukseen, joka
oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuri-
taustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen
uskonnollista katsomustaan.

13 a §

Uskonnon harjoittamiseen osallistuminen

Perusopetuksen järjestäjän tulee etukä-
teen tiedottaa oppilaiden huoltajille koulun
toimintaan sisältyvistä jumalanpalveluksis-
ta sekä muista uskonnon harjoittamiseksi
katsottavista tilaisuuksista ja toimituksista.
Lisäksi huoltajille tulee kertoa, miten huol-
taja voi ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu
kyseisiin tilaisuuksiin.

Oppilaalle, joka ei osallistu uskonnon
harjoittamiseen, tulee järjestää sen sijasta
muuta toimintaa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

20 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

———
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3.

Laki

lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 9 § sekä
lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti::

Voimassa oleva laki Ehdotus

9 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa us-
konnonopetusta sen uskontokunnan tunnus-
tuksen mukaan, johon opiskelijoiden enem-
mistö kuuluu.

Edellä 1 momentin mukaisesta uskonnon-
opetuksesta uskonnonvapauslain
(267/1922) mukaisesti vapautetulle vähin-
tään kolmelle evankelis-luterilaiseen kirk-
koon tai vähintään kolmelle ortodoksiseen
kirkkokuntaan kuuluvalle opiskelijalle jär-
jestetään heidän oman tunnustuksensa mu-
kaista opetusta.

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin
uskontokuntiin kuuluvalle vähintään kol-
melle uskonnonopetuksesta vapautetulle
opiskelijalle järjestetään heidän oman tun-
nustuksensa mukaista uskonnonopetusta,
jos heidän huoltajansa sitä vaativat.

Uskonnonopetuksesta vapautetulle vähin-
tään kolmelle uskontokuntiin kuulumatto-

9 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää
opiskelijoiden enemmistön uskonnon mu-
kaista uskonnon opetusta. Opetus järjeste-
tään tällöin sen mukaan, mihin uskonnolli-
seen yhdyskuntaan opiskelijoiden enemmis-
tö kuuluu. Mainittuun uskonnolliseen yh-
dyskuntaan kuuluvat opiskelijat osallistuvat
oman uskontonsa opetukseen. Opiskelija,
joka ei kuulu tähän uskonnolliseen yhdys-
kuntaan, voi halutessaan osallistua mainit-
tuun uskonnonopetukseen.

Vähintään kolmelle evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon tai vähintään kolmelle or-
todoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle opis-
kelijalle, jotka eivät osallistu 1 momentissa
tarkoitettuun uskonnonopetukseen, järjeste-
tään heidän oman uskontonsa opetusta.

Muuhun kuin 2 momentissa mainittuihin
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvalle vä-
hintään kolmelle opiskelijalle, jotka eivät
osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskon-
nonopetukseen, järjestetään heidän oman
uskontonsa opetusta, jos opiskelijat sitä
pyytävät.

Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yh-
teen uskonnolliseen yhdyskuntaan, opiskeli-
ja päättää, minkä uskonnon opetukseen hän
osallistuu.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumatto-
malle opiskelijalle, joka ei osallistu 1 mo-
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malle opiskelijalle opetetaan elämänkatso-
mustietoa.

Opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuk-
sen 18 vuotta täytettyään, opetetaan hänen
valintansa mukaisesti joko uskontoa tai
elämänkatsomustietoa.

mentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen,
opetetaan elämänkatsomustietoa. Uskonnol-
liseen yhdyskuntaan kuuluvalle opiskelijal-
le, jolle ei järjestetä hänen oman uskonton-
sa opetusta, opetetaan hänen pyynnöstään
elämänkatsomustietoa. Koulutuksen järjes-
täjän tulee järjestää elämänkatsomustiedon
opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppi-
laita on vähintään kolme.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton
opiskelija voi osallistua myös sellaiseen
koulutuksen järjestäjän järjestämään us-
konnon opetukseen, joka opiskelijan saa-
man kasvatuksen ja kulttuuritaustan perus-
teella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista
katsomustaan.

Opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuk-
sen 18 vuotta täytettyään, opetetaan hänen
valintansa mukaisesti joko uskontoa tai
elämänkatsomustietoa.

9 a §

Uskonnon harjoittamiseen osallistuminen

Koulutuksen järjestäjän tulee etukäteen
tiedottaa opiskelijoille oppilaitoksen toi-
mintaan sisältyvistä jumalanpalveluksista
sekä muista uskonnon harjoittamiseksi kat-
sottavista tilaisuuksista ja toimituksista. Li-
säksi opiskelijoille tulee kertoa, miten opis-
kelija voi ilmoittaa, jos hän ei osallistu ky-
seisiin tilaisuuksiin.

Opiskelijalle, joka ei osallistu uskonnon
harjoittamiseen, tulee järjestää sen sijasta
muuta toimintaa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

20 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

———


