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Kaikki tässä julaistut lausunnot, yhtä lukuunottamatta, 
ovat annetut eduskunnassa viime syys- ja kevätistunto
kaudella. Eräitä niistä on myöhemmin kosketeltu sanoma
lehdistössä ja toisinaan tulkittu aivan vastoin sitä, mitä 
olen selvästi julkituonut. Olen tästäkin syystä pitänyt tar
peellisena saattaa ne koottuina julkisuuteen.
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U skonnonvapauslaki.
6. X. 1922.

H u o m a u t u k s i a  e r ä i s t ä  l a k i e h d o t u k s e n  
y k s i t y i s k o h d i s t a .

Pyydän aluksi kosketellä eräitä yksityiskohtaisia huo
mautuksia, joita on tehty sitä lakiehdotusta vastaan, jonka 
hyväksymisestä tai hylkäämisestä nyt on puhe.

Niistä huomautuksista, jotka ed. Mannermaa teki, 
näytti hän mielestäni panevan pääpainon siihen, joka koski 
hautausmaapykälää, 10 §:ää.‘ Hänen päähuomautuksensa 
ei ollut asiallista laatua, se ei koskenut pykälän sisältöä, 
vaan hän katsoi, että tämä pykälä luonteeltaan koskee 
sellaista asiaa, joka olisi kirkkolailla järjestettävä ja että 
tässä siis on astuttu kirkkolain alalle. Siinä mitä ed. Man-

> Sanottu pykälä kuuluu:
Hautausmaan, joka ei ole aiottu evankelis-luterilalselle tai kreik

kalaiskatoliselle seurakunnalle kuuluvaksi, ja yksityisen hautasijan, 
niin myös ruumiinpolttolaitokscn saa asianomaisella luvalla perustaa.

Kun evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumaton henkilö kuolee 
eikä häntä varten muuta hautasljaa ole saatavissa, haudattakoon 
hänet evankelisluterilaisen seurakunnan hautausmaahan. Maksu 
sellaisesta hautasijasta on suoritettava asianmukaisesti määrätyn 
taksan mukaan.

Älköön sellaisessa hautauksessa nhdyttäkö mihinkään, joka on 
omansa herättämään pahennusta seurakunnassa. Loukkaavan hauta
kirjoituksen tai kuvan poistakoon kirkkoneuvosto haudalta. Sellaisen 
pthennuk'en tai loukkauksen aiheuttamisesta rangaistaan syyllistä 
enintään viidensadan markan sakolla.

Jos evankelisluterilaisen seurakunnan alueella asuu huomattava 
määrä seurakuntaan kuulumattomia, voi valtioneuvosto seurakunnan 
pyynnöstä velvoittaa heidät perustamaan eri hautausmaan.
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nermaa mainitsi, voi olla jonkun verran perää, mutta ei 
asia ole aivan niin yksinkertainen ja selvä, kuin miltä se 
hänestä näytti. Huomautan ensiksikin, että vanhassa 
kirkkolaissa oli määräys, 18 luvun 11 §:ssä, että ne 
vierasuskolaiset, jotka valtakunnassa ollessaan kuolevat, 
nauttivat täyttä oikeutta leposijaan kirkkomaalla, ilman 
koulua, laulua ja ruumissaarnaa. Kun sitten nykyinen 
kirkkolaki säädettiin, niin oli kyllä esillä kysymys, olisiko 
vastaava säännös otettava myös siihen. Ettei tätä asiaa 
unohdettu, näkyy siitä, että siinä kirkkolakiehdotuksessa, 
joka ilmestyi v. 1845, oli vastaava säännös. Mutta nykyi
sestä kirkkolaista jätettiin kuitenkin sitten tuo säännös 
vierasuskolaisista ja heidän oikeudestaan tulla haudatuksi 
luterilaiseen hautausmaahan pois ja se perusteltiin sillä, 
että säännöksiä vieraan uskon tunnustajista ei kirkkolaki- 
komitean mielestä voitu katsoa kirkkolakiin kuuluviksi, ne 
kun eivät koskeneet seurakuntaa yksinänsä. Näin ollen 
tämä säännös on kyllä harkiten jätetty pois. Nyt on asian
laita sellainen, että kun nykyinen kirkkolaki säädettiin, 
kumottiin vanha kirkkolaki sikäli kuin uuden kirkkolain 
säännökset ovat ristiriidassa sen kanssa, mutta ne jäivät 
voimaan, sikäli kuin ei ole vastaavia säännöksiä nykyi
sessä kirkkolaissa. Ja sentähden on katsottava, että tuo 
säännös vierasuskolaisten oikeudesta saada leposija 
kirkkomaalla on vielä voimassa ja että sentähden, kun eri- 
uskolaislaissa vuodelta 1889. 4 §:ssä, säädettiin, että muun 
protestanttisen uskonopin tunnustajilta kuin evankelis
luterilaisen älköön olko kielletty, jos sitä haluavat, saada 
evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaalla säädet
tyjä maksuja vastaan leposija kuolleillensa, niin tämä 
säännös ei tiennyt mitään muuta, kuin mitä oli katsot
tava jo ennestään voimassaolevaksi. Tämä 1686 vuoden 
kirkkolain säännös ei koskenut muita kuin kristittyjä ulko
maalaisia, sillä mitään uskonnonvapautta Ruotsin alamai
sille ei silloin ollut. Se ei koskenut myöskään sellaisia, 
jotka eivät kuuluneet mihinkään kristilliseen yhdyskun
taan. Kysymys heistä on myöhemmin ollut vireillä. Ehdo
tus asetukseksi virallisen rekisterin pitämisestä mihinkään 
maassa laillistettuun kirkkoyhteiskuntaan kuulumattomista 
henkilöistä, josta hallitus vaati lausunnon vuoden 1898 kir-



7

kolliskokoukselta, sisälsi m. m. sellaisen määräyksen, että 
kun henkilö, joka on kirjoitettu viralliseen rekisteriin, kuo
lee, niin on vainaja haudattava, jos hänen omaisensa sitä 
haluavat ja suorittavat säädetyt maksut, jonkun kirkko- 
yhdyskunnan hautausmaahan, kuitenkin ilman sellaisia 
hautausmenoja, jotka sotivat yleistä järjestystä vastaan, 
ja kirkolliskokouksella ei ollut mitään muistuttamista tätä 
säännöstä vastaan. Koko tämä asia on perinpohjaisesti 
selvitetty siinä kirkkolakikomitean mietinnössä, joka 
äskettäin on ilmestynyt ja joka tässä asiassa päättyy 
ehdotukseen, että kirkkolain 298 §:ään otettaisiin säännös, 
joka sisältää jokseenkin sitä samaa, kuin uskonnonvapaus
lakiin otettu. Minä olen tahtonut mainita tämän näyttääk- 
seni, että kysymystä siitä, kuka on haudattava luterilai
sen seurakunnan hautausmaahan, ei ole katsottu sellai
seksi, ettei kellään muulla olisi siinä mitään sananvaltaa 
kuin kirkolla ja kirkollisilla viranomaisilla.

Herra Kares teki aamupäivällä koko joukon huomat: 
tuksia ja pyydän kosketella joitakin. Hänen mielestään 
ensimäinen pykälä: »Uskontoa saa Suomessa julkisesti 
ja yksityisesti harjoittaa, mikäli lakia tai hyviä tapoja ei 
loukata», on muodoltaan aivan sopimaton. Ei se sentään 
sisällä mitään muuta kuin jokseenkin sanasta sanaan sen, 
mitä on hallitusmuodon 8 §:ssä, siinä kun sanotaan, että 
Suomen kansalaisilla on oikeus julkisesti ja yksityisesti 
harjoittaa uskontoa j. n. e. Hän olisi tahtonut tähän lisäyk
sen siitä, että evankelis-luterilainen kirkko on Suomen 
yleinen kirkko. Minun mielestäni sellainen säännös kyllä 
olisi erittäin hyvä, mutta ei sen paikka ole uskonnon
vapauslaissa, vaan hallitusmuodossa, ja niinkuin tiedetään, 
käytiin silloin kun hallitusmuotoa laadittiin paljon taiste
lua siitä, olisiko tämä säännös siihen otettava. Tähän 
lakiin, joka nyt on esillä, ei se säännös kuulu.

Mitä sitten tulee 8 §:ään,' oka koskee uskonnonopetusta,

1 .Jos uskonnonopetusta valtion tai kunnan ylläpitämässä tai 
avustamassa kansakoulussa, oppikoulussa tai muussa oppilaitoksessa 
annetaan jonkun uskontokunnan opin mukaan, on oppilas, joka 
kuuluu toiseen uskontokuntaan tai joka ei kuulu mihinkään uskonto
kuntaan, edusmiehen vaatimuksesta vapautettava sellaisesta uskonnon
opetuksesta.*
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niin minun täytyy sanoa, että minä en oikein ymmärrä, 
kuinka uskonnonvapauslailla voitaisiin antaa määräyksiä 
uskonnonopetuksesta niissä erilaisissa kouluissa, joita val
tio ja kunnat ylläpitävät. Minusta nämä säännökset kuu
luvat niihin lakeihin, joilla näiden koulujen järjestysmuo
don perusteet vahvistetaan, siis lakiin kansakoulun jär
jestysmuodon perusteista, lakiin oppikoulujen järjestys
muodon perusteista j. n. e. Tänne missään tapauksessa 
ei kategoorista määräystä uskonnonopetuksesta voida 
ottaa, sillä tässä on kysymys ylipäänsä kaikista valtion 
tai kunnan ylläpitämistä kouluista, kansakouluista, oppi
kouluista ja muista oppilaitoksista, ja viimeksimainittujen 
joukossa on sellaisiakin — esim. kaikki ammattikoulut, — 
joissa ei ole uskonnonopetusta ja joihin tuskin vaaditaan 
tässä yhteydessä myöskään uskonnonopetusta otettavaksi 
opetusaineeksi. i "  11'

Mitä pakanaveropykälään tulee, niin on tohtori Kaila 
sitä siihen määrin selvittänyt, että voin jättää sen sikseen.

P e r i a a t t e e l l i n e n  k ä s i t y s .

Pyydän vielä lausua käsitykseni itse pääasiasta.
Täällä on sekä pappien että varsinkin myöskin maalli

koiden taholta vastustettu esilläolevaa ehdotusta, paitsi 
näiden yksityiskohtaisten muistutusten nojalla, myöskin 
periaatteellisista syistä. Varsinkin on ed. Hästbacka anta
nut räikeän lausunnon, jonka jälkeen kyllä teoloogin — 
jota säätyä hän tuomitsee siihen alimpaan kuumaan paik
kaan — on jonkun verran ikävä esiintyä. Minä tahdon 
nyt kumminkin sanoa, että tämä kysymys yleisen 
uskonnonvapauden säätämisestä on ollut vireillä yli 50 
vuotta ja se on pantu vireille j o h t a v a l t a  k i r k o l 
l i s e l t a  t a h o l t a .  Minun tietääkseni ensimäinen viral
linen asiakirja, jossa laajasti perustellaan yleisen 
uskonnonvapauden oikeutusta ja tarpeellisuutta, on

v u o n n a  1863  j u l k a i s t u  k i r k k o l a k i -  
k o m i t e a n  mi e t i n t ö ,

johon nykyinen kirkkolaki nojaa. Sen perusteluissa on 
tätä asiaa myöskin hyvästi ja perusteellisesti käsitelty,
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ja kun herra Hästbacka on esittänyt periaatteellisen perus
telun vastakkaiselle käsitykselle, niin saanen minä tästä 
vanhasta asiakirjasta esittää muutamia otteita, jotka mie
lestäni sopivat vielä nykyaikana. Minä toivon, että herra 
Hästbacka ei kohtele näitä sillä epäluulolla, jolla hän koh- 
telee meitä nykyajan teoloogeja — nehän ovat vanhanajan 
hyviä miehiä, arkkipiispa Bergenheim ja silloin käytän
nöllisen teologian professori, sittemmin piispa Schauman 
y. m., jotka ovat näiden lausuntojen takana.

Tähän tapaan nämä nyt kirjoittavat yleisestä uskonnon
vapaudesta. He sanovat, että »todellista uskonnollisuutta 
ei voi olla ilman vapautta, eikä vapautta sanan korkeim
massa ja syvimmässä mielessä ilman uskontoa. Ei ole 
mikään siinä määrässä sydämen vakaumuksen ja oman
tunnon asia kuin uskonnollinen usko. Ollakseen todella 
olemassa vaatii se sydämen vapaata antautumista. Missä 
sitä ei ole. sisältyy siihen kauhistuttava valhe. Jos sen- 
tähden ulkonaisilla keinoilla tahdotaan pakottaa ihmistä 
määrättyyn uskonnolliseen vakaumukseen, niin sellaiseen 
menettelyyn ei ainoastaan sisälly mitä suurin ristiriita, 
vaan se on todellista epäuskonnollisuutta. K i r k k o  ei 
saa koettaa edistää kristinuskoa tällaisin pakkokeinoin, 
sillä sen olemukseen kuuluu, että se vaikuttaa ainoastaan 
sanan e;kä minkään ulkonaisen väkivallan kautta. Sen 
on noudattaminen Vapahtajan esimerkkiä. Etsii turhaan 
hänen elämässään sellaista piirrettä tai sanaa, joka voisi 
antaa tukea sille käsitykselle, että hän olisi tahtonut 
pakkokeinoin pitää ihmisiä koossa seurakunnassaan tai 
sellaisin keinoin viedä heitä soine. Eräs peruspiirre Vapah
tajan toiminnassa jumalanvaltakunnan levittämiseksi on, 
että hän käyttää ainoastaan sanan valtaa ja. missä se hyl
jätään. suree vastahakoista kansaa, joka ei tahtonut aja
tella etsikkoaikaansa. Kun Seoeteuksen pojat tahtoivat 
käskeä tulen taivaasta alas hävittämään Samarian kau
punkia, sanoi hän: ette tiedä, minkä hengen lapsia te 
olette. Hän. joka ajoi kauppiaat ulos temppelistä ja siten 
esimerkillään pyhitti vakavan kurin kirkossa ja niitä koh
taan, jotka aiheettomasti tahtovat tunkeutua s!nue tai 
pysyä siinä hän antoi opetuslapsille armon hylkäämiseen 
nähden määräyksen: Jos teitä ei oteta vastaan eikä sano-
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jänne kuulla, niin lähtekää pois siitä talosta tai siitä kau
pungista ja puhdistakaa tomu jaloistanne. Vapahtajan 
poismenon jälkeen seurasivat hänen opetuslapsensa täs
säkin suhteessa hänen esimerkkiään. Jyrkässä risti
riidassa näiden periaatteiden kanssa on se väärä tulkinta, 
mikä roomalaisessa kirkossa on annettu Vapahtajan 
sanoille: Pakoita heidät tulemaan sisälle. V a l t i o n  ei 
myöskään tule käyttää pakkokeinoja puheenalaisessa suh
teessa. Valtio ei rankaise esim. rakkaudettomuutta lähim
mäistä kohtaan, vaikka sellaisessa rakkaudettomassa 
menettelyssä ilmenee kristinuskon olemuksen tosiasiallista 
kieltämistä. Ankarampaa mittakaavaa ei saa puheen
alaisessa asiassa käyttää, sillä erehdyksen ei tarvitse 
perustua niin syvään siveelliseen turmelukseen kuin rak
kaudettomuus. Se seikka, että joku ei voi tulla siihen käsi
tykseen uskonnollisissa kysymyksissä, minkä yhteiskunta 
pitää oikeana, ei semmoisenaan ole rikos yhteiskuntaa 
vastaan. Eikä ole sitä sekään, että hän rehellisesti tun
nustaa tämän kykenemättömyytensä ja ilmoittaa sen syyn 
ja sen vakaumuksen, mikä hänellä on. Ei sekään seikka, 
että hän pysyy siinä ja puolustaa sitä. Turhaan.hakee 
vähintäkään tukea Vapahtajan tai hänen opetuslastensa 
sanoista sellaiselle menettelylle, että valtio ryhtyy pakko
keinoihin kristillisen uskon ja tunnustuksen edistämiseksi. 
Eivät ainoastaan ne lait, jotka rankaisevat rikoksena kir
kon opista luopumisen tai siitä poikkeavien käsitysten suo
simisen, vaan myöskin kaikki ne lait, jotka muulla tavoin 
tarkoittavat jonkunlaista kirkkopakkoa, ovat pidettävät 
uskonnon ja omantunnon alalle tuotuna ihmissääntönä, 
joka ei ole sopusoinnussa Kristuksen hengen kanssa ja 
joka sentähden sekä valtiossa että kirkossa aiheuttaa niin 
haitallisia seurauksia, että niiden rinnalla näennäiset edut 
kadottavat kaiken merkityksensä. Pakkolakien lähim
mäksi seuraukseksi tulee, jos niitä ankaruudella käyte
tään, että monet pakoitetaan teeskentelyyn, joka on erit
täin vaarallinen yleiselle siveydelle ja siis valtiollekin, 
taikka väl:npitämättömyyteen, indifferentismiin, joka pitää 
koko kysymyksen uskonnollisesta tunnustuksesta ja siitä, 
mitä siihen kuuluu, merkityksettömänä, ja näin ollen pitää 
parhaana liittymistä siihen tunnustukseen, jonka valtio


