LAUSUNTO

Opetusministeriölle

Suomen kirkon pappisliitto ry. esittää lausuntonaan Uskonnonvapauskomitean
mietinnöstä seuraavan.
Kuuluminen useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan
Pappisliitto katsoo, että uskonnollinen vakaumus on sillä tavoin
kokonaisvaltainen asia, että ei ole perusteltua sallia yksilön kuulumista samanaikaisesti useampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan. Komitean esittämät perustelut useampaan yhdyskuntaan
kuulumismahdollisuuden puolesta eivät ole vakuuttavia.
Mikäli kuitenkin halutaan pitää kiinni periaatteellisesta mahdollisuudesta kuulua samaan aikaan useampaan yhdyskuntaan, on
uuteen järjestelmään siirtymiseen varattava aika määriteltävä riittävän pitkäksi, esim. viideksi vuodeksi. Tämä antaa uskonnollisille
yhdyskunnille mahdollisuudet harkita omaa suhtautumistaan ja
omia säännöstöjään uutta tilannetta silmällä pitäen.
Ikärajat
Pappisliitto pitää komitean esityksiä uskonnolliseen täysiikäisyyteen ja lapsen uskonnollisen statuksen muuttamiseen liittyen pääosin oikeina. Kuitenkin liiton mielestä uskonnolliseen yhdyskuntaan liittyminen ja siitä eroaminen tulisi olla mahdollista
sen vuoden alusta lähtien, jona henkilö täyttää 15 vuotta.
Eroaminen uskonnollisesta yhdyskunnasta henkilökohtaisesti
Pappisliitto ei pidä tarpeellisena muuttaa nykyistä tilannetta, jonka
mukaan uskonnollisesta yhdyskunnasta eroavan on tehtävä
eroaminen henkilökohtaisesti joko yhdyskunnassa tai maistraatissa.
Hautaustoimi
Pappisliitto pitää oikeana hautaukseen liittyvien asioiden kokoamista erilliseen hautaustoimilakiin ja niiden poistamista uudesta
uskonnonvapauslaista.

Liiton käsityksen mukaan on mahdollista ja käytännössä ilmeisesti
ainoa vaihtoehto, että luterilaisen kirkon seurakunnat ovat edelleen hautaustoimesta vastaavia viranomaisia. Liiton mielestä seuraavat kaksi hautaustoimeen liittyvää ehdotusta ja kysymystä vaativat vielä lisäselvitystä.
Komitea lähtee siitä, että valtiovalta osallistuu hautaustoimesta
aiheutuviin kustannuksiin. Jatkotyöskentelyn aikana valtion tulisi
kuitenkin selkeästi määritellä, mikä on sen osuus hautaustoimen
kokonaiskustannuksista. Muussa tapauksessa seurakuntien taloussuunnittelu saattaa oleellisesti vaikeutua.
Erillisten tunnustuksettomien saarekkeiden tai nurkkausten varaaminen luterilaisten hautausmaiden yhteyteen voi johtaa suuriin
käytännöllisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Ennen kuin tällainen uudistus toteutetaan, olisi oltava jonkinlainen käsitys siitä, mille hautausmaille tällainen erillinen osio tulisi varata. Komitea hahmottelee aivan oikein ja perustellusti mallia, jonka mukaan hajaasutusalueiden seurakunnat voisivat tässä tehdä yhteistyötä, mutta käytännön toteutus on vielä aivan auki. Pappisliiton käsityksen
mukaan hautaustoimeen liittyvissä asioissa tarvitaan vielä runsaasti selvitystä, jota tulee tehdä valtiovallan ja kirkkojen välisenä
yhteistyönä.
Liitolla ei ole huomauttamista komitean ehdotuksiin, jotka liittyvät
vainajan tuhkan käsittelyyn.
Uskonnonopetus
Liitto pitää oikeina komitean uskonnonopetukseen liittyviä esityksiä.
Liiton mielestä tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta luopuminen ei kuitenkaan saa johtaa oman uskonnollisen ja kulttuurisen taustan kieltämiseen. Niinpä esim. uskonnollistaustaisiin juhliin ja perinteisiin tulee edelleen olla mahdollisuus julkisissa kouluissa, vaikka koulu ei sinällään edustakaan mitään uskonnollista
tunnustusta ja vaikka koulun oppilaista osa tunnustaisi muuta uskontoa kuin suomalaisten enemmistö.
SUOMEN KIRKON PAPPISLIITTO RY.
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