
Eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kantelu uskonnonvapauslain valvonnan puutteesta

Hei!

Olen viime vuosien aikana pohtinut tärkeää kysymystä: ”Miksi yhteiskunta ei Suomessa 
puutu henkiseen ja hengelliseen väkivaltaan?” Sen takia nyt teen tämän kantelun. 
Vihjeen kantelun tekemisen mahdollisuudesta sain Helsingin kirjamessuilta 2017. Vihjeen
antoi Eduskunnan osastolla eduskunnan virkamies, jonka kanssa keskustelin tästä asiasta.

Tämän kantelukirjeen rakenne on sellainen, että ensin kerron taustatietoja asiaan ja 
sitten tulee se varsinainen kanteluosuus.

Taustaa

Suomessa on uskonnonvapaus. Usein se käsitetään niin, että uskonnollisilla yhteisöillä ja 
kirkoilla on vapaus toimia haluamallaan tavalla. Mutta uskonnonvapauslaki antaa kyllä 
uskonnonvapauden myös yksilöille - periaatteessa. Käytännössä yksilön uskonnonvapaus 
ei toimi kaikissa uskonyhteisöissä. Moni yksilö joutuu ankaran ja julman henkisen ja 
hengellisen väkivallan kohteeksi, varsinkin siinä tapauksessa, että hänet erotetaan 
yhteisöstä tai hän haluaa erota itse. 

Uskonnonvapauslaki tarkoittaa yksilön kannalta mm. tätä: 

"Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan liittymällä sellaiseen 
uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla 
siitä." 

Liittyminen käy yleensä helposti, mutta uskonyhteisöstä lähteminen voi olla kivuliasta 
johtuen yhteisön säännöistä ja sen tavasta kohdella lähtijää julmasti. 

Mitä uskonnonvapauslaki edellyttää uskonyhteisöiltä? 

"Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia 
kunnioittaen." 

Tämä on suuri ongelma. Suomessa on monia uskonnollisia ryhmiä, jotka eivät kunnioita 
perusoikeuksia eivätkä ihmisoikeuksia, varsinkaan, jos sen jäsen erotetaan tai itse eroaa 
ryhmästä. Yksi törkeää henkistä ja hengellistä väkivaltaa käyttävistä yhteisöistä on 
Jehovan todistajat.

Kirjoitin tästä asiasta 13.10.2017 Uuden Suomen Puheenvuoro-palstalle. Koko 
kirjoitukseni voi lukea tästä linkistä:

http://jari-pekkapeltoniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244386-miksi-yhteiskunta-
ei-suomessa-puutu-henkiseen-ja-hengelliseen-vakivaltaan

Entisenä Jehovan todistajana tiedän, miten suuri ongelma hengellinen väkivalta Jehovan

http://jari-pekkapeltoniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244386-miksi-yhteiskunta-ei-suomessa-puutu-henkiseen-ja-hengelliseen-vakivaltaan
http://jari-pekkapeltoniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244386-miksi-yhteiskunta-ei-suomessa-puutu-henkiseen-ja-hengelliseen-vakivaltaan


todistajien keskuudessa on. Suomessakin on tuhansia ja taas tuhansia entisiä Jehovan 
todistajia, jotka ovat menettäneet kaikki sukulaisensa ja ystävänsä, kun heidät on 
erotettu seurakunnasta tai he ovat itse eronneet seurakunnasta. Jehovan todistajilla on 
voimassa erittäin ankara karttamissääntö: entisten Jehovan todistajien kanssa ei saa olla
missään tekemisissä, ei saa tervehtiä, ei saa käydä kylässä, ei saa soittaa puhelimella, ei
saa lähettää sähköpostia jne. Entinen seurakunnan jäsen hylätään loppuelämän ajaksi. 
Tuomio on siis elinkautinen hylkääminen. Tämä ei ole kenenkään henkilökohtainen 
valinta vaan Jehovan todistajien järjestö pakottaa Jehovan todistajat karttamaan entisiä
Jehovan todistajia. Järjestö siis yllyttää ja pakottaa henkiseen ja hengelliseen 
väkivaltaan. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että pahinta henkistä väkivaltaa on se, että
yhteisön jäsen karkotetaan yhteisöstä ja hylätään kokonaan, ts. jätetään yksin.

Olen pohtinut Suomen perusoikeuksien, uskonnonvapauslain ja ihmisoikeuksien välistä 
ongelmavyyhtiä. Omien kokemusteni mukaan mikään viranomainen tai virkamies tai 
poliitikko tai vallankäyttäjä ei halua puuttua tähän vakavaan ongelmaan. Kukaan tai 
mikään taho ei halua koskea asioihin, jotka liittyvät uskonnonvapauslakiin. Omia 
pohdintoja, joihin liittyy paljon perusteluja ja faktatietoa, löytyy täältä:

http://johanneksenpoika.fi/dokumentit/uskonnonvapauslaki.html

Suomessa on paljon hyviä lakeja, jotka asettavat selvät rajat siihen, miten ihmisten 
tulee käyttäytyä ja kohdella lähimmäisiään. Mutta valitettavasti joukkoon mahtuu myös 
sellaisia lakeja, joiden täytäntöönpanoa ei valvo kukaan tai mikään taho, ja joiden 
rikkomisesta ei seuraa rikkojille minkäänlaisia sanktioita tai rangaistuksia. Yksi näistä 
laeista on uskonnonvapauslaki. 

Mielestäni tämä on uskonnonvapauslain suurin ongelmakohta:

2. luku, 7. pykälä:

Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia 
kunnioittaen.

Suomen perustuslain 2. luvun 6. pykälässä todetaan näin:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 
iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Esimerkiksi entisten Jehovan todistajien ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ei kunnioiteta, 
jos heidät erotetaan tai he eroavat itse. Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan ... uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen ... tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Uskonnonvapauslaissa 
sanottiin 1. luvussa sen 3. pykälässä, että ”Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta 
asemastaan liittymällä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet 
jäsenekseen, tai eroamalla siitä.” Ei ole oikein, että erottaminen tai eroaminen jostain 
uskonnollisesta yhdyskunnasta aiheuttaa kaikkien sukulaisten ja ystävien menettämisen 
samana päivänä, kun ero tulee voimaan. Tämän kuitenkin määrää Jehovan todistajat 
uskonnolllinen yhdyskunta omissa kirjallisissa säännöissään.

http://johanneksenpoika.fi/dokumentit/uskonnonvapauslaki.html


Eikö Jehovan todistajat uskonnolliselle yhdyskunnalle tulisi antaa jonkinlainen rangaistus
siitä, että se ei noudata uskonnonvapauslain 2. luvun pykälää 7? Se ei toteuta 
tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Jos se ei saa mitään sanktioita ja 
saa jatkaa tätä toimintaa, uskonnonvapauslain 2. luvun 7. pykälä voitaisiin pyyhkiä laista
pois. Mitä merkitystä tuolla kohdalla on, jos kukaan tai mikään taho ei valvo sen 
toteutumista?

Kantelu

Kenen tai minkä viranomaisen menettelyä kantelija arvostelee?

Kantelen opetusministeriön toiminnasta, koska se laiminlyö tehtäviään 
uskonnollisten yhdyskuntien valvonnassa. Kantelen myös valtioneuvoston 
toiminnasta, koska se ei ole halunnut vaikuttaa siihen, että uskonnonvapauslain 
kaikki piirteet toteutuvat käytännössä. Kantelen myös muiden sellaisten tahojen 
toiminnasta, joilla olisi valvontavastuu näissä asioissa, mutta jotka eivät toimi 
millään tavalla.

Mitä menettelyä tai päätöstä kantelija pitää lainvastaisena?

Mielestäni tämä on uskonnonvapauslain suurin ongelmakohta:

2. luku, 7. pykälä:

Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia 
kunnioittaen.

Suomen perustuslain 2. luvun 6. pykälässä todetaan näin:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella.

Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta ei noudata millään tavalla 
uskonnonvapauslain 2. luvun 7. pykälän määräyksiä. Ja ne, joille valvonta tässä 
asiassa kuuluu, eivät valvo lain toteutumista.

Miksi kantelija pitää menettelyä tai päätöstä lainvastaisena tai virheellisenä?

Laissa on täysin yksiselitteisesti sanottu, että uskonnollisen yhdyskunnan tulee 
toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Sitä ne eivät aina
tee, ja kukaan tai mikään taho ei tätä valvo.

Onko asia vireillä tuomioistuimessa tai muualla?

Tietääkseni asia ei ole vireillä missään. Kukaan ei halua tähän puuttua.

Olen tässä kirjeessä ”Taustaa”-osiossa antanut linkkejä, joissa on lisätietoja kanteluun 
liittyvistä asioista.
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