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Valtiovarainvaliokunnan mietintö 
N :o 33 hallituksen esityksen johdosta laiksi kreikkalais
katoliselle kirkkokunnalle sekä siihen kuuluville seura
kunnille ja luostareille alueluovutu:ksen johdosta menete
tystä omaisuudesta suoritettavasta korvauksesta. 

Eduskuruta on pöytäkirjanottein viime 
he'lmikurm 18 päivältä lähettänyt valtiova
:vaillllvaliokU11Il'an valmis,te1tava:ksi halliltuk
sen es~tyksen n:o 13 laiksi kreikkalaiskato
Uselle kirkkokunnalle selkä siihm11 kuuluville 
seurakunnille ja. luostareille alue'luovutuk
sen johdosta menetetys:tä 'omaisuudesta suo
ritettavas,ta korv;amik:sesita. Edusikunnan pää
töksen mukaiseSiti on asiasta pyydetty si
vistysvaliokunnan lausUllllto, joka on pantu 
liitteeksi tähän miertillltöön. Esitykseen sisäl
tyvästä lakiehdotuksesta v·aliokuThta on vielä 
pyytänyt perustus[alk:ivaJiokunnan lausun'
non, joka niin ikääill on li:ilteuty tähän mie
tintöön. 

V a;lioiknnta on käsitellyt asian ja pääittä
nyt, esityksen perusteluihin yhtyen, puol
taa siihen sisäJtyvän lakiehdotuksen hyväk
symistä, kuitenkin eräin muutoiksin. 

Hallituksen ,esiltyiksen mukaan olisi kreik
kalais'lmtoliseen kh1kkoikumta00! kuuluville 

luostareille suoritebtava korvauksena yh
teensä 25 miJj. ma:r1kikaa. V aliokullillan mie
[estä ei näin suuren korvauks~.m suorirbta
minen saJlJOtui1le luostareiHe ole välrttämä
töllitä niiden toiminnan jatkamiseksi, var
sinkin kun ottaa huomioon, että Juostarien 
jäljelle jääneen omaisuuden arvo nousee yli 
13.5 milj. markan. Valiokunta on senvuOiksi 
harkinnut oikeaJksi ehdottaa,, että Juosrta
il'eille suoritet,tava korvaus alennerttaisiin 
15 milj. mai'kaksi. 

PerustuslaikiV'aliokurma;n lausunnon mu
kaisesti valiokunta ·ehdottaa, että lakiehdo
!tus käsiltE:!ltäisiin valtiopäiväjärjestyksen 
67 § :ssäJ määrätyllä tavalla;. 

Edellä sanottuun viitaten valiokUTIJta; kun
nioittaen ehdottaa, 

että Eduskunta päättäisi hyväksyä 
hallituksen esitykseen sisältyvän laki
ehdotuksen näin kuuluvana: 

Laki 
kreikkalaiskatoliselle kirkkokunnalle sekä siihen kuuluville seurakunnille ja luosta
reille alueluovutuksen johdosta menetetystä omaisuudesta suoritettavasta korvauk

sesta. 

Eduskurman päätöks~m mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §: ssä 
määrätyllä tavalla, säädetään: 

1 §. 
Alueluovutukse;n johdosta menetetyn 

omaisuuden korvaamisesta 9 päivänä elo
kuuta 1940 annetun lain 4 §: n 2 momen~ 
.tissa edeUyrtettynä korvauksena suoritetaan: 

1) ikreikkalaiskrutoJ.iselle !kirkkokunnalle 
kaiksiikynrmentäviisi miJjoo111aa mal'lldl::aa; 

2) kirkkoikunrtaan kuuluville s·eurakun
nille yhteensä sata miJjooooa markkaa; sekä 

3) V a[amon, Konevitsan ja Untulan 
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lUi08ta.reill.e yhteensä viisitoista miljoonaa 
markkaa. 

SeuraJlmnni!lle määrr-ätty korvaus maikse
,UJ.an va:ltioneuv<oston vahvistettavien perus
teidoo muikaaiil uusille seurakunnille, jotka 
muodostetaan nåidelli seuralknntien sijaan, 
joiden aitue ikokonai!suudessaan ,tahi pää
asiallisesti on ollut luovutetull:a alueella. 

Samalla valiokunta, asian ikiireeili!seen 
laaturm !kaJtsoen, ehdottaa, 

eUä Eduskunta käsittelisi kysy-

Helsingi!ssä toukokuun 28 päiväm.ä 1941. 

Asian käsimtelyyn ovrut ottoooot osaa pu
heenjohtaja Furuhjelm, va.rsinai!sett jäsenet 
Aattela, Cajarnder, Hoo!ka, K. Kämäräinen, 
Lehtokosiki, Lohi, :Moi!lanen, Niuklkrunen, 

Luostareille tulevan korvaUJksen jakami
sesta eri luoSitarien kesiken mää-rää valtio
neuvosto. 

2-6 §. 
(Kuten haiHiltuksen esityksessä.) 

myksessä olevan lakiehdotuksen val
tiopäiväjärjestyksen 67 §:n 2 mo
mentissa määrätyUä tavalla. 

0. Pel!tone111, PHppula, RaD!taJ.aJ, Soini, Tur
kia, Welling ja Vesterinen seka va.rajäsooet 
M. Haiilllula, Karjalainen, J. Raatikainen 
ja Österhollm. 
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Vastalauseita. 

Alueluovutulksen johdosta meneteltyn 
ollll3Jisuudoo korvaamisesta aumetrm lain 
4 § :n 2 momenltissa edelJy.tettyä korvaus,ta 
kre:ikkrulaiskrutoliselle kirkkolmnnalle sekä 
siihen! kuuluville seuralrnoo.iHe ja luosta
reille määrättäessä on mielestämme lähde!t
tävä siitä, ettei näiii.J.e kuulunUJtta., mene
tettyä omaisuutta !lwrvata täysimääräisesti, 
va;a.n €l1Jtä näiden, sa;moin kuiru alueluovu
tuksen ik>aUJtta yleensä omaisuuttaan menet
täneiden vahingot, korvataan vain määrät
tyyn rajaan sarukka. Tälle kanrnalle halli
tuskin on asettunut käsiteltävänä olevaa 
esitystä amt·aessaan. Koska ~uoVUJtetnn 

rulueen menetetymJ omaisuuden korvaaminen 
nähtävästi truee vaatimaan paljon enem
män varoja kuin sitä varrt;en sääde1tyn omai
suudenluovutusvwon rtuot,to ,tulee olemaan, 
ja kun valrtion ,:vaJhalJinen asema on ja edel
leen tulee olemaa.~n kireä, olisi mielestämme 
mwhdollismrmoo suuri säästäväisyys tar
peen. Tästä syystä ja huomiooo ottaen!, että 
esirrnerkiksi luovutetun alueen evankelis
lUJterilaisert; seurakrmnrut eivät saa menete
tystä omaisuudestaan lainkaan korvausta, ja 
että muuv määrältyruaiset yhteisöt, kuteilt 
yhdistykset, voivat lkorvaus.ta saada vairn 
poikkeUSita.pauksissa, mikäli siihen harki
tarun erityistä syytä olevan, olisi rtämäm. lain 
muka;am; suoritettavat korvaukset asetettava 
vam niin suuriksi kuin aivan vä~~tämätön 
rtarve näyrttäisi edellyttävän. Valiokunta on~ 
kin krutsonUit, että mikäli kysymys 001: ~uosia

reille myörmettävästä !korvauksesta, se voi
talisiin alentaa 15 miljoorn"<l!ksi markaksi hal
lituksen esittämäm. 25 mHjoonan mwrikan 
asemesta. Samanlaista säästäväisyyttä olisi 

I. 

py;rittävä noudruttamaarn myöskm kreikika
laiskrutolisen kirkikoknnnan ja siihen kuulu
vien semakuntien menetelttyä omaisuutta 
korv·rutta:essa. Hallituksein esityksen mukaan 
kysymyksessä oleVian kirkkokunnan omaisuus 
korvattaisiin miltei ~täyteen määrääll! ja seu
rakuntien omaisuus lähes 75 %: iirTIJ S'aakka. 
V aikkru näitä korvausmääriä jonkin verran 
alenMtJtaisiiD, niin nähtävästi ki.:vkkoknnta 
ja seuraiklmruat voisivat saada ltoiminltansa 
järjesltetyksi ja välttämruttömäirl; raikennus
hankkeernsa sekä muut uudehleen järjes
täytymisesltä aiheutuvat me;noosa suorite
tuksi, jos vai:n tyydytään, kuten yleensä 
1tässä maassa kansalaisten ja yhteisöjenikin 
on tyydyttävä tällä kerralJa, entistä suu
rempa!aJll va:rutimruttomuuteen ja varojen 
säästämiseen. 

Näillä peruslteiUa ja ottaen huomioon, 
e1ltä ttässä lakiehdotuksessa tarkoitetuille 
korvauksen saaji1le korvaUJS tullaain suorit
tamaan edullisemmin kuin luovutetun 
aJlueen korvauksen ~jille yleensä, nimilt
täin rahassa jru 4 sadalta korkoa lkasvavissa 
obligatioissru, olemme !tulleet siihen käsityk
seen, että ~akiehdoituksen 1 § : ssä ed~llytet
tyjä i~orvausmääriä olisi alennffiJtava siten, 
että kreiikkal3Jis-ikatolisen kirkkokurnnwn kor
vaus määräJttäisiin 20 miljoonaksi ma;rkalksi 
haHiltukseru esilttämän 25 miljoonan markan 
asemesta ja seurakuntien korvaus 80 mi~ 
joonaksi markaksi hallituksen esittämän 
100 miljoonan maQ'kan asemesta. 

Näin ollen ehdotamme, 

että lakiehdotus hyväksyttäisiin 
näin kuuluvana: 
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Laki 
kreikkalaiskatoliselle kirkkokunnalle sekä siihen kuuluville seurakunnille ja luosta
reille alueluovutuksen johdosta menetetystä omaisuudesta suoritettavasta korvauk

sesta. 

Eduskunmm pärutöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjes.tykse.n 67 §: ssä 
määrätyllä .tavaJ'la: säädetään: 

1 §. 
AlueluovutUJksen johdoo.ta menetetyn 

omaisuuden korvaamisesta 9 päivänä elo
kuuta 1940 ann~tun lairn 4 § : n 2 momen
tissa edellyteittynä korva UJksen:a suoriltetaam: 

1) kreiJkikalaisikaltoliselle kirkkokunnalle 
kaksikymmentä miljoonaa markkaa; 

2,) IkirikkOikuntaan !kuuluville seurakun
nille yht.eensä kahdeksankymmentä miljoo
naa markkaa; selkä 

3) V8ilrumon, Kon:evi1tsan ja Lintulan 
luostareille yhteensä viisitoista miljoonaa 
ma'I'ild\:aa. 

SeuraJkUJl!Ilille määrätty korvaus makse
taan valtioneuvoston vahvisteflltavieu perus
•teidoo mukllJIJJll uusiUe s•eurakunnille, jotka 
muodostetaan niiden se.urailmntien sijaan, 
joiden alue ikokonaJisuudessaJaJJ. tahi pää
asiallisesti on oLlut luoVUJtetulia alueella. 

Luostareille tulevan korvaukslen jakami
sesta eri: luostarien kesken määrää valtio
neuvosto. 

2-6 §. 
(Kuten valiokunnan mietinnössä.) 

Helsingissä toukokuun 28 päivänä 1941. 

Viljo Rantala. 
Aino Lehtokoski. 
Matti Turkia. 

Eetu Karjalainen. 
Hugo Aattela. 
Onni Peltonen. 

K. A. Lohi. 

II. 

Luostareilla on kreikkalaiskatolisessa kir
lmssa sen oppiin ja perinteihin perus·tuva 
keskeinen asema. Paitsi uskonnollista mer
kitystä on näillä laitoksilla, jotka edustavat 
omalaatuista vakiintunutta kulttuuripiir
rettä, ollut myöskin kreikkalaiskatolisen 
kil'lkkokunnan :talouden tukemisessa tärkeä 
tehtävä. Mainitun kirld\:.okunnan toimin
nan jatkumista silmällä pitäen katsomme, 
että luostareille alueluovutuksen joiidosta 

menBtetystä omaisuudesta suoritettavaa kor
vausta ei ole määrättävä hallituksen esit
tämää 25 miljoonaa markkaa alhaisem
maksi. 

Yllä olevaan viitaten ehdotamme kun
nioittaen, 

että Eduskunta hyv·äksyisi laki
ehdotuksen hallituksen esityksen mu
kaisena. 

Helsingissä toukokuun 28 päivänä 1941. 

Aarne Honka. 
Mandi Hannula. 

Kaapro Moilanen. 
A. K. Cajander. 
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EDUSKUNNAN 
:SIVISTYSVALIOKUNTA 

Liite 1. 

Helsingissä V a 1 t i o v a r a i n v a 1 i o k u n n a 1 i e. 
20 päivänä helmikuuta 1941. 

Lausunto n: o 1. 

EdUSikunna<n päätöksen mUJ~aisesti valtio
V'arainvaliolmnrta on 19 päivänä kuluvaa 
helmillruuta päivätyssä kirjeessä pyytänyt 
sivistysva;lioik:unnan lausuntoa hrullituiksem. 
esityksestä n :o 13 la~i ik:reiJrlralaisilmtoli
seHe ikirrkkokrmnrulle sekä siihen ik:uqluville 
seurakunnille ja luostareille alueluovutuk
sen johdosta menetetystä omaisuudesta suo
!l'itertlt8ivasta korv·auksesta. Tämän johdosta 
valiok1Bllta lausuntonaan kunnioit.truem. esit
tää seuraavoo. 

Käsite~tävänä olevaan hallituksen esityk
seen sisältyvä laik:iehdotus, joika perustuu 
alueluovutuksen johdosta menetetyn omai
suuden korvaamiseslta 9 päiväJnä elokuuta 
1940 8li1llettuun J.akiin, on vruliokunnan kä
sityksen. mukwan sopusoinnussa niiden pe-

riootteiden kanssa, jo1ta on noudatettu mai
nitun lain säännöksissä. Asiaa käsitelles
sään valiokunta on myös tuLlut vakuutttu
ooeksi siitä, että ehdotettu lainsäädäntö on 
ta·rpeei1:1inren ja että sen hyväksymisen 
kau:tta krcikrkalaiskatolinen kirkkokuuta voi 
järjestäytyä uusien olojen mukaisesti. Puut
tumatta yiksityiskohtaisestti ehdotettuihin 
korvausmääriin vaJliokrmta torteaa, etltä hal
lituksen esitys on perusteeLlisesti ja asian
tuntemuksella va1misteltu. Näin ollen va
liokunnrulla ei ole laik:iehdotusta vas'b8ian mi
tään huomauttamista, vaan ehdottaa kun
nioittaen, 

että kysymyksessä oleva lakiehdo
tus hyväksyttäisiin. 

Sivistysvaliokunnan puolesta: 

Lauri Kaijalainen. 

L. A. Castren. 

Eriävä mielipide. 

Va~ hail!lituksen esityksen perustteilu:i!ssa 
1aiJks[ kreikkalaiskatoliseLle ikirkikokunnalle · 
sekä siihen. kuuluvine seurakunnhlle ja 
~uostarehlle alueiluovutuikseu johdosta me
netetysrtä omaisuudesta suoritettavoota kor
vauksesta maiiiJ:irt3!ankiu, entä a'lueluovutuk
sen johdosta men1etertyn omaisuuden kor-

vaamisesta 9 päivänä elokuuta 1940 anne
tun lain 4 § :n 2 momenttiin otettiin sään
nös, minkä mukaan ikre:i!kkalaisilmrtoliselle 
kirik:~okuunalle jne. suoriitätavasta kor
vaukseslta säädetään erlliseen, ei mielestäni 
sitä ole edusknntaik:äsitterlyssä otettu lakiin 
sen. t.a;kia, että sa;nottuun kil'lkikoktmrtaan 
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kuuluvan väestön uskoo:mohlisten tarpeiden 
tyydyttämiseksi olisi osoitettava enemmän 
varoja kuin mitä korvauslain säännösten 
mukaan olisi <illut mahdoUis:ta, vaan sem. 
takia, ,että ennen kuin maini:tulle ikirkko
kunm_ailJe suoritettavasta korvauksesta sää
dettäisiilll', olisi sitä ennen saa~va muut 
välttämättömrut korvaukset suoritetuiksi. 
Kun on kys,eenalaista voidaanik:o kyllin no
peasti ja tyydyttävästi suorittaru edes jo 
säädeltyt korvaukset, ei mielestäni nyt esillä 
olevan korvausesitykse,n suoritusta olisi 
liiaksi joudutettava, vaan olisi syytä odo1t
taa siksi, kunnes pika-asutuksen kautta toi
mitettava väestön asuttal!llinen on lopulli
sesti järjeSitetty. Valtion vaiilman rahata
loudellisen ltilrun ta.ikia olisi :nryt ehdotetta
vasta menetetyn omaisuuden korvaamisesta 
toistaiseksi kokonarun luovuttava. 

Hallituksen esityksen perUSiteluissa mai
nitaan kysymyksessäoleviin siirtoseuraJkun
tiin kuuluneen noin 55,000 henkeä, vas-

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1941. 

taten 68 prosenttia kirkkokunnan koko 
jäsenmäärästä. Saatujen tietoj'€U mu
kaan piaka-asutuslain mukaan tapah
tuvan sanottuun kirkkokuntaan kuulu
van väestön sijoitus ei mielestäni de 
oikein suunn]te:Ltu, koska ne siroitellaan 
sangen hajanaisesti laajoille alueiille ja si
ten myöskin niiden uskormolliSiten tarpei
den tyydyttämiseksi tarvittavien varojen 
määrä nousee liian korikeaiksi. Kun halli
tus päätyy esityksessääu siihen, että mai
nitun kirkkokunnan 55,000:11e henkilölle 
olisi raikem.nettava kaiken kaikkiaan 18 
uUJtlta mkkoa, kullekin seuraJkunnalle yksi, 
ja jokaista seurakuntaa va11ten ainakin 
kaksi 'rukoushuonetta, pidän sitä vähem
män harkittuna ja tarpeettomana laajana. 
t:oimenpiteenä, minkä vuoksi kunnioittaen 
ehdotan, 

että hallituksen esitys hylättäisiin. 

K. Ande:~~sson. 
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EDUSKUNNAN 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. 

Liite 2. 

Helsingissä, 

toukokuun 13 päivänä 1941. 
V a l t i o v a r a i n v a l i o k u n n a ll e. 

Lausunto N:o 2. 

Valtiovarainvaliokunta on huhtikuun 1 
päivälle 1941 päivätyllä kirjeellä pyytänyt 
perustuslakivaliokunnan lausuntoa siitä, si
sältyykö hallituksen esityksessä n: o 13 ole
vaan ehdotukseen laiksi kreikkalaiskatoli
selle kirkkokunnalle sekä siihen kuuluville 
seurakunnille ja luostareille alueluovutuk
sen johdosta menetetystä omaisuudesta suo
ritettavasta korvauksesta sellaisia säännök
siä, että sanottu laki olisi säädettävä val
tiopäiväjärjestyksen 67 §: ssä määrätyllä 
tavalla. Tämän johdosta perustuslakivalio
kunta, saatuaan lakitiet. tri Y. W. Puha
kalta asiantuntijana pyytämänsä kirjallisen 
lausunnon, joka liitetään tämän oheen, esit
tää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa. 

Tarkastettuaan puheena o1evan lakiehdo
tuksen on perustuslakivaliokunta tullut sii
hen tulokseen, että siihen sisältyvät sään
nökset eivät yleensä vaadi valtiopäivä
järjestyksen 67 § :ssä säädettyä käsittelyä 
lukuunottamatta lakiehdotuksen 3 § : ää, jota 
on erikseen kosketeltava. 

Sanotun pykälän mukaan ovat ne kreik
kalaiskatoliset seurakunnat, joiden alue ko
konaisuudessaan tahi pääasiallisesti on ollut 
luovutetulla alueella, velvolliset luovutta
maan jäljelle jääneen omaisuutensa valtiolle 
pykälässä tarkemmin määrätyllä tavalla 
käytettäväksi. J ulkisoikeudellisina yhdys
kuntina on näiden seurakuntien katsottava 
nauttivan laillisesti saamaansa ja omista
maansa omaisuuteen nähden sitä oikeus
turvaa, joka hallitusmuodon 6 § :n 1 mo-

mentissa on vakuutettu Suomen kansalai
siUe. Kun mainituista seurakunnista ne, 
joiden alue on kokonaisuudessaan ollut luo
vutetulla alueella, ovat alueellisina yhdys
kuntina tosiasiallisesti lakanneet olemasta 
tai ainakin menettäneet mahdollisuutensa 
sellaisina jatkaa olemassaoloaan, näyttäisi 
tosin mahdolliselta säätää tavallisella Jailla 
niiden omaisuuden käyttämisestä kreikka
laiskatolisen kirkkokunnan tarkoituksiin. 
Lakiehdotuksen 3 § ja siinä säädetty vel
vollisuus luovuttaa omaisuutta koskee kui
tenkin myös seurakuntia, jotka ovat menet
täneet vain pääasiallisen osan alueestaan 
ja joita ei tämän perusteella siis voida 
katsoa oikeussubjekteina ilman muuta la
kanneiksi. Lakiehdotuksen 3 § sisältää näin 
ollen perustuslakivaliokunnan käsityksen 
mukaan hallitusmuodon 6 § : n 1 momentissa 
vakuutetusta omaisuuden turvasta sellaisen 
poikkeuksen, jota ei voida saattaa tavalli
sessa lainsäädäntöjärjestyksessä voimaan, ja 
esittää valiokunta tämän johdosta lausun
tonaan, 

että hallituksen esitykseen n:o 13 
sisältyvä ehdotus laiksi kreikkalais
katoliselle kirkkokunnalle sekä siihen 
kuuluville seurakunnille ja luosta
reille alueluovutuksen johdosta mene
tetystä omaisuudesta suoritettavasta 
korvauksesta olisi käsiteltävä valtio
päiväjärjestyksen 67 § :ssä määrä
tyllä tavalla. 

Perustuslakivaliokunnan puolesta: 

Alpo Lumme. 

Ensio Kytömaa. 
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Liite. 

P e r u s t u s l a k i v a l i o k u n n a ll e. 

Perustuslakivaliokunta on 17 päivälle 
viime huhtikuuta päivätyssä kirjeessä N: o 
12 pyytänyt allekirjoittaneelta kirjallista 
lausuntoa siitä, sisältyykö hallituksen esi
tyksessä N: o 13 olevaan ehdotukseen laiksi 
kreikkalaiskatoliselle kirkkokunnalle sekä 
siihen kuuluville seurakunnille ja luosta
reille alueluovutuksen johdosta menetetystä 
omaisuudesta suoritettavasta korvauksesta 
sellaisia säännöksiä, että sanottu laki olisi 
säädettävä valtiopäiväjärjestyksen 67 § :ssä 
määrätyllä tavalla. 

Kysymyksessä oleva lakiehdotus sisältää, 
kuten sen nimestäkin käy selville, pääasial
lisesti säännöksiä, jotka koskevat valtion 
varoista kreikkalaiskatoliselle kirkkokun
nalle sekä siihen kuuluville seurakunnille 
ja luostareille alueluovutuksen johdosta me
netetystä omaisuudesta suoritettavaa kor
vausta. Tällaiset säännökset kuuluvat il
meisesti n.s. yleisen eli tavallisen lain alaan 
eivätkä siis vaadi valtiopäiväjärjestyksen 
67 § :ssä säädettyä käsittelyä. Ainoastaan 
lakiehdotuksen 3 § sisältää säännöksiä, joi
hin lainsäädäntöjärjestyksen kannalta on 
kiinnitettävä huomiota siinä mielessä kuin 
Perustuslakivaliokunnan kirjeessä tarkoite
taan. 

:Mainitun pykälän mukaan ne kreikka
laiskatoliset seurakunnat, joiden alue ko
konaisuudessaan tai pääasiallisesti on ollut 
luovutetulla alueella, ovat velvolliset luo
vuttamaan jäljelle jääneen omaisuutensa 
valtioJle käytettäväksi sanottujen seurakun
tien velkojen maksamiseen sekä muodos
tettavien uusien seurakuntien tarpeisiin, ja 
valtioneuvoston asiana on määrätä niiden 
varojen käytöstä, joita ei tarvita velkojen 
maksamiseen. Voidaan kysyä, eivätkö nämä 
säännökset tiedä poikkeusta hallitusmuodon 

6 § : n 1 momentissa olevasta, omaisuuden 
turvaa koskevasta perussäännöksestä. 

Alkuaan on saattanut olla jonkin verran 
tulkinnanvaraista, missä määrin viitattu, 
omaisuuden turvaa koskeva säännös, jossa 
puhutaan vain Suomen kansalaisista, on 
sovellettava myös julkisoikeudellisiin yh
dyskuntiin. Se, että suomalaiset yksityis
oikeudelliset yhteisöt ovat tässä kohden sa
massa asemassa kuin Suomen kansalaiset1 

on alun pitäen voitu pitää riidattomana. 
:Mutta hallitusmuodon tulkinta on aina joh
donmukaisesti ollut myös sillä kannalla, 
että suomalaisten julkisoikeudellisten yh
teisöjen omaisuus on hallitusmuodossa tur
vattu yhtäläisesti kuin Suomen kanswlais
ten omaisuus. Esimerkkinä tästä tulkin
nasta mainittakoon, että 18 [päivänä maa
liskuuta 1921 evankelis-luterilaisten ja 
kreikkalais-katolisten seurakuntien papiston 
ja lukkarin virkataloihin kuuluvain torppa
ja mäkitupa-alueiden lunastamisesta an
nettu laki on säädetty siinä järjestyksessä 
kuin perustuslain säätämisestä on voi
massa. 

Tämä tulkinta onkin pidettävä oikeana. 
Siitä ei tiedä mitään poikkeusta parem
min se, että tavallisella lailla on katsottu 
voitavan säätää, missä määrin vastaisuu
dessa perustettava yhteisö saa omistaa 
omaisuutta, kuin sekään, että tavallisella 
lailla on niinikään säädetty sellaisen omai
suuden vastaisesta käytöstä, joka on kuu
lunut valtiovallan toimesta lakkautetulle 
yhteisÖille, sekä omaisuuden jaosta siinä 
tapauksessa, että yhteisö jaetaan useam
paan uuteen yhteisöön. Omaisuuden tur
vana tarkoitetaan nimittäin sellaisen omai
suuden suojelemista, joka jollakin oikeus
subjektilla jo on, eikä oikeutta vapaasti 
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hankkia itselleen millaista ja miten paljon 
omaisuutta tahansa, ja vanhastaan on lmt
sottu, että tavallisella lailla voidaan sää
tää, miten jollekin oikeussubjektille kuulu
neen omaisuuden kanssa on meneteltävä, 
kun itse oikeussubjekti on lakannut ole
masta ja omaisuus sen johdosta jäänyt 
,vapaaksi", omistajaa vaille. 

Kreikkalaiskatolista kirkkokuntaa sekä 
sen seurakuntia ja luostareita koskevat 
säännökset oli jo Venäjän vaUan aikana 
annettu asetuksella. Suomen itsenäistymi
sen jälkeen annettiin 26 päivänä marras
kuuta 1918, siis ennen hallitusmuodon sää
tämistä, asetus Suomen kreikkalaiskatoli
sesta kirkkokunnasta. Täten joutuivat sa
nottua kirkkokunta koskevat asiat nii
den hallitusmuodon 28 § :n 1 momentissa 
mainittujen asioiden joukkoon, jotka en
nestään ovat hallinnollisilla säännöksillä 
järjestetyt ja joista sentähden edelleenkin 
voidaan määrätä asetuksella. Kun hallitus
muodon 83 §: n 2 momentin mukaan muista 
ennestään olevista uskonnollisista yhdys
kunnista kuin evankelisluterilaisesta kir
kosta on voimassa, mitä niistä on säädetty 
tai säädetään, eikä kreikkalaiskatolista kirk
kokuntaa koskevia asioita siis tässäkään ole 
siirretty lainsäädännön alaan, on edellä 
mainittua vuonna 1918 annettua asetusta 
voitu halEtusmuodon säätämisen jälkeen
kin muuttaa asetuksella. Sanotun asetuk
sen 3 § :n 1 momentin mukaan, sellaisena 
kuin se on 14 päivänä tammikuuta 1925 
annetussa asetuksessa, on m. m. kreikkalais
katolisten kirkkojen ja seurakuntien maa
kiinteistöt ja muu omaisuus käytettävä 
Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan 
tarkoituksiin. 

Kun kreikkalaiskatolisten seurakuntien 
omaisuutta koskevat erikoissäännökset on 
annettu asetuksella ja edellä sanotun mu
kaisesti kuuluvat niihin asioihin, jotka edel
leenkin on luettava asetuksen alruan, voi
taisiin kysyä, ,eikö asetuksella, saatikka ta
vallisella lailla voitaisi tehdä näihin sään-

nöksiin sellaisiakin muUJtoksia, jotka tietäi
sivät mainittujen seurakuntien omaisuuden 
tai osan siitä ottamista pois niiltä. Tähän 
kysymykseen olisi kuitenkin vastattava kiel
tävästi. Se seikka, minkäasteisiin sään
nöksiin tai määräyksiin jonkin yhteisön tai 
muun oikeussubjektin olemassaolo jai jär
jestysmuoto sekä oikeus omistaa j.a hank
kia itselleen omaisuutta peruS!tuv3Jt, ei ni
mittäin vaikuta siihen oikeusjärjestyksen 
takaamaan oikeusturvaan, joka yhteisöllä 
on sen jo laillisesti saamaan ja omistamaan 
omaisuuteen. Kreikkalaiskatolisilla seura
kunnilla on omaisuuteensa nähden hallitus~ 
muodon 6 §: n 1 momentissa vakuutettu oi
keusturva sekä kreikkalaiskatolisella kirkko
kunnalla lisäksi se oikeus, että mainittua 
omaisuutta ei voida asetuksella ei'kä taval
lisella laillakaan määrätä käytettäväksi mui
hin kuin sanotun kirkkokunnan tarkoituk
siin edest niissäkään tapauksissa;, joissa siitä 
muuten voidaan säätää tavallisella lailla tai 
eh'kä asetuksellakin. 

Tarkastettaessa hallituksen esitykseen si
sältyvän lakiehdotuksen 3 § : n säännöksiä 
edellä lausutun valossa on enslinnäkin to
dettava, että mikäli on kysymys niiden 
kreikkalaiskatolisten seurakuntien omaisuu
desta, joiden alue on kokonaisuudessaan 
ollut luovutatulla alueella ja jotka sentäh
den ovat ailueellisina yhdyskuntina tosi
asiallisesti lakanneet olemasta tai ainakin 
menettäneet mahdollisuutensa sellaisina jat
kaa olemassaoloaan, tavallisella lailla voi
daa säätää sanotun omaisuuden käyttämi
sestä kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan tar
koituksiin. Pykälä ei kuitenkaan rajoitu 
tähän, vaan sen mukaan nekin seurakun
nat, jotka ovat menettäneet ainoasttaan pää
asiallisen osan alueestaan ja jotka siis voi
sivat supistettuina jatkaa toimintaansa, oli
sivat velvolliset luoV11ttamaan omaisuu
tensa, ja valtioneuvosto voisi määrätä nii
den omaisuuden tai osan siitä käytettäväksi 
sellaisten uudestaan muodostettavien seura
kuntien hyväksi, joihin ensiksi mainittuja 
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seurakuntia ei yhdistetä. Esirtyksen perus
teluista käy selville, että tämä on nimen
omaan edellytetty mahdolliseksii. samoin 
kuin sekin, että alueens·a pääasiallisesti me
nettäneiden seu~akuntien varoja käytetään 
toisten seurakuntien velkojen maksamiseen. 

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1941. 

Käsittääkseni nämä säännökset sisältävät 
poikkeuksen halli:tusmuodon 6 § :n 1 mo
mentissa vakuutetusta omaisuuden turvasta, 
ja niiden johdosta lakiehdatus olisi käsitel
tävä valtiopäiväjärjestyksen 67 § :ssä mää
rätyllä tavalla. 

Y. W. Puhakka. 


