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KIRKON HALLITUSOHJELMATAVOITTEET
Kirkkohallituksessa on monien muiden yhteiskunnan tahojen tavoin pohdittu
eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen ohjelmaa. Kirkkohallituksen täysistunto on nostanut esille joitakin kirkon näkökulmasta tärkeitä tavoitteita. Ne perustuvat kirkon sosiaalieettiseen vastuuseen ja siihen kokemukseen,
joka seurakunnilla on muun muassa diakonia- ja lapsityöstä. Kirkko haluaa nostaa
tavoitteet keskusteluun, mutta jättää yksityiskohtaisten toteuttamiskeinojen miettimisen poliitikkojen tehtäväksi. Samassa yhteydessä otetaan esille kirkon kannalta
merkittäviä lainsäädäntö- ja uudistushankkeita sekä kysymys kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksesta.
Kärkitavoitteet
Työskentely syvenevää köyhyyttä vastaan
Kirkko näkee tärkeänä, että suomalaisessa yhteiskunnassa jokaiselle ihmiselle taataan riittävä sosiaalinen ja taloudellinen perusturva. Tulevassa hallitusohjelmassa
hallituksen tulee linjata selkeästi ne toimenpiteet, joilla kavennetaan terveys- ja
tuloeroja ja edistetään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia.
Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen
Hyvä tapa tukea perheitä on kohdentaa vahvistavalle ja ennakoivalle parisuhde- ja
perhetyölle taloudellisia ja koulutuksellisia resursseja. Erityisen tärkeää on ottaa
huomioon pienten lasten vanhemmat, jotka yrittävät sovittaa yhteen perheen ja
työelämän haasteita. Kirkko esittää resurssien kohdentamista kuntien, järjestöjen ja
seurakuntien parisuhteen tukemiseksi tarkoitettuihin matalan kynnyksen palveluihin sekä hyväksi koettuihin laajennetun perhevalmennuksen käytäntöihin.
Maailman ruokaturvan parantaminen
Piispojen ruokaturvakannanotossa todetaan: ”Vetoamme kaikkiin poliittisiin puolueisiin, jotta vaalien jälkeen muodostettava hallitus toimisi köyhimpien maiden
ruokaturvan edistämiseksi. Ehdotamme, että ensimmäisenä askeleena hallitukseen
nimitetään valtioneuvoston ruokapoliittinen asiantuntija ja seuraava tulevaisuusselonteko laaditaan globaalista ruokapolitiikasta. Siinä määritetään Suomen lyhyen
ja pitkän aikavälin toimet sen puolesta, että oikeus riittävään ruokaan toteutuu.”
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Kirkon lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien täysimääräinen korvaaminen
Kirkolle on annettu lakisääteisesti hoidettavaksi yhteiskunnallisia tehtäviä, esimerkkinä hautaustoimi. Yhteiskunnan on huolehdittava näistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kirkolle, jotta ei käy niin, että mahdollisesti pienenevä kirkon jäsenistö joutuu kustantamaan palveluja koko väestölle. Kirkko katsoo, että nykyisen rahoitusjärjestelmän käytössä ollessa kirkon yhteisövero-osuus
tulee säilyttää vähintään nykytasolla 2,55 %:ssa. Hallituskauden aikana tulee selvittää yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta aiheutuvat kulut ja – mikäli yhteisöverojärjestelmästä luovutaan – vaihtoehtoinen vakaa korvausjärjestelmä.
Lainsäädäntö- ja uudistushankkeita koskevat tavoitteet
Varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö
Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä uudistettaessa avara ja monikulttuurisuuden
huomioiva uskontokasvatus tulee säilyttää yhtenä päivähoidon tavoitteena. Avointen varhaiskasvatuspalveluiden sääntelyn tulee mahdollistaa vanhempien omat
valinnat, myös seurakuntien varhaiskasvatuspalveluiden hyödyntämisen.
Avioliittolainsäädäntö
Kirkko kannattaa historiallisista, kulttuurisista ja teologisista syistä avioliittolain
säilyttämistä nykyisellään. Kirkon omien perustelujen osalta viitataan kirkolliskokouksen 11.11.2010 hyväksymään perustevaliokunnan mietintöön, jossa kirkon
näkemys avioliitosta on ilmaistu kootusti. Rekisteröidyn parisuhteen oikeudellisen
aseman mahdolliset parantamistarpeet tulisi hoitaa rekisteröityä parisuhdetta koskevaa lakia täsmentämällä.
Uskonnonopetuksen asema peruskoulua ja lukiota koskevissa uudistuksissa
Peruskoulua ja lukiota koskevissa uudistuksissa uskonnonopetus tulee nähdä yhtenä keskeisenä kansalaistaitojen luojana globaalissa maailmassa. Uskontojen lukutaidon merkitys kasvaa maailmanpolitiikassa ja kansainvälisessä kaupassa sekä
muussa vuorovaikutuksessa. On nurinkurista, jos uskonnonopetusta samaan aikaan vähennetään. Oman uskonnon opetuksen malli antaa hyvän pohjan oman ja
muiden uskontoperinteiden tuntemukseen ja kunnioittamiseen.
Tavoitteita koskevat laajemmat taustamuistiot ovat luettavissa osoitteessa
http://evl.fi/eduskuntavaalit.
Tavoitteiden edistäminen
Kirkon hallitusohjelmatavoitteet on saatettu julkisuuteen ja media on niitä uutisoinut. Tavoitteet on toimitettu myös eduskuntapuolueiden johdolle. Seurakunnista
on tullut kysymyksiä tilaisuuksista, joissa tavoitteita voitaisiin pitää esillä. Mikäli
tällaisia tilaisuuksia järjestetään, olisi hyvä ottaa huomioon seuraavia näkökohtia.
Tilaisuuksissa voidaan hyödyntää hallitusohjelmatavoitteiden lisäksi myös Meidän
kirkko –strategiassa olevia kirkon arvoja. Keskustelutilaisuuksien järjestelyt tulisi
hoitaa siten, ettei seurakunnan ja sen edustajien puolueettomuus vaarannu. Mikäli
keskustelutilaisuuksiin pyydetään mukaan eduskuntavaaliehdokkaita, tulisi eri
puolueita kohdella tasapuolisesti. Keskustelijoiksi tai panelisteiksi ei tulisi kutsua
ehdokkaina olevia seurakuntien työntekijöitä tai luottamushenkilöitä. Keskustelussa on parempi pitäytyä politiikkaa ohjaavissa arvoissa pikemminkin kuin konkreettisissa poliittisissa teemoissa.
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Helsingissä tuomiokirkon kryptassa järjestetään 22.3.2011 klo 18 Kirkkohallituksen
ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteistyönä ”Kirkon arvoilta”, jossa keskustelijoina ovat eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Ilta on nähtävissä videolähetyksenä internetissä.
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