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L a k i

N:o 789

Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväk-

symisestä

Annettu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1997

Suomen tasavallan ja Israelin valtion välillä
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen
määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsää-
dännön alaan, voimassa niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

3 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Jouko Skinnari
HE 98/1998
VaVM 26/1998
EV 96/1998
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A s e t u s

N:o 790

Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja

sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esit-
telystä säädetään:

1 §
Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1997

Suomen tasavallan ja Israelin valtion välillä
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehty sopimus, jonka
eräät määräykset on hyväksytty 9 päivänä
lokakuuta 1998 annetulla, myös Ahvenan-
maan maakuntapäivien osaltaan hyväksymäl-
lä lailla (789/1998) ja jonka tasavallan presi-
dentti on hyväksynyt niin ikään 9 päivänä
lokakuuta 1998 ja jonka hyväksymistä kos-
kevat nootit on vaihdettu 9 päivänä lokakuuta
1998, on voimassa 8 päivästä marraskuuta
1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytän-

töönpanosta antaa tarvittaessa valtiovarain-
ministeriö.

3 §
Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja

koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hy-
väksymisestä 9 päivänä lokakuuta 1998 an-
nettu laki (789/1998) ja tämä asetus tulevat
voimaan 8 päivänä marraskuuta 1998.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Jouko Skinnari

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 90/1998)
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Opetusministeriön päätös

N:o 791

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan
merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1998

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat opettaja Vinh Tuyen ja 36 muuta henkilöä,
jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain
13 §:n mukaisesti muodostaneensa Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta -nimi-
sen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Turku. Ilmoitukseen on liitetty selvitys
yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväk-
sytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten
yhdyskunta tunnustaa Buddhan ihmiskunnal-
le lahjoittaman opin oikeaksi tieksi, joka
johtaa harjoittajansa oivaltamaan absoluutti-
sen totuuden ja saavuttamaan täydellisyyden,
kuten Buddha saavutti omien ponniste-
luidensa kautta.

Tunnustamme ja haluamme syvällisesti
ymmärtää Buddhan oivalluksen, jonka mu-
kaan ihmisen elämä on luonteeltaan epätäy-
dellistä; se johtaa tuskallisen syntymän kaut-
ta vanhuuteen, sairauteen ja kuolemaan.
Epätäydellisinä olemme tarrautuneet elämäs-
sämme muutoksenalaisiin asioihin ja näin
olemme itse aiheuttaneet kärsimyksen. Oi-
valtaessaan Buddha vapautui epätäydellisyy-
destä ja kärsimyksestä.

Uskomme, että Buddhan oivallus on kaik-
kien elävien olentojen saavutettavissa. Oival-
luksen ja täydellisyyden saavutamme harjoit-
tamalla Buddhan opetuksia.

Täydellisen mielentilan saavuttamiseksi
turvaudumme Buddhaan, täydellisyyden saa-
vuttaneeseen, joka on vailla alkua, keskikoh-
taa ja loppua, ääretön vapaudessaan ja vii-
saudessaan. Kuten Buddha saavutti täydelli-
syyden, uskomme, että kaikissa elävissä

olennoissa on olemassa tämä täydellisyys
mahdollisuutena, jonka saamme todellistet-
tua harjoittamalla Buddhan opetuksia.

Täydellisen mielentilan saavuttamiseksi
turvaudumme Buddhan opetuksiin. Tahdom-
me seurata Buddhan opettamia menetelmiä
ja harjoitusmuotoja täydellisyyden saavutta-
miseksi. Kunnioitamme kaikkia Buddhan
opettamia monia erilaisia harjoitusmuotoja,
joita myös kutsumme antaumuksellisiksi
prosesseiksi. Niiden avulla voimme saavut-
taa täydellisyyden ja lopettaa kärsimyksen
sekä vapautua elämän ja kuoleman kiertoku-
lusta; syntymästä, vanhuudesta, sairaudesta
ja kuolemasta. Seuraamalla Buddhan opetuk-
sia saavutamme täydellisyyden.

Täydellisen mielentilan saavuttamiseksi
turvaudumme Buddhan opetusten mennei-
den, olevien ja tulevien harjoittajien yh-
teisöön. Buddhan opin harjoittajina olemme
tukena toisillemme ylevällä tiellä kohti täy-
dellisyyttä.

Uskonnonharjoituksen muoto

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yh-
dyskunta välittää ja levittää Vietnamin
buddhalaista perinnettä.

Yhdyskunta järjestää buddhalaisen uskon
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mukaisia palvonta- ja muita uskonnollisia
menoja sekä buddhalaisia juhlia.

Yhdyskunta pyrkii edistämään buddhalais-
ta kasvatusta.

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten
yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys

1 §

Yhdyskunnan nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Suomen vietnami-
laisten buddhalaisten yhdyskunta.

Yhdyskunnan kotipaikka on Turku.
Yhdyskunnalla on oikeus järjestää kokouk-

sia yhdyskunnan julkista uskonnonharjoitus-
ta varten.

Buddhalaiset paikallisryhmät

2 §

Buddhalaiset paikallisryhmät

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yh-
dyskunta jakautuu buddhalaisiin paikallis-
ryhmiin. Paikallisryhmät toimivat itsenäisinä
yksikköinä, joiden toiminnan tulee olla so-
pusoinnussa yhdyskunnan periaatteiden,
sääntöjen ja toiminnan kanssa.

Paikallisryhmät muodostetaan siten, että
vähintään kymmenen (10) samalla paikka-
kunnalla toimivaa tai muutoin yhdessä us-
kontoa harjoittavaa buddhalaista kirjallisesti
sopii paikallisryhmän muodostamisesta, il-
moittaa hyväksyvänsä tämän yhdyskuntajär-
jestyksen sekä sitten pyytää yhdyskunnalta
oikeutta liittyä yhdyskuntaan.

Yhdyskunnan kokous hyväksyy paikallis-
ryhmät yhdyskunnan osiksi vähintään kah-
den kolmasosan (2/3) annettujen äänten
enemmistöllä kahdessa perättäisessä kokouk-
sessa.

Paikallisryhmät vastaavat yksin ja itsenäi-
sesti omasta paikallisesta toiminnastaan, va-
rallisuudestaan ja taloudestaan.

Yhdyskunta voi erottaa sellaiset paikallis-
ryhmät, joiden toiminta ei ole sopusoinnussa
yhdyskunnan toiminnan, sääntöjen tai peri-
aatteiden kanssa. Erottaminen tapahtuu kah-
den peräkkäisen yhdyskunnan kokouksen
päätöksellä, jos vähintään kaksi kolmasosaa
(2/3) läsnäolevista jäsenistä sitä kannattaa
kummassakin kokouksessa.

Paikallisryhmä voi erota yhdyskunnasta.

Eroaminen tapahtuu paikallisryhmän kahden
peräkkäisen kokouksen päätöksellä, jos vä-
hintään neljä viidesosaa (4/5) läsnäolevista
jäsenistä sitä kannattaa kummassakin ko-
kouksessa.

Paikallisryhmä voidaan purkaa paikallis-
ryhmän kahden peräkkäisen kokouksen pää-
töksellä, jos vähintään viisi kuudesosaa (5/6)
paikallisryhmän kaikista äänioikeutetuista
jäsenistä sitä kannattaa kummassakin ko-
kouksessa.

Paikallisryhmän purkautuessa sen velko-
jen maksun jälkeen jäljelle jäävä ylijäämä-
omaisuus siirtyy yhdyskunnalle, tai jos sitä
ei ole, niin se käytetään buddhalaisen kirjal-
lisuuden levittämiseen Suomessa.

3 §

Paikallisryhmien hallinto

Paikallisryhmien asioita hoitavat niiden
hallitukset, jotka vuosikokous valitsee vuo-
deksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu pu-
heenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja sekä tarpeellinen määrä,
mutta kuitenkin vähintään kaksi ja enintään
viisi varsinaista jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa ja valvoa paikallisryhmän asioita,
2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosiko-

koukselle ja muille paikallisryhmän kokouk-
sille,

3) hoitaa huolellisesti paikallisryhmän ta-
loutta ja omaisuutta,

4) ottaa ja erottaa paikallisryhmän toimi-
henkilöt,

5) laatia vuosittain paikallisryhmän vuosi-
ja tilikertomus sekä tilinpäätös,

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai,

hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohta-
jan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeel-
liseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltai-
nen, jos vähintään kaksi jäsentä ja puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan pu-
heenjohtajan ääni ratkaisee.

Paikallisryhmän nimen kirjoittavat puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erik-
seen tai rahastonhoitaja ja sihteeri yhdessä.

Hallitus voidaan erottaa kesken toimikau-
den paikallisryhmän kokouksen päätöksellä
mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) paikallisryh-
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män läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä
sitä kannattaa.

4 §

Paikallisryhmien kokoukset

Paikallisryhmien kokoukset kutsuu koolle
sen hallitus jäsenille jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen lähetettävällä kirjeellä viimeis-
tään neljätoista päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, jollei yhdyskuntajärjestyksessä
muuta ole erikseen määrätty. Äänten men-
nessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Paikallisryhmän asioissa ylin päätösvalta
kuuluu ryhmän kokoukselle. Kiinteän omai-
suuden luovuttaminen tai kiinnittäminen
ovat kokouksen asioita.

Äänioikeus kokouksissa on kaikilla ryh-
män täysi-ikäisillä jäsenillä.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.
Pöytäkirja on laadittava ja tarkistettava nel-
jäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta.
Pöytäkirjan tarkistavat ja allekirjoittavat
myös kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkir-
jantarkastajaa.

5 §

Paikallisryhmien vuosikokous

Paikallisryhmien vuosikokous pidetään
viimeistään helmikuussa ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sih-

teeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle esityslista,
5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilin-

tarkastajien lausunto,
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myön-

tämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolli-
sille,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-
ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ku-
luvalle kalenterivuodelle,

8) valitaan uusi hallitus,
9) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa,
10) käsitellään muut esityslistan asiat.

Yhdyskunta

6 §

Yhdyskunnan hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka
vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä va-
rapuheenjohtaja, jotka toimivat myös yhdys-
kunnan kokouksen puheen- ja varapuheen-
johtajina, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vä-
hintään kaksi ja enintään viisi varsinaista
jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,
2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosiko-

koukselle ja muille yhdyskunnan kokouksil-
le,

3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan talout-
ta ja omaisuutta,

4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan toimihen-
kilöt,

5) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja
tilikertomus sekä tilinpäätös,

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hä-

nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeellisek-
si tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään
kaksi jäsentä ja puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ovat läsnä. Päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkai-
see.

Yhdyskunnan nimen kirjoittavat puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erik-
seen tai rahastonhoitaja ja sihteeri yhdessä.

Hallitus voidaan erottaa kesken toimikau-
den yhdyskuntakokouksen päätöksellä, mikä-
li kaksi kolmasosaa (2/3) yhdyskunnan läs-
näolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kannattaa.

7 §

Yhdyskunnan kokoukset

Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle
hallitus jäsenille jäsenten ilmoittamaan osoit-
teeseen lähetettävällä kirjeellä viimeistään
neljätoista päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, jollei yhdyskuntajärjestyksessä
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muuta ole erikseen määrätty. Äänten men-
nessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa
kuuluu yhdyskunnan kokoukselle. Kiinteän
omaisuuden luovuttaminen tai kiinnittämi-
nen ovat yhdyskunnan kokouksen asioita.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksissa on
kaikilla yhdyskunnan täysi-ikäisillä jäsenillä.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.
Pöytäkirja on laadittava ja tarkistettava nel-
jäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta.
Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat
myös kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkir-
jantarkistajaa.

8 §

Yhdyskunnan vuosikokous

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään vii-
meistään maaliskuussa ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sih-

teeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle esityslista,
5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilin-

tarkastajien lausunto,
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myön-

tämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolli-
sille,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja
menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ku-
luvalle kalenterivuodelle,

8) valitaan uusi hallitus,
9) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa,
10) käsitellään muut esityslistan asiat.
Kokouspaikkakuntana pidetään ensisijai-

sesti Suomen vietnamilaisten buddhalaisten
yhdyskunnan kotipaikkaa, mutta myös jokin
paikallisryhmä voi toimia kokouksen isäntä-
nä omalla paikkakunnallaan, jos kokous
edellisessä kokouksessa on päätetty pitää
tällä paikkakunnalla.

Muita määräyksiä

9 §

Jäsenet

Jokaisella buddhalaisilla kansallisuudesta

riippumatta on oikeus liittyä yhdyskunnan
jäseneksi, jos hän sitä ilmoittaa haluavansa
ja hyväksyy yhdyskunnan tarkoituksen ja
säännöt.

Yhdyskunnan jäseneksi liitytään liittymällä
paikallisryhmään, jonka hallitus hyväksyy
jäsenet sille tai yhdyskunnalle osoitetusta
anomuksesta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdyskunnasta.
Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti pai-
kallisryhmälle tai sen puheenjohtajalle.

Paikallisryhmän hallituksen käsiteltyä eron-
pyynnön siitä ilmoitetaan kyseisen ryh-
män jäsenille välittömästi ja muille yhdys-
kunnan jäsenille vuosikokouksessa tai muu-
toin sopivaksi katsotulla tavalla.

Yhdyskunnan hallituksella tai paikallisryh-
män hallituksella neuvoteltuaan yhdyskun-
nan hallituksen kanssa on oikeus erottaa jä-
sen, joka ei noudata sääntöjä tai jäsen, joka
aiheuttaa toiminnallaan yhdyskunnalle tai
ryhmälle huonoa mainetta sen ulko- tai sisä-
puolella, tai jäsen, joka jättää suorittamatta
yhdyskunnan antaman luottamustehtävän.

10 §

Maksut ja rahoitus

Jäsenen on suoritettava paikallisryhmälle
kuukausimaksua. Paikallisryhmän kokous
määrää maksun suuruuden. Jäsenen ei tarvit-
se suorittaa maksuja yhdyskunnalle.

Yhdyskunta rahoittaa toimintansa osuudel-
la paikallisryhmien jäseniltään saamien kuu-
kausimaksujen tuotosta. Paikallisryhmien
tulee luovuttaa yhdyskunnalle vähintään
kymmenesosa (1/10) jäsenmaksujen tuotosta.

Paikallisryhmät ovat velvollisia antamaan
muutakin rahoitusta yhdyskunnalle, jos yh-
dyskunnan kokous niin päättää.

Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta vas-
taanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdyskunnan ja paikallisryhmien talouden
tulee ensisijaisesti edesauttaa buddhalaisuu-
den harjoittamista.

11 §

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

Yhdyskunnan sääntöjen muuttamiseen tar-
vitaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota
vähintään neljä viidesosaa (4/5) yhdyskun-
nan läsnäolevista jäsenistä on kannattanut.
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12 §

Yhdyskunnan purkaminen

Yhdyskunnan purkamiseen vaaditaan yh-
dyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään
viisi kuudesosaa (5/6) yhdyskunnan kaikista
kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista
jäsenistä on kannattanut kahdessa perättäi-
sessä kokouksessa.

Yhdyskunnan purkautuessa velkojen mak-
sun jälkeen jäljelle jäävä ylijäämäomaisuus
käytetään buddhalaisen kirjallisuuden levittä-
miseen Suomessa.

Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Suomen vietnamilaisten buddhalaisten

yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdys-
kunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu 10
päivänä marraskuuta 1922 annetun uskon-
nonvapauslain mukaisesti eikä sen uskontun-
nustus tai uskonnonharjoitusmuoto ole
vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonva-
pauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö mää-
rää, että Suomen vietnamilaisten buddhalais-
ten yhdyskunta ja sen paikallisryhmä on kir-
joitettava uskonnollisten yhdyskuntien rekis-
teriin.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1998

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen
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Opetusministeriön päätös

N:o 792

Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan
merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1998

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat opiskelija Ahmed Wali Dahir Haddi ja 22
muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskon-
nonvapauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suo-
messa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Helsinki. Ilmoitukseen on
liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta
sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen
Enkeliinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen
päivään, Hänen profeettaansa Muhamediin,
sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa.

Julkisen uskonnonharjoituksen
muoto

1) Harrastaa ja opettaa islamia ja islamin
periaatteita,

2) palvella Jumalaa Koraaniin ja profeetta
Muhamedin oppien mukaan,

3) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia
antamalla heille vuosittain almuja (Zakat),

4) paastota kerran vuodessa kuukauden
ajan,

5) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan
kerran elämänsä aikana, jos siihen on varaa.

Yhdyskuntajärjestys

1 §
Tämän uskonnollisen yhdyskunnan nimi

Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suomes-
sa (Islamic Al-Hudaa Society in Finland).
Sen kotipaikka on Helsinki.

2 §
Yhdyskunta tunnustaa Pyhän Qur’anin

kirjoituksiin perustuvaa islamilaista uskoa,
jonka kautta se pyrkii edistämään rauhan-,
lähimmäisenrakkauden ja tasa-arvoisuuden
toteutumista ihmisten kesken täällä maan
päällä. (Q.33:35—36)

3 §
Islamilaista tarkoitustaan toteuttaakseen

yhdyskunta järjestää uskonnonharjoitustilai-
suuksia tarkoitukseen soveltuvassa julkisessa
tai yksityisessä paikassa. Uskonnonharjoituk-
sen muodot ovat seuraavat:

a) julkiset kokoukset islaminopetusta var-
ten ja muut islamilaiset tilaisuudet sisä- ja
ulkotiloissa,

b) auttaa Suomessa asuvien somaliyhteisöä
saamaan tietoa islamista ja somali-
kulttuurista,

c) hautajais- ja muistotilaisuudet,
d) järjestää erilaisia seminaareja, avoimia

keskusteluja ja koulutusta islami- ja somali-
kulttuurista.

Uskonnonharjoitustilaisuuksien ohjelman
muodostavat puheet, saarnat ja rukoukset.

Uskonnonharjoituksen suorittaa yhdyskun-
nan imaami yksin tai avustajineen tai
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määrättyä toimialuetta varten valittu
toimihenkilö.

4 §
Kuka tahansa Suomessa asuva muslimi voi

hakea yhdyskunnan jäsenyyttä. Ehdot jä-
seneksi hyväksymiseen ovat seuraavat:

a) hakijan tulee selittää hyväksyvänsä yh-
dyskunnan säännöt,

b) jäsen suorittaa yhdyskunnalle seuraavat
maksut:

- kertakaikkisen liittymismaksun.
Yhdyskuntahallitus voi vapauttaa jäsenen

yhdyskuntamaksusta sairauden johdosta
määräajaksi.

5 §
Jäsen voi erota yhdyskunnasta ilmoittamal-

la siitä kirjallisesti yhdyskuntahallitukselle.

6 §
Jäsenen voi yhdyskuntahallitus erottaa jä-

senyydestä, jos jäsen
- jättää yhdyskuntamaksunsa maksamatta

yhden vuoden ajalta,
- toiminnallaan vahingoittaa yhdyskuntaa,

tai
- toimii tämän yhdyskuntajärjestyksen

ja/tai hyvien elämäntapojen vastaisesti. En-
nen erottamispäätöksen tekoa on jäsenellä
oikeus esittää mielipiteensä erottamistaan
koskevassa asiassa yhdyskuntahallitukselle.

7 §
Jäsen suorittaa yhdyskunnalle kuu-

kausittaisen yhdyskuntamaksun, joka on 50
mk kuukaudelta täysi-ikäisiltä jäseniltä.
Vuosikokous päättää liittymismaksun suu-
ruudesta.

8 §
Yhdyskunnan toimintaa johtaa yh-

dyskuntahallitus, johon kuuluu vähintään
seitsemän ja enintään yksitoista jäsenistön
keskuudesta valittua hyviä elämäntapoja
noudattavaa varsinaista jäsentä, jotka varsi-
nainen yhdyskuntakokous valitsee yhdeksi
vuodeksi kerrallaan.

Yhdyskuntahallitus on kokonaisuudessaan
erovuorossa jokaisessa varsinaisessa yhdys-
kuntakokouksessa. Erovuorossa oleva jäsen
voidaan valita myös uudelleen. Yhdyskun-
takokous voi muulloinkin erottaa hallituksen
tai sen jäsenen, jos siihen on syytä.

Yhdyskuntahallituksen jäsen voi erota teh-

tävästään kesken toimikauden, ilmoittamalla
siitä kirjallisesti yhdyskuntahallitukselle.

Yhdyskuntahallituksen tehtävänä on:
a) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita

tämän yhdyskuntajärjestyksen, yhdyskunta-
kokousten päätösten ja uskonnollisia yhdys-
kuntia koskevien lakien määräysten mu-
kaisesti,

b) tehdä aloitteita ja esityksiä yhdyskunta-
kokouksille,

c) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta
ja omaisuutta,

d) päättää jäseneksi ilmoittautuneiden jä-
senyydestä,

e) ottaa ja erottaa yhdyskunnan toimihen-
kilöt,

f) valita ja vapauttaa yhdyskunnan us-
konnonharjoituksesta vastaava esipaimen
sekä hänen valvontansa alaisena ja ohjeiden
mukaisesti toimivat, määrättyjä toimialueita
varten mahdollisesti tarvittavat paimenet,

g) laatia vuosittain yhdyskunnan tilikerto-
mukset ja esittää ne varsinaisessa yhdyskun-
takokouksessa valittavien tilintarkastajien
hyväksyttäväksi,

h) laatia yhden vuoden toiminta-ajalta yh-
dyskunnan toimintakertomukset sekä yhdis-
tetty tilikertomus ja esittää ne varsinaisen
yhdyskuntakokouksen käsiteltäväksi.

Yhdyskuntahallitus kokoontuu puheenjoh-
tajansa tai esipaimenen kutsusta niin usein
kuin asiat vaativat, mutta kuitenkin vähin-
tään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana, ja
on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 yh-
dyskuntahallituksen jäsenistä on kokouksessa
saapuvilla.

Yhdyskuntahallitus on kutsuttava koolle
myös, jos vähintään 1/3 yhdyskuntahallituk-
sen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa
varten vaatii. Yhdyskuntahallitus kutsutaan
koolle todisteellisin kirjallisin kutsuin, ja on
kokouskutsut sen jäsenille toimitettava vä-
hintään viisi päivää ennen aiottua kokousta.

Yhdyskuntahallituksen kokouksessa pitää
pöytäkirjaa se, joka siihen tehtävään vali-
taan, pöytäkirja tarkistetaan kokouksen lo-
pussa ja sen varmentavat allekirjoituksillaan
kokoukseen osallistuneet yhdyskuntahallituk-
sen jäsenet.

Päätökset yhdyskuntahallituksen kokouk-
sessa tehdään yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan kanta.

9 §
Yhdyskuntahallitus valitsee tarvittaessa
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keskuudestaan tai jäsenistön keskuudesta
tarvittavat palkalliset tai muut toimihenkilöt.

10 §
Yhdyskunnan nimen kirjoittavat yksinään

yhdyskuntahallituksen puheenjohtaja, pääsih-
teeri ja Imaami.

11 §
Yhdyskunnan tilit päätetään kalenteri-

vuosittain ja on niiden oltava valmiina tar-
kastettavaksi 15. päivänä marraskuuta. Tilin-
tarkastajien on jätettävä tilintarkastuslausun-
tonsa yhdyskuntahallitukselle ennen joulu-
kuun 1. päivää.

12 §
Ylin päätösvalta kaikissa yhdyskuntaa kos-

kevissa asioissa on yhdyskunnan kokouksel-
la. Yhdyskuntahallituksella on kuitenkin oi-
keus tehdä päätöksiä niissä asioissa, jotka
sille erikseen on yhdyskuntajärjestyksessä
päätettäväksi uskottu.

Varsinainen yhdyskuntakokous pidetään
yhden vuoden väliajoin kesä-joulukuussa,
yhdyskuntahallituksen lähemmin määräämä-
nä aikana ja paikassa.

Ylimääräinen yhdyskuntakokous pidetään
milloin yhdyskuntahallitus katsoo sen tar-
peelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdys-
kunnan jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Varsinaisesta yhdyskuntakokouksesta il-
moitetaan kirjallisesti tai yhdyskunnan jul-
kaisussa jäsenille vähintään yhtä kuukautta
ennen kokousta ja ylimääräisestä yhdyskun-
takokouksesta vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta samalla tavalla kuin varsinaisesta
yhdyskuntakokouksestakin.

Yhdyskuntakokouksiin ovat yhdyskunnan
jäsenet oikeutetut osallistumaan vain henki-
lökohtaisesti ja on kullakin jäsenellä yksi
ääni. Äänioikeuden käyttö yhdyskuntako-
kouksessa edellyttää, että erääntyneet yh-
dyskuntamaksut on maksettu.

Yhdyskuntakokouksessa pitää pöytäkirjaa
se, joka siihen tehtävään valitaan kokouksen
alussa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkir-
jan tarkistavat kaksi kullakin kerralla sitä
varten valittua jäsentä.

Päätökset yhdyskuntakokouksissa tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalit
toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.
Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Varsinaisessa yhdyskuntakokouksessa kä-

sitellään kokouksen puheenjohtajan, pöytä-
kirjanpitäjän, ja pöytäkirjan tarkistajien va-
litsemisen jälkeen seuraavat asiat:

1) esitetään yhdyskuntahallituksen kerto-
mus edellisen toimintakauden toiminnasta,

2) esitetään tilinpäätös, tilikertomus ja ti-
lintarkastajien lausunto edellisen toiminta-
kauden tileistä sekä vahvistetaan tilinpäätös,

3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myön-
tämisestä,

4) käsitellään yhdyskuntahallituksen ja jä-
senten esittämät asiat,

5) päätetään liittymis- ja yhdyskuntamak-
sujen suuruudesta,

6) päätetään yhdyskuntahallituksen jäsen-
ten palkkioista,

7) valitaan
a) yhdyskuntahallituksen puheenjohtaja,
b) yhdyskuntahallituksen muut varsinai-

set jäsenet,
8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi va-

ralle.
Varsinaisessa yhdyskuntakokouksessa kä-

siteltäväksi aiotut esitykset on jätettävä kir-
jallisesti yhdyskuntahallitukselle viimeistään
yhtä kuukautta ennen kokousta.

Ylimääräisessä yhdyskuntakokouksessa
käsitellään kokouksen puheenjohtajan, pöy-
täkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkistajien va-
litsemisen jälkeen vain ne asiat, joita varten
kokous on kutsuttu koolle.

13 §
Yhdyskunnan lakkaamisesta päättää yh-

dyskuntakokous. Yhdyskunta voidaan lak-
kauttaa vain jos 2/3 kokouksessa läsnäole-
vista jäsenistä sitä kannattaa. Kaikki varat ja
vastuuvelvollisuudet tulee ensin selvittää ja
sitten päättää lopettamisesta.

Ylijäämävarat luovutetaan islamin edistä-
mistyötä tai sosiaalista työtä islaminuskois-
ten keskuudessa Suomessa tekevälle yh-
teisölle.

14 §
Tähän yhdyskuntajärjestykseen voidaan

tehdä muutoksia sitä varten koolle kutsutus-
sa ylimääräisessä yhdyskuntakokouksessa
vähintään 2/3:n äänten enemmistöllä anne-
tuista äänistä.

15 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassa ole-

via uskonnollisia yhdyskuntia koskevien la-
kien määräyksiä.
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Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suo-

messa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan
yhdyskuntajärjestys on laadittu 10 päivänä
marraskuuta 1922 (267/1922) annetun us-
konnonvapauslain mukaisesti eikä sen us-
kontunnustus tai uskonnonharjoitusmuoto
ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonva-
pauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö mää-
rää, että Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta
Suomessa on kirjoitettava uskonnollisten yh-
dyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1998

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen
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