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1 Johdanto 

Vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain (11.6.1999/731) 76 §:n mukaan kirkkolaissa 
säädetään evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta. Kirkkolain säätä-
misjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä maini-
tussa laissa erikseen säädetään. Voimassa olevan vuonna 1993 annetun kirkkolain 
(26.11.1993/1054, KL) alaa koskeva säännös vastaa asialliselta sisällöltään aikaisempien 
kirkkolakien, vuosilta 1869 ja 1964, säännöksiä. KL 2 luvun 2 §:n mukaan kirkolla on yk-
sinoikeus ehdottaa kirkkolakia kaikesta, mikä koskee ainoastaan kirkon omia asioita, sekä 
kirkkolain muuttamista ja kumoamista. 

Kansallisesta positiivisesta lainsäädännöstä voidaan löytää näinkin selkeät säännökset kirk-
kolaista ja sen alasta. Kuitenkin kirkkolain alan määrittelyyn on sen syntyajoista lähtien 
liittynyt tiettyjä tulkinnanvaraisuuksia määritettäessä yhteiskunnan yleisen lainsäädännön ja 
kirkon ”oman” lain, kirkkolain, välisiä soveltamisaloja. Kirkkolain alan määrittymiseen 
ovat vaikuttaneet lain syntyhistoria, jossa taustalla ovat valtiollisen autonomian syntyyn 
liittyneet pyrkimykset yhteiskuntarauhan turvaamiseen, itsenäisen Suomen valtiosäännön 
syntyminen sekä yhteiskunnan ja kirkon suhteiden pitempi kehityslinja. Kirkko-oikeutta 
pohdittaessa perspektiivin on oltava vieläkin laajempi ja kysymyksen tulee kuulua: mikä 
kirkko on ja mitä on sen oikeus? Perspektiivi laajenee näin Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkonkin osalta universaalikirkkoon saakka. Näin asian tulee ollakin, koska tunnustuksen-
sa mukaan Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on kytkentänsä universaalikirkonkin 
oppiin, traditioon ja historiaan. 

Aivan kirkon oikeuden juuriin saakka mennään myös edesmenneen katolisen munkin, 
Martti Lutherin, määrittelyin. Hän halusi rönsyt pois katolisesta kirkosta ja sen uskosta sekä 
etsi siinä samalla kirkon oikeuden määrittelyä kirkon ja Jumalan sanan valta-aseman välillä. 
Hän halusi kirkon seisovan sanan eikä ihmiskäsitysten varassa ja hänen käsityksissään ka-
nonisen oikeuden sijasta ennemminkin Raamattu oli kirkon jumalallista oikeutta. 

Myös Lutherin ajan katolisen kirkon kanonisen oikeuden juridiselle asemalle oli tyypillistä 
se, että hallitsija tunnusti kirkon lain sitovuuden eli kanoninen oikeus oli siinä mielessä 
“oikeata lakia”. Nykyhetkestä on todettava kuitenkin myös Suomen, että evankelis-
luterilaisen kirkon kirkkolakiin sisältyy tässä muodollisessa merkityksessä kanonisenkin 
oikeuden luonnetta. Kirkkolain tultua voimaan se saavuttaa sitovuuden kuin mikä tahansa 
muu laki.1 Mutta kanonisen oikeuden luonnetta kirkkolailla ei ole siinä mielessä, että se ei 
ole kirkon itsensä säätämä laki, kirkolla on vain oikeus ehdottaa lain sisältöä. F.L. Schau-
manin kirkkolakiehdotus, jonka mukaan säädyt eivät olisi käsitelleet kirkkolakia, olisi to-
teutuessaan ollut luonteeltaan lähempänä kanonista kirkkolakia, vaikka sekään ei olisi ollut 
puhtaasti tällaista lainsäädäntöä, koska se edellytti hallitsijan hyväksymistä (placet regi-
um).2

Kirkko-oikeutemme juuria etsiessä voisimme viipyä pitkäänkin reformaation ajoissa ja tar-
kastella Kustaa Vaasan roolia hänen ja ajan hallitsijoiden omaksuessa itselleen kirkon asi-
oissa paavin asemaa. Kustaa Vaasa harjoitti omaa valta- ja talouspolitiikkaansa vapauttaes-
saan kirkon liiasta mammonasta, mutta salli kirkolle kuitenkin laajan vapauden luterilaisen 
uskonnon harjoittamisessa. Tunnustuksellisen valtion kuninkaan kirkkolain lähtökohdat 
olivat kirkon tunnustuksellisuutta korostavaa ja siten kirkon uskoa suojaavaakin. Kun ny-

  

                                                 
1 Brotherus 1923, s. 138: “Ainoastaan roomalaiskatolisen kirkon taholta on voitu vaatia kirkollisen oikeuden 
ja maallisen oikeuden täydellistä tasa-arvoa (ns. koordinatsioniteoria)”. 

2 Kansanaho 1954, s. 110. 
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kyisin joudumme arvioimaan yhteiskunnan roolia kirkossa tapahtuvaan uskonnonharjoitta-
miseen nähden, tämäkin historiallinen tausta on mielenkiintoinen. Vastaako nyky-
yhteiskunnan rooli Kustaa Vaasan omaksumaa ”paavin roolia”, onko se kirkon elämään 
puuttuva, sitä suojeleva vai sitä liiasta mammonasta vapauttava? Yhteiskunnan tunnustus ei 
ainakaan ole luterilaisen kirkon tunnustukseen sitoutunut, vaan sen ”tunnustuksena” on 
moniarvoisen yhteiskunnan arvomaailma. 

Vuoden 1869 kirkkolain ja sen alan alkuperäisen määrittelyn taustalla oli suurvaltapolitiik-
ka. Venäjän ortodoksista uskoa edustavan suurvallan yhteyteen joutuneita luterilaisia suo-
malaisia varten luotiin ajan hengen mukaisesti evankelisen uskonnon harjoittamista varten 
lainsäädäntöjärjestely. Ennen itsenäisyyttä alkanut järjestely nojautui Venäjän keisarin hy-
väntahtoisuuteen ja lupaukseen kunnioittaa voimassa olleita Ruotsin lakeja. Tähän tukeen 
nojasi ja rakentui Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallinto ja toiminta. Kysymys oli 
tuolloin suomalaisen evankelis-luterilaista uskontoa tunnustavan väestön uskonnon- ja 
omantunnon vapaudesta. Kirkkolakijärjestelmä luotiin valtiokirkkotilanteessa, jolloin Ruot-
sin valtiokin oli tunnustautunut samaan uskoon. Suomen itsenäistyttyä kysymys Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon ja sen jäsenten tunnustaman uskon asemasta uskonnollisesti 
neutraalisuuteen kehittyneessä yhteiskunnassa voidaan järjestelmän perusteena kuitenkin 
pitää edelleen pyrkimystä uskonnonvapauden ja omantunnon vapauden takaamisesta kir-
kolle ja sen jäsenille. Vuoden 1922 uskonnonvapauslain säätämisen jälkeen on yhteiskunta 
kuitenkin sallinut uskonnonvapautta myös tämän järjestelmän ulkopuolella, mahdollisuute-
na erota evankelis-luterilaisesta kirkosta ja liittyä muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan tai 
olla siihen tai mihinkään muuhunkaan kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymät-
tä.3

2 Kirkkolain alan määrittelyn vaiheista ja vaikeuksista  

 

Hallinto-oikeudellisessa väitöskirjassani Kirkkolaki vai laki kirkosta tarkastelin Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolain alaa.4

                                                 
3 Tätä distinktiota on syytä pitää esillä, koska aivan viime aikoina on kirkon tunnustuksen merkitystä häivyt-
tämällä uskonnonvapauden ja omantunnonvapauden käsitteitä alettu kaventaa tulkitsemalla ja ymmärtämällä 
nämä vapaudet lähinnä pelkäksi oikeudeksi erota Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta.  

 Tällöin toin esiin muun muassa kirkkolain 
alan määrittelyyn kirkkolakijärjestelmän syntyajoista lähtien sisältynyttä tulkinnallisuutta ja 
epäjohdonmukaisuuksia. Miten luterilaisen kirkkomme kirkkolain ala määräytyi ja miten 
sitä tulisi arvioida tämän päivän tilanteessa? Mikä on kirkkolain ala tänään? Mikä on yh-
teiskunnan säätämän monimuotoisen yleisen lainsäädännön suhde kirkkolakiin? Vastaus 
löytyy perustuslaista ja kirkkolaista, mutta myös niitä ja yleisiä hallinnollisia lakeja koske-
neista tulkinnoista. 

4 Leino 2002, luvut 4 ja 5. 
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3 Kirkkolain alan pohdinnat vuoden 1869 kirkkolaissa ja 
sen jälkeen  

Vaikka Schaumanin käsitys kirkolliskokouksesta kirkkolain säätäjänä ei toteutunut, hänen 
ehdotuksensa toteutui muutoin vuoden 1869 kirkkolakijärjestelmässä. Kirkkolakiin tuli 
ottaa vain kirkkoa itseään koskevia säännöksiä. Kirkon suhdetta valtioon koskevat asiat tai 
niin sanotut sekalaisasiat (avioliittoa, valaa, köyhäinhoitoa, kasvatusta ja opetusta koskevat) 
kuuluivat valtion lainsäädännön piiriin ja kirkko antoi niistä vain lausuntonsa. Näin esimer-
kiksi papiston palkkausta, virkataloja ja kirkollisverotusta koskevat kysymykset jäivät kirk-
kolakisäännöstön ulkopuolelle. Schaumanin kirkkolain hyväksymisessä muotoutui kirkon 
asema julkisoikeudellisena yhteisönä, koska kirkollinen lainsäädäntö perustui valtion anta-
miin lakeihin ja asetuksiin.5

Vuoden 1869 kirkkolakia valmistellut kirkkolakikomitea määritteli kirkkolain alan siten, 
että kirkkolakiin tulisi ottaa vain sellaisia kirkkoa koskevia säännöksiä, joiden voidaan kat-
soa olevan siitä lähtöisin

  

6

4 Kirkkolain alasta esitettyjä näkemyksiä 

 eli siinä mielessä kirkon omia asioita. Vuoden 1869 kirkkolain 14 
§:n ja 455 §:n mukaan kirkkolain alaan kuuluivat siten kaikki ne asiat, jotka koskivat ”ai-
noastaan kirkon omia asioita”. Nämä kirkon omat asiat, joista kirkolliskokouksen tulee eh-
dottaa lakia, olivat sellaisia, jotka kuuluvat mahdolliseen uuteen kirkkolakiin tai ovat enti-
sen kirkkolain muuttamista ja selittämistä. Sen sijaan ne asiat, jotka sinänsä koskisivat 
kirkkoakin, mutta joissa olisi kysymys kirkon ja valtion välisistä suhteista taikka kirkon 
suhteista muihin uskontoyhdyskuntiin, mukaan lukien niin sanotut sekalaisasiat, olisivat 
komitean mielestä kaikki kirkkolain ulkopuolisia asioita, joista kirkolliskokous vain antaisi 
lausuntonsa, mutta jotka lainsäädäntönä kuuluvat vain valtion yleisen lainsäädännön piiriin. 
Siten jo vuoden 1869 kirkkolain säätämiseen liittyi kysymys kirkkolain ja yleisten hallin-
nollisten lakien säätämisestä ja keskinäisistä soveltamisaloista eli kirkkolain alasta suhtees-
sa muuhun lainsäädäntöön. Kirkkolakijärjestelmän syntyhistoriasta ja aiemmasta sovelta-
miskäytännöstä löytyy taustaa myös ajankohtaisiin ongelmiin lakien soveltamisaloista 
(muun muassa sukupuolten tasa-arvo ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät kysymyk-
set). 

Schaumanin kirkkolain säätämisen jälkeisinä vuosikymmeninä oikeusoppineet lausuivat 
käsityksiä siitä, mitä tarkoitetaan kirkkolakiin tulleella määrittelyllä “ainoastaan kirkon oma 
asia” ja mitä tarkoitetaan “uudella kirkkolailla”. Myöhemmin kirkkolain säätämisen alaan 
kuitenkin katsottiin kuuluvan myös ne kirkkolakiin ennestään sisältymättömät asiat, jotka 

                                                 
5 Kansanaho 1976, s. 56. 

6 Kirkkolakiehdotuksen (1864) 3 luvun 8 § kuului :”Den högsta styrelsen öfwer kyrkan i hela landet, så widt 
den afser kyrkans förwaltning, tillkommer landets regering, och utöfwas på sätt derom stadgadt är. Rättighe-
ten att stifta lag i allt som rör blott kyrkans egna angelägenheter utöfwas af kyrkan sjelf, genom dess represen-
tanter på kyrkomötet; dock så att stadfästelsen af de wid kyrkomöten beslutna lagar tillkommer regenten. I 
frågor som angå kyrkans förhållande till staten äfwensom till kyrkosamfund af annan trosbekänelse, i hwilka 
lagstiftande makten tillkommer regenten och landets ständer, skall kyrkomötet alltid först sitt utlåtande afgif-
wa. Alla frågor, hwilka wid kyrkomöten till afgörande förekomma, skola förut wid prestmöten i stiften förbe-
redas.” 
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kuuluivat sellaisiin kysymysryhmiin, joiden asialliselta sisällöltään on katsottava kuuluvan 
kirkkolain piiriin.7

Schaumanilainen ajatus, että kirkkolain asiat ovat kirkosta lähtöisin olevia

 
8, ei ollut käytän-

nön lainsäädäntötöissä riittävän selvä ohje. Arvostetut oikeusoppineet lausuivat käsityksi-
ään siitä, miten kirkkolain ala olisi ymmärrettävä.9 Kirkkolain alan tulkintaan tuli myös 
tiukasti lain sanamuotoihin pitäytyvää tulkintaa.10 Tarkasteltaessa oikeusoppineiden tulkin-
toja näyttäisi siltä, että Eino J. Ahlan vuonna 1938 perustuslakivaliokunnalle antamalla 
tulkinnalla on ollut pitkälti käytäntöä ohjaavaa merkitystä. Ahlan mukaan uuden kirkkolain 
tulee koskea ainoastaan kirkon omia asioita, mutta in casu on pyrittävä määräämään yksit-
täistapauksissa kirkkolainsäädännön ja yleisen yhteiskunnallisen lainsäädännön ala.11 Käy-
tännössä yksittäistapauksissa näiden lainsäädäntöjen yhteensovittamisissa ei ole välttämättä 
aina otettu huomioon kirkkolain tai kirkon aseman merkitystä taikka yhteensovittamisessa 
käytetty lainsäädäntötekniikka on vaihdellut.12

Kirkkolakiin tuli aivan sen alusta alkaen sisältymään nimenomaan kirkon järjestysmuotoon, 
”konstituutioon”, kuuluvaa teologista ainesta ja kirkon on ollut myös julkishallintoon kuu-
luvana otettava huomioon sitä koskevassa lainsäädännössä yhteiskunnan muuttuva lainsää-
däntö. Yhteiskuntakin on toisaalta näyttänyt puuttuvan myös kirkon sisäisiltä näyttäviin 
asioihin. Kirkon kannalta elintärkeä kysymys on, missä määrin kirkon on seurattava sitä 
koskevissa normeissa täysin yhteiskunnan normitusta eli mikä on kirkkolain ala? Yhteis-
kunnan kehittyminen ja lainsäädännön monipuolistuminen on johtanut myös siihen, että 

 

                                                 
7 Kaira 1944, s. 85. 

8 Muun muassa Pirinen 1985, s. 130 ja Hermanson 1933, s. 438–458.  

9 Robert Hermanson on jo vuonna 1908 kirkkolakikomitealle asettunut tukemaan tulkintaa, jonka mukaan 
kirkolliskokouksen vallassa on hyväksyä kaikki sellaiset lakiehdotukset, jotka kirkollisiin tarkoituksiin mää-
räävät velvoituksin ainoastaan kirkon omille jäsenille ja viranomaisille riippumatta siitä, onko senlaatuisia 
säännöksiä jo olemassa kirkkolaissa vai ei. (Hermanson 1933, s. 438–457, v. 1908 lausunnossaan). Herman-
sonin lähtökohtana on se, että kirkkolaki itse on määritellyt rajaukset: niin sanotut sekalaisasiat sekä kirkon ja 
valtio välinen suhde ja kirkon suhde muihin uskontokuntiin ovat kirkkolain piirin ulkopuolelle jääviä asioita. 
K.J. Ståhlberg 1931, s. 508 puolestaan asettui sille kannalle, että kirkkolain alaan kuuluvat asiat ovat yksis-
tään kirkkoa koskevia. Hän piti kuitenkin mahdollisena ulottaa kirkkolaissa säänneltyjen asioiden piiriä myös 
asioihin, joita silloiseen kirkkolakiin ei sisältynyt, kunhan nämä asiat koskivat ainoastaan kirkkoa ja sen jäse-
niä.  

10 Y.W. Puhakka 1928, s. 230. Puhakan mukaan kirkkolain valmisteluaineistosta voisi johtaa kirkon ja valtion 
välisten suhteiden järjestelyä koskevan ”esiohjeen” siitä, että kirkon ja valtion välisiä suhteita koskevaa lain-
säädäntöä on tulkittava sananmukaisesti eli kirkkolailla ei olisi tarkoitettu johdettavaksi valtiovallan ja yleisen 
lainsäädännön rajoituksia, joita ei olisi varmasti tarkoitettu. Toisaalta Kaarlo Kaira 1944, s. 85 rajasi kirkko-
lain alan kysymysryhmiin, joiden asialliselta sisällöltään voidaan katsoa kuuluvan kirkkolain piiriin. Myös 
Eero Hakkilan (1939, s. 468) ja Veli Merikosken (1951, s. 42) näkemysten voidaan katsoa olevan linjassa 
Puhakan esittämään linjaukseen, tukea näkemykselle on haettu silloiseen KL 14 §:ään sisältyneestä säännök-
sestä (”Kirkon ylin hallitus koko maassa on Suomen hallituksen asia, ja sitä hoidetaan erittäin säädetyllä ta-
valla”). Kuitenkin muun muassa K.R. Brotherus (1923, s. 152–162) kiinnitti huomiota kirkkolain alan tällai-
sen suppean tulkinnan epäjohdonmukaisuuteen, kun jo vuoden 1869 kirkkolaki sisälsi sellaista, mikä suppe-
amman määrittelyn mukaan ei olisi kuulunut kirkkolakiin. Merikosken tulkinta silloisesta KL 14 §:stä ja vuo-
den 1919 hallitusmuodon (HM) 83 §:stä meni jopa niin pitkälle, että kirkkolaissa voitaisiin säännellä vain 
kirkon sisäisestä hallinto-organisaatiosta ja hallinnon hoitamisesta. Molemmat säännökset ovat kumottu, mut-
ta uuden perustuslain ja kirkkolain mukaan on vaikeata johtaa mainitunlaista tulkintaa, jos se silloisissakaan 
oloissa on kaikilta osin ollut perusteltu. 

11 Ahla 1938. 

12 Tästä tarkemmin Leino 2002, s. 333–334. 
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sisäisen hallinnon käsite ei enää ole entisessä muodossaan toimiva, vaan sisäisessäkin hal-
linnossa on otettava huomioon yleiskansallista ja jopa ylikansallista normistoa.13

Kirkko ja valtio -komitean mietinnössä kirkkolain alan tarkastelussa ”monessa suhteessa 
asetuttiin samalle kannalle kuin kirkon itsensä laatimissa selvityksissä”. Komitean käsityk-
sen mukaan kirkkolain supistamisella olisi saavutettavissa useita etuja.

 

14

Kirkolliskokouksen vuonna 1974 asettama kirkkojärjestyskomitea oli todennut, että Suo-
men evankelis-luterilainen kirkko on demokraattisessa yhteiskunnassa toimiva organisaatio 
ja julkisoikeudellinen yhteisö. Muun muassa siksi sitä ja sen toimintaa säädellään lailla ja 
muilla säädöksillä. Tässä komitea ei nähnyt sinänsä ristiriitaa kirkon olemukseen nähden. 
Valtiolle lainsäädäntövallan haltijana kuuluu ensisijaisesti valta antaa säädöksiä. Kirkko 
puolestaan voi julkisoikeudellisena yhteisönä vaikuttaa kirkkoa koskevaan valtion lainsää-
däntöön ja itsenäisesti antaa sellaisia oikeusnormeja, jotka sitovat kirkon elimiä ja jäseniä.

 Komitea puolsi 
näin ollen kirkkolain alan supistamista osan säännöksistä siirtämisellä alemman asteisiin 
säädöksiin, mikä sitten toteutuikin kirkkolain kokonaisuudistuksessa vuonna 1993.  

15 
Kirkkolaki 2010 -toimikunta totesi Kirkkojärjestyskomitean korostaneen kahta seikkaa 
(lainsäädäntövalta ja kirkon itsenäisyys suhteessa valtioon), jotka muodostavat taustatekijät 
ja lähtökohdat kirkollisen lainsäädännön suuntaviivoja harkittaessa. Näin ollen kirkon lain-
säädäntöä kehitettäessä on pyrittävä mahdollisimman suureen kirkon itsenäisyyteen (riip-
pumattomuuteen) sen suhteessa valtioon. Toimikunnan mukaan tämä kirkon toiminnan ja 
elämän perusedellytys on sopusoinnussa demokraattisen yhteiskunnan yksilölle ja heidän 
järjestäytyneelle toiminnalleen suoman vapauden kanssa. Toimikunta on todennut myös 
kirkkojärjestyskomitean viittauksen perustuslain uskonnon vapauteen.16

Toimikunta on todennut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon olevan julkisoikeudellisena 
subjektina sidottu valtiossa kulloinkin voimassa olevaan perustuslakiin ja muuhun lainsää-
däntöön. Lainsäädäntövalta, kirkkolaki mukaan luettuna, kuuluu perustuslain 3 §:n 1 mo-
mentin mukaan eduskunnalle. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaisen lainalaisuusperi-
aatteen mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toimin-
nassa on noudatettava tarkoin lakia. Julkisen vallan käyttäjän toimivaltaperusteen on aina 
viime kädessä palauduttava eduskunnan säätämään lakiin. Vaikka myös kuntien itsehallin-
non yleisistä perusteista ja tehtävistä säädetään lailla, niille ei ole perustuslaissa annettu 
sellaista aloiteoikeutta kuin kirkolla on perustuslain 76 §:n 2 momentin ja kirkkolain 2 lu-
vun 2 §:n 1 momentin mukaan. Myös perustuslain 11 §:n uskonnolliselle yhdyskunnalle 
takaama autonomia vaikuttaa toimikunnan mukaan kirkon asemaan. Toimikunnan mielestä 
kirkolla on perustuslain mukaan valtiosääntöoikeudellisesti itsenäisempi asema kuin kun-

  

                                                 
13 On kuitenkin todettava sekin, että Merikosken (1951) tulkinta siitä, että silloisesta KL 14 §:stä ja HM 83 
§:sta johtuen kirkkolaki voi koskea vain kirkon sisäistä hallinto-organisaatiota ja hallinnon hoitamista voi 
aiheuttaa tulkintavaikeuksia kirkkolain ja yleisen lain säätämisalojen yhteensovittamisen kannalta. Tulkinta-
linja johtaa vielä kestämättömämpään lopputulokseen, jos painotus olisi tässä merikoskelaisessa hengessä 
siinä, että kirkkolaissa olisi pelkästään kysymys asioista, jotka ovat ainoastaan kirkon omia asioita. Lain sa-
namuodon mukaan on näin, mutta käytännössä kaikki kirkkolaissa olevat asiat olisivat nekin sellaisia, jotka 
eivät ole ainoastaan kirkon asioita niiden tullessa eduskunnan hyväksyttäviksi ja samalla muuttuessa myös 
valtionkin asioiksi. 

14 Kirkko ja valtio-komitean mietintö 1977, s. 82. 

15 Kirkon järjestysmuotokomitea (KJK) 1979, s. 47. 

16 Kirkkolaki 2010 -mietintö (Kirkkolainsäädännön perusteita ja alaa tutkinut toimikunta), s. 7. ”Kun valtio 
uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti tunnustaa, että kirkko saa toimia tunnustuksensa mukaisesti, sen 
tulee myös lainsäädännöllisessä toiminnassaan ottaa huomioon ne vaatimukset, jotka kirkon tunnustus voi 
asettaa kirkon oikeusnormin sisällölle.” (KJK 1979, X ja Kirkkolaki 2010 -mietintö, s. 7). 
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nilla ja myös laajempi oikeus antaa itseään koskevia omia normeja.17 Myös keväällä 2009 
mietintönsä jättänyt kirkkolainsäädännön kodifiointitoimikunta on viitannut kirkkolain eri-
tyiseen säätämisjärjestykseen ja merkitykseen kirkon autonomisen aseman kannalta. Evan-
kelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään perustuslain 76 §:n mu-
kaan kirkkolaissa, jonka säätämiseen, muuttamiseen ja kumoamiseen kirkolliskokouksella 
on kirkkolain 2 luvun 2 §:n mukaan yksinomainen aloiteoikeus.18

5 Vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain 
kirkkolainsäädännölle asettamat vaatimukset 

 

Vuonna 1999 annetussa ja vuonna 2000 voimaan tulleessa perustuslaissa kirkkolain asema 
säilyi periaatteessa samanlaisena kuin vuoden 1919 hallitusmuodossa. Perustuslain 76 §:n 
mukaan kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään edelleen kirkkolaissa. Kirkkolain 
säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä kirkko-
laissa erikseen säädetään. 

Kirkossa on viime vuosina ollut valmisteilla kirkkolainsäädännön kodifiointityö. Kirkkola-
ki 2010 -mietintöön sisältyy selvitys uuden perustuslain lakitasoisuusvaatimuksen merki-
tyksestä uuden kirkkolain kannalta.19 Kirkkolaki 2010-toimikunnan jättämän mietinnön 
mukaan perustuslain 76 § ei anna mitään selvää erillistä määrittelyä käsitteille ”järjestys-
muoto ja hallinto” vaan niitä on tulkittava ja arvioitava yhtenä käsitteenä kirkon tunnustuk-
sen, tehtävien ja toiminnan näkökulmasta ottaen huomioon myös yleishallinto-oikeudesta ja 
yleisestä hallintolaista nousevat hallinnon määrittelyt. Toimikunta on todennut perustuslain 
lakitasoisuusvaatimuksen eli perustuslain sallimien poikkeusten toteuttamisen mahdollisek-
si kirkkolailla, mutta myös muulla lailla, esimerkiksi kirkollisella lailla. Perustuslaki edel-
lyttää myös 80 §:n 1 momentin mukaan lakitasoista sääntelyä yksilön oikeuksien ja velvol-
lisuuksien perusteita koskevista asioista sekä muista sellaisista asioista, joiden perustuslain 
mukaan muuten kuuluvat lain alaan.20

6 Viimeaikaisia kehitysnäkymiä ja lainkäyttöratkaisuja 

 

Kysymys kirkkolain suhteesta yhteiskunnan muuhun lainsäädäntöön liittyy kirkkolain alaan 
myös eri lainkäyttöviranomaisten ratkaisukäytäntöjen osalta. Tiedotusvälineissä on viime 
aikoina ollut näyttävästi esillä tuomioistuinten ratkaisuja ja oikeusvalvontaviranomaisten 
päätöksiä kirkollisista asioista, joissa on ollut kytkentä kirkon oppiperustaan. Ratkaisukäy-
tännössä on myös arvioitu kirkkolain suhdetta yhteiskunnan muuhun lainsäädäntöön.21

                                                 
17 Kirkkolaki 2010- mietintö, s. 31–32. 

 
Monien kirkon jäsenten mielestä jokin näyttää menneen pahasti vikaan, kun kirkon tunnus-
tuksen mukaan uskoviin, mutta kirkolliseen vähemmistöön kuuluviin, kirkon jäseniin, on 

18 Kirkkolain kodifiointitoimikunta 2009, muun muassa s.7. 

19 Kirkkolaki 2010- mietintö. 

20 Ibid., s. 46. 

21 Kouvolan HO 6.2.2009 145, joka koski Hyvinkään syrjintäjuttua. 
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kohdistettu pakkotoimenpiteitä ja heistä on uskonvakaumuksensa perusteella tullut eräällä 
tavoin lainsuojattomia. Vaikuttaa siltä, että tuomioistuimissa ei ole otettu huomioon kirkon 
tunnustuksen merkitystä arvioitaessa perustuslain mukaisen yhdenvertaisuuden toteutumis-
ta kirkossa. Muun muassa tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja rikoslain syrjintää koskevi-
en säännösten soveltaminen kirkossa on nostanut esiin kysymyksiä siitä, miten syrjintä olisi 
kirkossa käsitettävä, ja miten siitä olisi kirkon omissa virkamiesoikeudellisissa säädöksissä 
säänneltävä? Olen Helsingin teologisen tiedekunnan käytännöllisen teologian laitoksen 
vuosikirjan artikkelissani tarkastellut myös kirkkolain alaan liittyviä asioita viimeaikaisten 
kehitysnäkymien valossa.22

Yleisen lainsäädännön ja kirkon tunnustuksen välinen jännite ilmeni myös kirkon virka-
miesoikeudellisten säännösten uudistamishankkeessa, joka kariutui kirkolliskokouksessa 
marraskuussa 2007 muun muassa tyytymättömyydestä kirkkolakiin aiotun syrjintäsäännök-
sen sisältöön.

  

23

Viime vuosina on noussut esille erityisesti tasa-arvolain soveltamisalarajoituksen merkitys. 
Miten on ymmärrettävä uskonnonharjoitukseen liittyvä toiminta, joka jää tasa-arvolain so-
veltamisalan ulkopuolelle?

 Pykäläehdotus olisi silloin esitetyssä muodossa ollut melko tiukasti kirkon 
omin säännöksin linkittymistä yhteiskunnan yleisten lakien syrjintäkäsitteisiin ja niiden 
sisältöihin. Mahdollisesti tarkoituksena oli näin myös helpottaa edellä mainittujen va-
kaumukseen liittyvien pakkotoimien käyttämistä ja pyrkimystä kirkon virkakysymyksessä 
niin sanotun perinteisen käsityksen omaavien pappien ja muiden työntekijöiden saamiseen 
pois viroistaan. Kirkolliskokous ei kuitenkaan ollut valmis hyväksymään esitystä sellaise-
naan. Virkamieslainsäädännön muuttamista koskeva esitys liittyy myös vireillä olevaan 
koko kirkkolainsäädännön kodifiointityöhön muodostaen siinä laajan ja tärkeän osan. Eri-
tyisenä ongelmana ovat olleet myös kysymys syrjintää koskevien mahdollisten uusien 
säännösten lakitasoisuudesta ja säännösten sijoittumisesta kirkkolakiin tai kirkkojärjestyk-
seen. Riippumatta kirkolliskokouksen osoittamaan tyytymättömyyteen sille esitetyn syrjin-
täsäännöksen sisällöstä, on kuitenkin kysyttävä, onko kirkon kannalta huonompi vaihtoehto 
jättää tällainen säännös kokonaan pois kirkkolaista kuin että säännöksissä otettaisiin huo-
mioon kirkon valtiosääntöön perustuva erityisasema ja kirkon uskonyhteisöluonteesta nou-
sevat omat tarpeet? 

24

7 Onko kirkon opin sisältö lainsäädäntöasia? 

 Onko siis esimerkiksi parisuhdelain tuomassa uudessa tilan-
teessa alistuttava yhteiskunnan määräämään uskontulkintaan huolimatta perustuslaissa 
evankelis-luterilaiselle kirkolle hyväksytystä autonomisesta asemasta ja oikeudesta järjestää 
uskonnon harjoittaminen ja siihen liittyvä toiminta oman oppinsa ja tunnustuksensa mukai-
sesti? 

Perustuslakijärjestelmä lähtee siitä, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista 
on säädettävä laissa. Jos samaan sukupuoleen kohdistuvan seksuaalisen suuntautumisen 

                                                 
22 Kirkkolakijärjestelmä ja kirkon omat virkamiesoikeudelliset säännökset. 

23 Kirkkohallituksen esitys 2/2006. 

24 Mari Stenlund kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynäpalstalla 19.2.2009 otsikolla Ehkäisykielto koette-
lee klassista käsitystä uskonnonvapaudesta. Stenlundin mukaan uskonnonvapaudella on perinteisesti tarkoi-
tettu sitä, että yksilö ja yhteisö saavat päättää uskonnollisista näkemyksistään ja uskonnon harjoittamisestaan 
muiden niihin puuttumatta. Hän kysyy, onko ihanteena sellainen uskonnollisuus, joka ei näy ihmisen elämäs-
sä mitenkään? Sama kysymys voidaan nähdä ratkaisun Kouvolan HO 6.2.2009 145 taustalla. 
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katsottaisiin kirkon opin ja tunnustuksen vaatimuksista johtuen rajoittavan mahdollisuuksia 
päästä kirkon virkoihin, tämän käsityksen ja tulkinnan mukaan sellaisesta rajoituksesta olisi 
säädettävä laissa. 

Nykyisessä kirkkolaissa kirkon opista on jo säädetty lakitasoisesti, tosin hyvin yleisellä 
tasolla. Epäselvyys kirkon opin suhteen saattaa johtua myös kirkon tunnustuksen käsittämi-
sen tietynlaisesta vajeesta tai hämärtymisestä. Viimeaikaisissa näkemyksissä kirkon tunnus-
tuksesta on heijastunut sen käsittäminen pelkästään joko uskomiseen tai uskontunnustuksiin 
liittyväksi. Kuitenkaan uskomisessa ei voi olla kysymys mistä tahansa uskomisesta, vaan 
uskolla on selkeä kohde, sen on oltava kirkon opin mukaista. Näin ollen kirkon tunnustuk-
sen sisältöön kuuluu sekä usko että oppi. Näihin päiviin saakka on ollut kiistatonta, että 
evankelis-luterilaisen kirkossamme ongelmana olevassa ajankohtaisessa asiassa vallinnut 
käytäntö on ollut kirkon opin ja tunnustuksen mukainen. Lähinnä valtiosääntöoikeudellisis-
ta lähtökohdista on kuitenkin noussut esiin tulkinta, jonka mukaan kirkon olisi hyväksyttä-
vä samaa sukupuolta olevien yhteiselämä ja kirkon eri tehtävissä toimiminen, jollei kirkko-
lakiin tai muuhun lakiin nimenomaisesti lisättäisi säännöstä, jossa ilmaistaisiin rajoitus sii-
tä, että se ei ole kirkon opin mukaista. Voidaan esittää kysymys, edellytetäänkö säädettä-
väksi sellaista, mikä ei ole lainsäädäntöasia vaan kirkon oppiasia? Tähän asti kirkkolakijär-
jestelmän perusteena on ollut kirkon oppia koskevissa asioissa opin sisällön pysyttäminen 
yhteiskunnan ja sen lainsäädännön ulkopuolella. Vaikuttaa siltä kuin tässä kohdin kirkon 
lainsäädännöllinen autonomia olisi kääntymässä ylösalaisin. Kirkolle on kuitenkin perus-
tuslaissa suotu oikeus järjestysmuotoonsa ja hallintoonsa oman oppinsa ja tunnustuksensa 
mukaisesti. 

Perustuslaissa kirkolle on luotu elintila sen tunnustuksen mukaan toimimiselle. Koska ky-
symys on kirkon sisäisestä elämästä ja kirkon opin pitkäaikaisesta tulkinnasta olisi tämän 
mukaan ennemminkin niiden, jotka vaativat kirkon poikkeamaan sen pitkään jatkuneen 
opin tulkinnan mukaisesta käytännöstä, osoitettava uusi järjestely kirkon opin mukaan 
mahdolliseksi. Lähtökohdaksi näissä opista johtuvia rajoituksia koskevissa vaatimuksissa 
näkyy tulleen tulkinta, jonka mukaan kirkon olisi väistyttävä tai ainakin kyettävä peruste-
lemaan jokin sen traditio kirkon opin mukaiseksi, vaikka yhteiskunnan aatemaailmassa ja 
sen myötä sen lainsäädännössä tapahtuu muutoksia. Perustuslain lakitasoisuusvaatimusta 
on kunnallisen säädösvallankin kohdalla tulkittu melko väljästi. Perustuslain tasolta johde-
tun kirkkolakijärjestelmän vuoksi tilanne kirkon osalta on vieläkin erityislaatuisempi. On 
myös huomattava, että ennen vuoden 1993 kirkkolakia ja siinä toteutettua kirkkolain jaka-
mista osaksi kirkon sisäisiin säädöksiin kirkkoa koskeva sääntely oli kokonaisuudessaan 
lakitasoista, koska muuta säädöstasoa ei ollut.  

8 Kirkon lainsäädännöllisen autonomian merkitys 

Suomen perustuslaissa on annettu kirkolliskokoukselle mahdollisuus ehdottaa kirkkolakiin 
sisällytettäväksi kirkon järjestysmuotoa ja hallintoa koskevia säännöksiä. Kyse on niin sa-
notusti kirkon omista asioista. Näitä ovat asiat, joita varten kirkko tarvitsee tunnustukses-
taan johtuen erityistä sääntelyä. Kirkkolakijärjestelmä on luotu evankelis-luterilaisen kirkon 
jäsenten uskonnon harjoittamista varten tässä maassa nimenomaan evankelis-luterilaisen 
kirkon tunnustuksen mukaisesti.  

Kirkolle eri valtiosäännöissä suotua lainsäädännöllistä autonomiaa voidaan pyrkiä kaven-
tamaan kirkon ulkopuolelta tai kirkon omasta piiristä. Ulkoapäin kaventaminen on sitä, että 
pyritään supistamaan kirkolle sille perustuslaissa annettua elintilaa toimia kirkon oman tun-
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nustuksen mukaisesti. Sisältäpäin kaventamista on pyrkimys toimia kuin oikeutusta kirkon 
tunnustuksen huomioon ottamiseen ei olisi ja olisi toimittava moniarvoisen yhteiskunnan 
”uskontunnustuksen” eli arvojen mukaan. 

9 Onko kirkko-oikeudellinen käsittäminen ylipäätänsä 
katoamassa tai muuntumassa ainakin kirkon viran 
osalta pelkäksi virkamiesoikeudelliseksi tarkasteluksi?  

Ajankohtainen pappeuteen liittyvä kirkonsisäinen dilemma ilmentää kirkko-oikeudellisen 
käsittämisen hämärtymistä kirkossamme. Viime aikoina esillä olleessa pappisvirkaa koske-
vassa kiistelyssä on asian tarkastelu tapahtunut kuin kirkon virassa olisi kyse lähinnä vain 
virkamiesoikeudellisesta käsitteestä.25 Kirkon virassa on kuitenkin kysymys ennen muuta 
teologisesta käsitteestä, jota koskevassa sääntelyssä ollaan regimenttien rajalinjoilla. Pap-
pisvirkaa koskevia teologisia ongelmia ei syvimmiltään voida ratkaista virkamiesoikeudel-
lisin keinoin, koska käsite on teologinen.26 Kirkko-oikeudellista vajetta onkin kompensoitu 
virkamiesoikeudellisin työkaluin ja hallinnollisin pakkotoimin.27

Kiista pappeuteen liittyvästä sukupuolesta ei suinkaan ole kirkon ainoa kysymys, vaikka 
siitä onkin kirkon sisäisissä kiistoissa tullut keskeinen asia. Tunnustuskirjojemme mukaan 
pappeus liittyy kirkon hengelliseen työhön

  

28 ja paljolti tämän työn tekemistä on säännelty 
virkoja – muitakin kuin vain papin virkoja – koskevin säännöksin. Näin ollen tarve luoda 
sääntelyä erityisesti kirkossa olevista viroista ei rajoitu vain papin virkoihin. Hengellinen 
työ kuuluu muidenkin viranhaltijoiden tehtäviin. Hengelliseen työhön saatetaan sinänsä 
aavistella sisältyvän jotakin erilaista kuin hallinnon tehtävissä muuten. Kuitenkin olisi oi-
keastaan ennemminkin kysyttävä, edellyttäisikö se, että työ tehdään kirkossa, työn erityis-
sääntelyä kirkon tehtävästä johtuen. Onko näkemys kirkkoa varten tarvittavasta omasta 
sääntelystä ylipäätänsä katoamassa, ja onko sen myötä häviämässä myös kirkko-
oikeudellinen käsittäminen?29

                                                 
25 Tähän näyttäisivät viittaavan myös vuoden 1986 kirkolliskokouksessa pappisviran naisille avaamispäätök-
sen perustelut: Vaikka päätöksen kohteena olikin kirkon virka, päätöksessä ei sen perustelujen mukaan ollut 
kysymys kirkon opin muuttamisesta, vaan käytännöllisestä kysymyksestä, jonka hyväksymistä on nyttemmin 
vaadittu kirkon järjestyksen ehdottomana virkamiesoikeudellisena noudattamisena. 

 Voisiko tämä myös merkitä sitä, että kirkossakin olisi yleis-
tymässä käsitys, jonka mukaan kirkko ei olisikaan pohjimmiltaan uskonyhteisö, vaan pelk-

26 Tämä ei tarkoita sitä, että tuomioistuimet eivät joutuisi ratkaisupakkonsa edessä käsittelemään asioita. 
Mutta onko forum oikea näissä kysymyksissä, on monimutkaisempi eikä ehkä lopulta edes tuomioistuinten-
kaan ratkaistavissa oleva asia. 

27 Mitä merkitystä tällä on hallintolainkäytön osalta on nähtävissä muun muassa kahdesta Helsingin hallinto-
oikeuden ratkaisusta, Porvoon tuomiorovastin viran Porvoon hpkn tuomiokapitulin kelpoisuuspäätöksestä 
sekä saman hallinto-oikeuden verrattain tuoreesta Helsingin hpkn tuomiokapitulin seurakuntapastorin ”irtisa-
nomista” koskevasta päätöksestä. Onko kirkon omilla määrittelyillä ollut vaikutusta siihen, että hallintotuo-
mioistuin on ratkaissut asioita (vain) puhtaan hallinto- ja virkamiesoikeudellisesti? Näissä tapauksissa hallin-
to-oikeus on tiennyt substanssiasioita kirkollista viranomaista ”paremmin”.  

28 Augsburgin tunnustus /V Kirkon virka) määrittelee pappeuden keskeiseksi nimenomaan kristittyjen ja 
seurakunnan kannalta: ”Jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien 
jakamisen virka.” Kirkon teologiseen tunnusmerkistöön puolestaan kuuluu Augsburgin tunnustuksen mukaan 
(VII Kirkko) nimenomaan luovuttamattomasti, että evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein 
toimitetaan. 

29 Ks. myös Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto 9.6.2006 Virkasuhdetyöryhmän mietinnöstä. 
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kä sosiologinen yhteisö ja olisi sen myötä riittävää soveltaa sen elämään pelkästään yleistä 
lainsäädäntöä? 

10 Valtiosääntöoikeudellisten oppivarausteesien 
paikkansapitävyys? 

Kirkkolakijärjestelmän luomisen intentio oli luterilaisen tunnustuksen mukaisen uskonnon 
harjoittamisen mahdollistaminen ja suojaaminenkin. Alun perin tarkoituksena ei edes ole 
ollut se, että kirkolliskokous käsittelisi tai määrittelisi kirkon oppia, koska kirkon oppi tun-
nustuskirjojen mukaan on Raamatun oppi.30

Kirkon valtiosääntöön perustuvaan lainsäädännölliseen autonomiaan ja uskonyhteisöluon-
teeseen perustuslain 11 §:nkin mukaan kuuluu oikeus tunnustuksen mukaiseen uskonnon ja 
omantunnonvapauteen. Tähän näyttäisi huonosti soveltuvan vaatimus tunnustuksen mukais-
ten opinkappaleiden määritteleminen yhteiskunnan säätämin lakinormein, mihin lakivaraus-
järjestelmän kirjaimellinen tulkinta saattaisi tältä osin johtaa. Kirkkolakiinkin sisällytettävi-
nä ne olisivat yhteiskunnan taholta kirkon tunnustuksen sisältöön puuttuvia. 

 Voiko oppia koskevasta teologisesta asiasta 
edes äänestää, mitä lailla määrittelemisen vaatimus edellyttäisi. Onko kirkon oppia koske-
van asian käsittelemisessä eduskunnassa, mitä lain säätäminen edellyttäisi, ristiriita kirkon 
teologisen olemukseen? Voidaan väittää, että kirkko osana julkishallintoa on alisteinen pe-
rusoikeusjärjestelmälle ja sen lakitasoisiin rajoitusvaatimuksiin. Kuitenkin perustuslaissa, 
jossa on säännökset perusoikeuksista, on säädetty 76 §:ssä myös oikeudesta säätää kirkko-
laissa kirkon järjestysmuodosta. Kirkon järjestysmuodosta säätämisen vaatimus ei kuiten-
kaan edellytä kirkon oppiperustan säätämistä laissa yksityiskohtaisemmin. Toisaalta kirk-
kolain 1 luvun 1 §:n säännöksen sisällössä on tarkkarajaisuutta etenkin täydennettynä kirk-
kojärjestyksen 1 luvun 1 §:n säännöksellä. Ennen vuotta 1993 kirkkojärjestyksenkin sisältö 
oli lakitasoisena ja vuoden 1993 kirkkolakiuudistus ei muuttanut sisältöjä tältä osin, sillä 
vain luotiin kirkkolain valtuutussäännöksellä uusi säädöstaso.  

Parisuhteen rekisteröinnin on oletettu ilman muuta vaikuttavan välittömästi kirkon palve-
lussuhteisiin siten suoraviivaisesti tulkittuna, että uusi perustuslaki aiheuttaisi kirkolle ”to-
distustaakan” eli vaatimuksen lakiin sisältyvästä rajoituksesta tai kiellosta, joka perustues-
saan luterilaisen kirkon oppiin vasta voisi tuoda oikeutuksen selittää yhteiskunnassa syrjin-
näksi säädetty kirkossa ei-syrjinnäksi. Mutta onko tässä lähestymistavassa kirkko ja sen 
tunnustuksen merkitys välttämättä ymmärretty oikein? Mikä on perusoikeussäännösten 
vastaista syrjintää kirkossa? Vai pitäisikö ennemminkin ilmaista asia niin, että otetaan 
huomioon aikaisempaa paremmin myös yhdenvertaisuuslain terminologia: Mitä ovat kirk-
koon sovellettuina ”erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet”? Jos kirkon tunnustus otetaan 
vakavasti, siitä on johdettavissa nimenomaan kirkon sisäisissä asioissa erilaisen kohtelun 
oikeuttamisperusteita kirkon tunnustuksen mukaan toimittaessa. Eräiden valtiosääntöoppi-
neiden taholta on tuotu esiin näkemys, jonka mukaan yhteiskunnan säätämistä perusoikeuk-
sista poikkeamiseen kirkossa vaaditaan lakitasoinen normi poikkeamisen perustumisesta 
kirkon oppiin. Kysymys on myös siitä, millaisia johtopäätöksiä erilaisen kohtelun oikeut-
tamiseksi perusoikeusjärjestelmän kannalta on vedettävä. Mitä on pidettävä oikeana toteut-
tamistapana yhteisön osalta, jonka toiminta perustuu tunnustuskirjoihin, jotka välittävät 
yhteisön Raamattuun perustuvan opin? Tällaisten asioiden määritteleminen lakipykälin ei 
ole aivan ongelmatonta ja sitä voidaan pitää jopa kirkon uskonyhteisöluonteen vastaisena.  
                                                 
30 Ks. esimerkiksi Pirinen 1985, s. 133. 
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11 Eduskunnan perustuslakivaliokunta kirkon opinkin 
tulkitsijana? 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on suomalaisessa yhteiskunnassa se orgaani, joka käy-
tännössä lainsäätämisvaiheessa tulkitsee perustuslakia. Sen aiemmissa kannanotoissa on 
osoitettu ymmärtämystä kirkon tarpeelle saada määritellä kirkkoa koskevan kirkkolain si-
sältöä kirkon tunnustuksen vaatimusten mukaisesti. Perustuslakivaliokunta on katsonut 
kirkolla olevan autonomista asemaa nimenomaan oppiinsa ja sen edellyttämää sääntelyä 
varten.31

12 Kirkon oppi on teologinen, ei juridinen asia  

 Vuoden 2000 perustuslaissa kirkon ”elintila” ei ole muuttunut vuoden 1919 perus-
tuslakiin nähden. Jos kirkon opin merkitystä ei tiedosteta kirkkolainsäädännön osalta, saat-
taa tämä merkitä ”regimenttiylitystä” ja kirkon oppia koskevien arvioiden siirtymistä tehtä-
väksi ”parlamentaarisena kaitsentana”.  

Kirkon oppi ja sen tulkinta ovat teologisia asioita. Tällaisista asioista säätämisen ei ole kat-
sottu kuuluvan valtakunnan lainsäädännön alaan kuuluvaksi enemmän kuin tällä hetkellä jo 
on säädettynä, kun kirkon opista ja tunnustuksesta on otettu yleisluontoiset säännökset 
kirkkolain ja kirkkojärjestyksen alkuun. Ainakin periaatteessa on niin, että kirkon oppi sa-
maan sukupuoleen liittyviin parisuhdeasioihin on tai ainakin on ollut aivan selvä. Muutos-
paineet uusiksi järjestelyiksi eivät johdu kirkon opista, vaan siitä, että nähdään tarvetta kir-
kolliskokouksen kannanmäärittelyyn kirkkolain 20 luvun 7 §:n mukaisesti (”Kirkolliskoko-
uksen asiana on – – käsitellä kysymyksiä, jotka edellyttävät kirkon uskoa ja oppia koskevia 
ja niihin pohjautuvia periaatteellisia kannanottoja sekä ryhtyä toimenpiteisiin niiden joh-
dosta”). Jos kirkolliskokous voikin käsitellä oppiin liittyviä asioita, se ei kaiketi luterilaisen 
uskonkäsityksen mukaan voi merkitä sitä, että kirkolliskokous voisi päättää otettavaksi uu-
sia oppeja kirkkoon.  

Kirkolliskokouksen päätöksenteon raja kulkee kirkon tunnustuksen mukaan siinä, miten 
Jumalan sana määrittelee kirkon opin. Kirkolliskokousten tehtävänä on ollut tarvittaessa 
puolustaa kirkon Raamatun mukaista oppia. Kirkkolaki säätää määräenemmistövaatimuk-
sen myös käsiteltäessä kirkon oppia ja uskoa koskevia asioita ja niihin pohjautuvia kannan-
ottoja. Tästä voi syntyä käsitys, jonka mukaan esimerkiksi joksikin uudeksi opiksi tai sen 
tulkinnaksi kirkon opista riittää kun saavutetaan kirkolliskokouksessa vain kolmen neljäs-
osan määräenemmistö. Mutta onko asia tarkkaan ottaen edes näin? Kysymys on suuressa 
määrin teologinen ja kirkko-oikeudellinen. Voidaan toki todeta, että eihän mitään uudistuk-
sia voida tehdä, jollei niistä voida demokraattisesti päättää. Merkitsisikö tämä kysymys 
samalla kuitenkin asian teologisen puolen unohtamista tai hämärtymistä? Olisiko vieläpä 
niin, että kirkon olemuksen vastaisia ovat muut uudistukset kuin sellaiset, joista voidaan 
päättää demokraattisesti? Tästä johtopäätöksestä ei kuitenkaan seuraa, että kaikki asiat kir-
kossa olisivat pelkästään demokratiaopin mukaan päätettäviä.32

Kirkon ja sen opin kannalta moderni perustuslakimme, joka suo perusoikeuksia jokaiselle 
kansalaiselle, merkitsee kirkon opin ja sitä koskevan päätöksenteon kannalta lähestymista-

 

                                                 
31 PeVL 57/2001 vp., PeVL 10/2003 vp, PeVL 20/2003 vp. ja PeVL 28/2006 vp. 

32 KJK 1979, s. 8. 
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paa, jota ei välttämättä ole tarkoitettu. Perustuslaissa on kirkon tunnustuksen mukainen 
toiminta nimenomaisesti haluttu turvata. Kirkon opin lakitasoisen sääntelemisen vaatimus 
voi tehdä perustuslain tarkoittaman järjestelyn tyhjäksi. Perustuslain perusoikeuksista poik-
keamisen sääntelyn kirkon palvelussuhteisiin liitetyn lakitasoisuusvaatimuksen voisi jopa 
katsoa äärimmilleen vietynä johtavan kirkolle perustuslaissa tarkoitetun elintilan kaventa-
miseen tai jopa vähittäiseen hävittämiseen.  

Merkitsisikö lailla säätämisen vaatimus kirkon opin edellyttämästä poikkeamasta suoras-
taan yhteiskunnan toimivallan laajentamista kirkon opin alueelle? Kansankirkon rakennetta 
koskeva realiteetti johtaa siihen, että ei ole mahdollista saada määräenemmistöllä hyväksy-
tyiksi sellaisia lakiehdotuksia, jotka merkitsisivät kirkon opin ja tunnustuksen mukaisia 
poikkeuksia yhteiskunnan yleisessä lainsäädännössä määrittelemiin yhdenvertaisuuden kri-
teereihin.33 Tämä johtuu kansankirkon jäsenyyden väljistä kriteereistä ja sen päätöksenteon 
rakenteesta. Kirkon opista on nykyiselläänkin säädetty yleisesti lakitasoisesti, mutta sen 
selittämisessä on edellä mainittuja teologisia ja kansankirkon rakenteesta johtuvia vaikeuk-
sia. Onkin kysyttävä, voiko nykyinen kehitys johtaa muuhun kuin uusvaltiokirkollisuuteen 
ja siinä käytännössä yhteiskunnan määrittelyn mukaiseen kirkon uuteen, muutettuun tun-
nustukseen, kun kirkon omaa tunnustuspohjaa ei varmaankaan ole nyky-yhteiskunnassa 
mahdollista toteuttaa lakiin kirjoitettuna yksityiskohtaisemmin tai tulkitenkaan kuin miten 
se teologisissa asiakirjoissa jo nyt on määritelty?34

13 Eräitä ajankohtaisia kysymyksiä koskien kirkkolain alaa 

 

13.1 Kodifiointityön pohdinnat säädöksistä 

Eräs keskeinen kysymys on, sijaitsisivatko kirkon viranhaltijoita koskevat virkamiesoikeu-
delliset säännökset kirkkolaissa vai erillisessä kirkon virkasuhteista koskevassa laissa. Tä-
mä asia on ollut esillä kirkkolainsäädännön kodifiointitoimikunnassa. Näiden säännösten 
sisällyttämistä kirkkolakiin puoltaisivat muun muassa: 

– Kirkon järjestysmuotoon ja hallintoon liittyvistä kysymyksistä on kuitenkin säädettävä 
kirkkolailla. 

– Vältettäisiin tilanne, jolloin lainsoveltajan on etsittävä normeja ainakin kolmesta säädök-
sestä: kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä ja erillisestä laista sekä mahdollisesti lisäksi asetuk-
sesta. 

– Kirkolliskokouksen on kuitenkin annettava lausunto (käytännössä tehtävä esitys) erillisen 
lain muuttamisesta, joten moniportainen säätämistapa säilyisi, eikä menettely käytännössä 
olisi juurikaan joustavampi. 

– Vältettäisiin pohdinta siitä, kumpaan lakiin kulloinenkin säännös pitää ottaa eli liittyykö 
esimerkiksi kirkon tunnustuspohjaan tai järjestysmuotoon. 

– Kirkollisen lain myötä säädösvallan voitaisiin nähdä siirtyvän kirkolliskokoukselta työ-
markkinajärjestöille, joiden esitysten pohjalta yleisiä työoikeudellisia normeja usein muute-

                                                 
33 Vrt. muun muassa Pirinen 1985, s. 250. 

34 Tästä aihepiiristä on Hannu Juntunen laatinut mielenkiintoisen selvityksen Norjan valtiokirkkotilanteesta. 
Selvityksessä tarkastellaan tunnustusta ja sen sisällön määrittelyä. Ks. Juntunen 1991, s. 9–12.  
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taan. Työmarkkinaneuvotteluissa joudutaan käytännössä tekemään kompromisseja, mikä 
saatettaisiin joissain kohdin nähdä haitallisena esimerkiksi kirkon autonomian kannalta.  

– Joka tapauksessa kirkollisen lain myötä kirkon oma päätös– ja normiantovalta jossain 
määrin heikkenisivät, mikä voitaisiin nähdä kielteisenä kirkon autonomian kannalta. Ny-
kyisessä ja kirkkohallituksen esityksen mukaisessa ratkaisussa ei olisi tällaista ongelmaa. 

– Kirkkohallituksen esityksessä on otettu huomioon valtion ja kuntien virkamiesoikeudelli-
set lait huomattavilta osin samanlaisina, joten valtion ja kuntien oikeuskäytäntöä voitaisiin 
tässäkin rakenteessa soveltaa myös kirkossa. 

Erillistä lakia puoltaisivat esimerkiksi seuraavat seikat: 

– Jatkuvasti muuttuvalla ja kehittyvällä työoikeuden alalla olisi erillinen laki joustavampi 
muuttaa ja eduskunnalla olisi lakia käsiteltäessä täysi päätösvalta. 

– Rakenne olisi yhdenmukainen valtion ja kunnan kanssa, koska kaikissa olisi viranhaltijoi-
ta säätelevä erillinen laki ja valtion sekä kuntien oikeuskäytäntöä voitaisiin soveltaa kirkos-
sakin. 

– Kirkkolain määräenemmistösäännöstä ei tarvitsisi saavuttaa, vaan kirkolliskokous antaisi 
lakiehdotuksesta lausunnon tai tekisi sitä koskevia muutosesityksiä, jolloin lakia olisi hel-
pompi muuttaa. 

– Vältyttäisiin siltä, että kirkkolain 6 luvusta tulisi useita kymmeniä pykäliä sisältävänä 
pidempi kuin mikään muu luku. 

– Kirkolliskokouksen lausunnonantomenettely turvaisi kirkon mahdollisuuden ilmaista 
kantansa omaa henkilöstöään sääntelevissä kysymyksissä. 

13.2 Kirkkohallituksen kirkkolainsäädännön virkamiesoikeudellisten 
säännösten muuttamisesta tehdyn uuden esityksen 
perusteluista  

Kirkkohallituksen kirkon virkamiesoikeudellisten säännösten uudistamisesityksen yleispe-
rusteluissa todetaan35

"Arvioitaessa toiminnan syrjivyyttä on uskonnollisille yhteisöille hyväksytty perus-
tuslainsäädännönkin puitteissa tietty autonomia niiden järjestäessä uskontoon liitty-
vä toiminta oppinsa ja tunnustuksensa mukaiseksi. Kirkon opin ja tunnustuksen pe-
rusteella on siten periaatteessa mahdollista säätää poikkeuksia yhdenvertaisesta 
kohtelusta siten, että niitä ei voida pitää syrjivinä perustuslain ja muun lainsäädän-
nön syrjintäkieltojen perusteella. Poikkeamaan oikeuttavan säännöksen tulee kui-
tenkin olla sisällöltään sellainen, että sille on löydettävissä sellaiset objektiiviset 
kirkon opista ja tunnustuksesta nousevat perusteet, joista kirkossa on riittävän laaja 
yksimielisyys. Riittäväksi yksimielisyydeksi on katsottava KL 20:10:ssä kirkkolain 
säätämiseksi edellytetty kolmen neljäsosan määräenemmistö kirkolliskokouksessa. 
Yhdenvertaisesta kohtelusta poikkeavalle käytännölle on tämän lisäksi oltava pe-
rusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet." 

: 

Kirkolliskokoukselle toimitetussa uudessa esityksessä katsotaan kirkolla olevan oikeutusta 
saada yhteiskunnan yleisen lainsäädännön vaatimuksiin sellaisia poikkeuksia, jotka ovat 
perusteltuja sen tunnustuksen ja opin kannalta. Esityksen yleisperusteluissa viitataan valtio-

                                                 
35 Kirkkohallituksen esitys 5/2008, yleisperustelut s. 9–10. 
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sääntöoikeudellisiin käsityksiin ja tulkintoihin, joiden mukaan tällainen poikkeamaan oike-
uttava säännös tulee säätää lain tasolla.  

Tässä kohdin on kuitenkin syytä kysyä, mitä tarkkaan ottaen uuden perustuslain lakisäätei-
syysjärjestelmä merkitsee kirkon ja kirkkolakijärjestelmän kannalta. Perustuslain 80 §:n 
mukaan asetuksia voidaan antaa perustuslaissa ja tai muussa laissa säädetyn valtuutuksen 
nojalla. Lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, 
jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Perustuslaki määrittelee toisin sano-
en säädöstasovaatimuksen sen mukaan, onko kysymys yksilön oikeuksien perusteista, muu-
ten perustuslain alaan kuuluvista asioista vai ”vähempiarvoisista” asioista. Kirkkolain alaa 
koskevan teemamme kannalta onkin keskeistä, onko kirkon virkamiesoikeudellisissa sään-
nöksissä kysymys tällaisista perustavaa laatua olevista kysymyksistä, sekä myös, mikä on 
perustuslakitasoisen kirkkolakijärjestelmän merkitys tässä kokonaisuudessa? 

Kirkolliskokouksen lakivaliokunta totesi aiemmin seksuaalisesta suuntautumisesta tehdystä 
aloitteesta perustevaliokunnalle36

Käytännössä lienee käynyt niin, että käsitykseksi ”riittävän yksimielisistä perusteista kirkon 
opin ja tunnustuksen perusteella” on tullut epäilys siitä, että tällaista yksimielisyyttä ei olisi 
saavutettavissa. Kirkolliskokouksen kirkon virkamiesoikeudellisia säännöksiä koskeneen 
esityksen hylkäävän päätöksen jälkeen on ilmeisesti lähdetty siitä, että vaikka kirkossa koe-
taan tällaisen rajoituksen saamiselle kirkon opin ja tunnustuksen perusteella tarpeet, kuiten-
kaan mahdollisuuksia säännösten saamiseen tältä osin ei olisi. Toisin sanoen ennemminkin 
olisi kysymys mainitun yleisperustelujen kohdan loppuosan kriteereistä, poikkeamaan oi-
keuttavan säännöksen edellyttämästä riittävän laajasta yksimielisyydestä sekä perusoikeus-
järjestelmän kannalta hyväksyttävistä perusteista. 

 antamassaan lausunnossa muun muassa seuraavaa: ”Mi-
käli perustevaliokunta katsoo, että edustaja-aloitteessa ehdotetulle normille on löydettävissä 
riittävän yksimielisesti hyväksyttävät perusteet kirkon opin ja tunnustuksen perusteella ja 
että rajoittamissäännöksen säätäminen on tarkoituksenmukaista, edustaja-aloite on lähetet-
tävä kirkkohallitukselle valmistelua varten.” Asia jäi siten lakivaliokunnassa jokseenkin 
avoimeksi ja se jätti käytännössä vastuun johtopäätöksistä perustevaliokunnalle. 

Mutta miten edellä mainittuja seikkoja on arvioitava? Onko alistuttava siihen, että vaikka 
uskonnollisille yhteisöille – ja etenkin evankelis-luterilaiselle kirkolle kirkkolakijärjestel-
mässä erityisesti – on hyväksytty perustuslainsäädännönkin puitteissa tietty autonomia nii-
den järjestäessä uskontoon liittyvän toimintansa oppinsa ja tunnustuksensa mukaisesti, ei 
voitaisi muuta kuin todeta riittävän yksimielisyyden saavuttamattomuus ja perusoikeusjär-
jestelmän kannalta hyväksyttävien syiden ylitsekäymättömyys? Uskonnollisille yhteisöille 
hyväksytyllä autonomialla on kuitenkin oltava jotakin todellista sisältöä, muutenhan niiden 
uskontoon liittyvän toiminnan järjestäminen opin ja tunnustuksen mukaisesti ei ole oikeasti 
mahdollista. 

13.3 Miksi erityinen syrjintäsäännös olisi tarpeen kirkkolaissa? 

Kysymys kirkkolain alasta liittyy kirkkolakijärjestelmän suhteeseen yleisiin virkamiesoi-
keudellisiin ja yhdenvertaisuutta koskeviin säädöksiin. Kirkko on julkisoikeudellisesta 
asemastaan huolimatta tunnustuksestaan johtuen omaleimainen eikä sen toiminnan vaatima 
sääntely ole järjestettävissä pelkästään yleisen lainsäädännön normein. 

                                                 
36 Perustevaliokunta valmistelee kirkon uskoa ja oppia, kirkon työn perusteita, kirkon ja valtion suhteita sekä 
kirkon suhteita muihin kirkkoihin ja uskontokuntiin koskevat asiat ja niihin liittyvät kysymykset. 
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Selvää on, että syrjintää ei saa kirkossa sallia – perustuslaki ja eräät laintasoiset säädökset 
sen kieltävät. Kirkon ja sen jäsenten perustuslain mukaisesta uskonnon ja omantunnonva-
paudesta on kuitenkin seurattava se, että uskonnonharjoittamiseen liittyvän toiminnan on 
kirkossa jäätävä syrjintäkäsitteen määrittelyn ulkopuolelle. 

Kirkossa ei voida hyväksyä sellaistakaan syrjintää, jota ihmisten säätämät lait eivät edes 
tunnista syrjinnäksi. Kirkon tunnustuksesta johtuu kirkon toiminnan erilaisuus yhteiskun-
taan nähden. Tämän vuoksi kirkkolakiin olisi nähdäkseni tarvetta ottaa ainakin jokin ylei-
nen säännös siitä, että uskonnonharjoittamiseen liittyvää toimintaa ei voida yhteiskunnan 
säätämistä syrjintäsäännöksistä riippumatta pitää kirkon tunnustuksen perusteella syrjivänä.  

Kirkko toteuttaa uskonyhteisönä rakkautta lähimmäiseen. Vastoin kirkon olemusta on lä-
himmäisen vahingoittaminen (syrjiminen), jossa hänen hyväänsä ei oteta huomioon tai hä-
nen oikeuksiaan poljetaan. Tämä merkitsee kirkossa syrjimisen käsitteen ulottumista vielä 
pitemmälle tai syvemmälle kuin maallisen yhteiskunnan säätämät lait voivat koskaan ulot-
tua. Syrjintäkäsite on kirkossa laaja-alaisempi ja käsittää myös lainsäädännön ulkopuolelle 
jäävän lähimmäisen syrjimisen. Syrjiväksi täytyy kirkossa nähdä sellainenkin lähimmäisen 
väärä kohtelu, jota ei ole kriminalisoitu tai määritetty syrjinnäksi laissa. Vaikka se ei olisi-
kaan lain mukaan tuomittavaa, kirkon omista perusteita käsin ei tällainenkaan syrjiminen 
voi olla hyväksyttävää.37

13.4 Parisuhdelain synnyttämän tilanteen käsittelyn 
johdonmukaisuus? 

 

Yhteiskunnan aatemaailmassa ja sen myötä sen lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten 
vuoksi on kohdattu lainsäädännöllisiä ongelmia suhteessa kirkkoon ja sitä koskevaan lain-
säädäntöön. Tällaisissa tilanteissa kirkkolain alan määrittelemisen lähtökohdaksi muodos-
tuu helposti tulkinta, jonka mukaan kirkon olisi väistyttävä tai ainakin kyettävä perustele-
maan jokin sen vanha käytäntö sen opin mukaiseksi. Tämä merkitsisi vaatimusta kirkon 
oppia koskevasta asiasta otettavasta uudesta säännöksestä kirkkolakiin. Kirkkolain muutos-
ehdotukseen tarvittaisiin kuitenkin tällöin kirkolliskokouksessa määräenemmistö.  

Perustuslaissa kirkolle on suotu ja sen tunnustuksen mukaisen toiminnan turvaamiseksi 
luotu elintila sen tunnustuksen mukaiselle toiminnalle. Teologien vastattava ja vaikea ky-
symys sinänsä muuttuvassa ajassa on, millä tavoin jokin modernissa yhteiskunnassa esiin 
nouseva kysymys liittyy kirkon oppiin. Jos asia on kirkon opin kannalta on selvä, kirkon 
sisäistä elämää ja kirkon opin pitkäaikaista tulkintaa koskevaa asiaa ei voida selittää kirkon 
opin ulkopuolella olevaksi lainsäädännön toteuttamisesta johtuvien hankaluuksien helpot-
tamiseksi. Olisiko ennemminkin niiden, jotka vaativat kirkkoa poikkeamaan sen pitkään 
jatkuneen opin tulkinnan mukaisesta käytännöstä, osoitettava uusi järjestely kirkon opin 
mukaan mahdolliseksi? Olisiko kysymys kirkkolakitasoisuudesta ennemminkin tarkastelta-
va niin, että poikkeaminen siitä, mikä tähän saakka on kirkkolainkin mukaan käsitetty kir-
kon opin mukaiseksi, olisi kirkolliskokouksessa hyväksyttävissä vain määräenemmistöllä. 
Tämä sopisi paremmin kirkon omien perusteiden mukaiseen päättämiseen siitä, mikä sen 
oppi voisi olla. Ottamatta tässä yhteydessä kantaa siihen, voidaanko kirkon Raamatun mu-
kaiseen oppiin tehdä periaatteessa ollenkaan muutoksia, voidaan kuitenkin todeta viime 
vuosikymmeninä kirkon oppiin liittyvien asioiden käsittelemiseen sisältyneen epäjohdon-
mukaisuutta.  
                                                 
37 Gal. 3:28 ja Kol. 3:11. Rakkauden kaksoiskäskyn mukaan ensimmäinen ja suurin käsky kehottaa rakasta-
maan Jumalaa ja toinen, samanvertainen, kehottaa rakastamaan lähimmäistä. Kirkko on uskonyhteisö ja sosio-
loginen yhteisö, molempia. 
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Ajankohtaisessa samaa sukupuolta olevien asemaan liittyvässä lainsäädäntökysymyksen 
tarkastelussa voidaan havaita epäjohdonmukaisuutta verrattaessa asiaa vuoden 1986 tilan-
teeseen ja käsittelytapaan kirkolliskokouksessa. Yhteiskunta oli jo ennen Augsburgin tun-
nustuksen V-kohtaan liittyvää kirkon pappisvirkaa koskenutta ratkaisuakin tasa-arvolakia 
säädettäessä tietoisesti ilmoittanut pappisvirkaa koskevan asian käsittelyn kuuluvan kirkolle 
eikä liittyvän tasa-arvolain käsittelyyn. Tasa-arvolaissa jätettiin myös uskonnonharjoittami-
seen liittyvä toiminta lain soveltamisalan ulkopuolelle. Kirkolliskokous päätti kirkkolain 
mukaisella määräenemmistöllä avata pappisviran naisille, johon asiaan liittyneet kirkkolain 
muutokset eduskunta sen jälkeen hyväksyi. On huomattava, että tuolloin käydyissä keskus-
teluissa ei missään vaiheessa edellytetty säädettäväksi lakia, jossa olisi laissa todettu luval-
liseksi olla vihkimättä naisia papiksi. Nyt parisuhdelakiin liittyvässä keskustelussa suunni-
teltu käsittelytapa on tähän verrattuna epälooginen. 

Vaikka uusi perustuslaki vaatiikin perusoikeuksiin tehtävien rajausten osalta lakitasoista 
sääntelyä, kirkon asema on edelleen 1919 hallitusmuodossa säädetyin tavoin kirkon lain-
säädännöllistä autonomiaa edellyttävä ja sallii kirkolle oikeuden saada toimia tunnustuk-
sensa mukaisesti. Kirkossa oli vuonna 1986 ja on edelleen runsaasti jäseniä, jotka pitivät 
tuolloin tehtyä päätöstä kirkon opin muuttamisena tai ainakin kirkon oppiin liittyvänä asia-
na. Samaan voidaan katsoa merkitsevän myös kirkolliskokouksen samassa yhteydessä hy-
väksymä ponsipäätös sekä myös etenkin viime vuosina esiin noussut vaatimus kaikkien 
kirkon viranhaltijoiden ja ehkä jäsentenkin käytännössä täysimääräisestä sitouttamisesta 
aikanaan tehtyyn päätökseen voidakseen toimia kirkossa täysivaltaisesti ja yhdenvertaisesti.  
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