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1 Johdanto 

Kristillinen kirkko osana yhteiskuntaa Suomessa 1200–1900-luvuilla 

Kristillinen, kristinuskon läntisen tulkintatradition mukainen kirkko on toiminut Suomessa 
todistettavasti 1200-luvulta lähtien. Tarkkaan määritellen Suomessa on ollut 1100-luvulta 
2000-luvun alkuun ulottuvalla 800 sadan vuoden ajanjaksolla itse asiassa kolme kristinus-
kon läntisen tulkintaperinteen mukaista kirkkoa, jotka ovat aikanaan kattaneet alueellisesti 
maan koko asutun alueen. Ne ovat seuraavat: 1) Turun keskiaikainen katolinen hiippakunta 
1200-luvulta 1500-luvun alkupuolelle, 2) Suomen kirkko osana Ruotsin protestanttista 
kirkkoa 1500-luvun puolivälistä 1800-luvun alkuun ja 3) Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko 1800-luvun alusta lähtien.1 Kristillinen kirkko on ollut koko tämän ajan osa yhteis-
kuntaa, joka on luonnollisesti ollut erimuotoinen eri aikakausina. 

Turun keskiaikainen katolinen hiippakunta toimi yhteiskunnassa, jota hallitsivat rälssisuvut 
eli laajoja maa-alueita omistaneet ja verovapauksia nauttineet ruotsalais- ja suomalaisperäi-
set mahtisuvut. Kirkon omistamilla maa-alueilla ja rakennuksilla oli myös verovapaus. Kun 
kirkolla oli edelleen verotusoikeus ja piispat olivat usein yhteiskunnallista valtaa omannei-
den rälssisukujen jäseniä, se oli merkittävä yhteiskunnallisen vallan käyttäjä. Tämän lisäksi 
kirkolla oli henkinen ja hengellinen vaikutusvalta, koska se opetti takaavansa sielujen pe-
lastuksen sakramenttiensa ja kanonisen oikeuden avulla. Sen säännökset vaikuttivat myös 

                                                 
1 Esim. Knuutila 2006, 278 viite 7. Kristinuskon ensimmäisten vaikutteiden arvioidaan saapuneen Suomeen jo 
800-luvulla, varsinainen kristinuskoon käännyttäminen eli kristillistäminen on ollut käynnissä 1000–1100-
luvuilla ja kristinuskon opinkappaleiden juurruttaminen eli kristillistyminen on alkanut 1200-luvulta alkaen. 
Kristillistämisen aikana Suomessa on ollut ainakin 1100-luvulla lähetyshiippakunta, jolla ei ollut järjestäyty-
neen hiippakunnan hallinto- ja seurakuntaorganisaatiota. Turun hiippakunnan voidaan katsoa syntyneen vasta 
kristillistymisen kauden alussa 1200-luvulla, jolloin siellä on toiminut tuomiokapituli, seurakuntaverkosto on 
alkanut muodostua sekä hiippakunta on saanut omaa liturgisen käytännön. Knuutila 2006, 62–89. 
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Ruotsin yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön eli maakunta-, maan- ja kaupunkilakeihin. Kos-
ka Turun hiippakunta käsitti keskiajalla koko silloisen asutun Suomen, oli sen piispa tuol-
loisen yhteiskunnan yksi vaikutusvaltaisimmista jäsenistä, jolla oli Kuusistossa sijainneessa 
linnassaan myös asemiehiä.2 

Katolisen kirkon poliittinen ja taloudellinen vaikutusvallan väheneminen 1500-luvun alku-
puolella erityisesti Keski- ja Länsi-Euroopassa ja sen tilalle oli tullut kuningas- ja ruhtinas-
sukujen edustama yhteiskunnallinen valta mahdollisti osaltaan reformaation toteutumisen. 
Tämä näkyi myös sen ideologiassa cuius regio eius religio (kenen valta, sen uskonto) -
periaatteena. Tämä periaate levisi myös Ruotsiin ja siihen kuuluneeseen Suomeen saaden 
aikaan muutoksen yhteiskunnassa. Ruotsissa ja siihen kuuluneessa Suomessa Kustaa Vaa-
san (1496–1560) haltuunsa ottama poliittinen ja taloudellinen valta loi vähitellen valtioval-
lan – 2000-luvun alussa ymmärretyllä tavalla – eri instituutioineen. Kirkosta tuli tässä yh-
teydessä osa valtiovaltaa, jossa se oli toisistaan riippuvassa kolmisäikeisessä yhteydessä 
kuninkaan ja ”kansan” välissä. Tämä yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa lainsäädännössä-
kin monella tavoin näkynyt, kirkon olennaisen roolin sisältänyt yhtenäiskulttuuri jatkui 
muuttumattomana 1600-luvulta 1800-luvun alkuun saakka.3 

Suomen siirtyminen Ruotsin yhteydestä osaksi Venäjää 1800-luvun alussa ei aluksi muut-
tanut yhtenäiskulttuuria ja kirkon roolia siinä osana valtiovaltaa. Uusille vallanpitäjille oli 
tärkeää, että kirkko takasi osaltaan yhteiskuntarauhan. Vaikka kirkko ei enää vuoden 1869 
Kirkkolain jälkeen ollut enää osa valtiovaltaa samalla tavalla kuin kahdella edellisellä vuo-
sisadalla, yhtenäiskulttuuri säilytti yksityiskohtaisesta muuttumisestaan huolimatta valtion 
ja kirkon väliset suhteet lähes ennallaan Suomen itsenäistymisen 1917 jälkeen aina 1900-
luvun puoliväliin. Tilanne muuttui 20. vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin kirkon 
vaikutusvallan väheneminen muutti olennaisesti entisiä valtiovallan ja kirkon välisiä suhtei-
ta. Tämä heijastui monin tavoin myös yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen lainsäädäntöön.4 

Kahden regimentin oppi 

Suomessa toiminut kristinuskon läntisen tulkintaperinteen mukainen kirkko on 1500-luvun 
puolivälistä lähtien kuulunut tämän tulkintaperinteen protestanttiseen haaraan, jonka yksi 
olennainen opillinen käsite on ollut kahden regimentin oppi. Martti Luther käytti sitä kuva-
tessaan opetustaan Jumalan kahdesta hallinta-alueesta eli Jumalan säätämästä ja ylläpitä-
mästä elämänalueesta, jolla hän halusi korvata Rooman kirkon vanhan opetuksen kahden 
asteen siveellisyydestä. Luther tarkoitti kahden regimentin oppi -käsitteellä sekä maallista 
että hengellistä valtapiiriä. Hän ymmärsi ensiksi mainitulla esivallan eli yhteiskunnallisen 
järjestäytyneen valtaeliitin valtapiiriä eli -kuntaa (regnum civile), jota se hallitsi käyttämällä 
poliittista, juridista sekä toimeenpanovaltaa. Jälkimmäisellä valtapiirillä (regnum Christi) 
Luther puolestaan tarkoitti Jumalan hengellistä hallintoa eli Kristuksen valtakuntaa, jossa 
Jumalan sana ja evankeliumi olivat hallitsevassa osassa.5 

Lutherin opetuksen mukaan ihminen oli luonnostaan paha. Tästä syystä maallisen valtapii-
rin täytyi käyttää sellaisia lainsäädäntö- ja rankaisukeinoja, joiden avulla turvattiin ulkonai-
nen järjestys ja sopusointu. Hengelliseen valtapiiriin kuului puolestaan vapaus, joka johtui 
evankeliumista ja Jumalan sanasta. Molemmat regimentit olivat Jumalan säätämiä, ei vain 

                                                 
2 Esim. Pirinen 1989, 24–69; Tarkiainen 2008, 106–208. 
3 Esim. Jutikkala 1989, 70–194; Laasonen 1991, passim; Knuutila 2010, 7–12. Viimeksi mainittua artikkelia 
on seuraavassa käytetty hyväksi sitä kuitenkaan erikseen siteeraamatta muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-
ta. 
4 Esim. Jutikkala 1989, 195–331; Murtorinne 1992, passim; Murtorinne 1995, passim. 
5 Esim. Mäkelä 2006, passim. 
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hengellinen. Regimentit olivat erilaiset ja erilliset, mutta ne eivät olleet irrallisia toisistaan. 
Ne ilmensivät Jumalan kahtalaista herruutta elämässä. Jumala käytti siis maailmanhallin-
nassaan kumpaakin regimenttiä, maallinen oli "Jumalan vasen käsi" ja hengellinen taas 
"Jumalan oikea käsi". Tällä opetuksella on perusteltu maallisen vallan, eli valtion ja kirkon 
välisiä suhteita.6 

Tutkimustehtävä 

Edellä olevasta tarkastelusta on ilmennyt, että Suomessa 800 vuoden ajan toimineet kolme 
kristinuskon läntisen tulkintaperinteen mukaista kirkkoa ovat olleet tiiviissä suhteessa yh-
teiskuntaan ja sen valtaa pitävään poliittiseen eliittiin. Se on muodostanut erilaisia instituu-
tioiksi kehittyneitä päätäntä- ja toimeenpanoelimiä, joiden toimenpiteiden, esimerkiksi lain-
säädäntötoimien perusteella yhteiskunta on muodostunut alueelliseksi, poliittiseksi, hallin-
nolliseksi, oikeudelliseksi ja taloudelliseksi järjestelmäksi eli valtioksi tai valtiovallaksi.7 
Tämä on ollut erityisen leimaavaa reformaation jälkeisenä lähes 500 vuoden ajanjaksona, 
jolloin Lutherin opetus kahdesta regimentistä on ollut perusteena valtion ja kirkon välisille 
suhteille. Tästä syystä voi kysyä, miten valtion ja kirkon suhteet ovat heijastuneet kirkon 
käytännön elämässä. 

Tutkimuskohteeksi on valittu Suomessa 800 vuoden ajan noudatettu kirkkoa koskenut lain-
säädäntö, joka on määrännyt kirkon käytännöllisestä toiminnasta eri muodoissaan sekä 
määrittänyt myös kirkon suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. Käsitteellä Suomessa 800 
vuoden ajan noudatettu kirkkolainsäädäntö tarkoitetaan niitä kuutta kirkollista säädöstä, 
joita Suomessa on noudatettu tänä ajanjaksona. Ne ovat kanoninen oikeus, Kirkkojärjestys 
1571 (Kyrkeordningen 1571 = KO 1571), Kirkkolaki 1686 (KL 1686), Kirkkolaki 1869 (KL 
1869), Kirkkolaki 1964 (KL 1964) ja Kirkkolaki ja -järjestys 1993 (KL ja KJ 1993).8 

Tämän artikkelin tehtävänä on pohtia näiden säädösten sisältöä kirkon ja valtion suhteiden 
näkökulmasta. Ovatko ne syntyneet kirkon opillisista ja katsomuksellisista näkemyksistä 
nousevina vai valtion määrääminä? Tätä kysymystä tarkastellaan seuraavassa ensiksi sää-
dösten syntyprosessin näkökulmasta. Toiseksi huomio kiinnitetään siihen, mikä on niiden 
sisältö ja suhde on yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön. Kolmanneksi kysymystä pohditaan 
hengellisen regimentin näkökulmasta. Artikkelille varatun rajoitetun palstatilan vuoksi 
huomioon otetaan ainoastaan kirkkolainsäädösten pääsisältö, joka ilmenee kunkin säädök-
sen ryhmittelystä asiakokonaisuuksiin.9 Pääsisällöstä esille nostetaan ainoastaan selkeim-
min kirkon ja valtion suhteita heijastavat asiakokonaisuudet, joita käsitellään pääpiirteittäin. 

                                                 
6 Esim. Mäkelä 2006, passim. 
7 Termiä valtio, valtiovalta käytetään seuraavassa synonyymisesti kuvaamaan yhteiskunnan valtaapitäviä sekä 
heidän eri päätäntä- ja toimeenpanoelimiään. Sanalla valtio viitataan sekä poliittiseen ja alueellisen kokonai-
suuteen että hallinnolliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen järjestelmään. 
8 Esim. Knuutila 2010, 2–3. Käsitteellä kirkkolainsäädäntö tarkoitetaan kirkon säätämiä lakeja ja termillä 
yhteiskunnallinen lainsäädäntö kuvataan edelleen valtiovallan säätämiä lakeja ja asetuksia. 
9 KO 1571:n, KL 1686:n, KL 1869:n, KL 1964:n sekä KL 1993:n ja KJ 1993:n pääsisältö on esitetty asiakoko-
naisuuksiin ryhmitettynä Liitteissä I ja II tämän artikkelin lopussa. 
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2 Kuka on säätänyt kirkolliset säädökset? 

Kirkon säätämä säädös 

Roomalaiskatolisen kirkon opetuksen mukaan kanoninen oikeus oli sekä jumalallista muut-
tamatonta että inhimillistä muutettavaa oikeutta. Raamatusta suoraan otetut säännökset tai 
Raamatun sanaan perustuvat määräykset olivat jumalallista oikeutta. Eri oikeuslähteistä 
suoraan tai soveltaen laaditut säännökset olivat puolestaan inhimillistä oikeutta. Kanonisen 
oikeuden säännökset voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, miten laajalla alueella 
niitä noudatettiin. Kaikkialla roomalaiskatolisen kirkon vaikutuspiirissä olevilla alueille 
noudatettiin kirkon hallinnon eri tasoilla universaalisia eli yleiskirkollisia määräyksiä, jotka 
perustuivat koko kirkkoa koskeviin etupäässä paavin ja kirkolliskokousten säädöksiin. Yh-
den kirkkoprovinssin eli arkkipiispan alaisen laajemman, useita hiippakuntia käsittäneen 
kirkollisen hallintoalueen eli kirkkoprovinssin tai yhden hiippakunnan alueella toteltiin 
puolestaan partikulaarisia eli paikallisia säännöksiä, jotka pohjautuivat arkkipiispan ja pro-
vinsiaalisynodin eli kirkkoprovinssin pappeinkokouksen, piispan ja hiippakuntasynodin eli 
hiippakunnan pappeinkokouksen säädöksiin. Niihin kuuluivat myös liturgisia määräyksiä ja 
ohjeita sisältäneet jumalanpalveluskirjat. Turun hiippakunnassa noudatettiin 1200-luvun 
alusta 1500-luvun puoliväliin kanonista oikeutta, jossa oli yksittäisiä eri vuosisadoilta pe-
räisin olevia säännöksiä sekä universaalisesta että partikulaarisesta kanonisesta oikeudesta. 
Kaikki kanoniseen oikeuteen sisältyneet säännökset olivat kirkon itsensä, eli käytännössä 
sen pappisviran eli arkkipiispan ja provinsiaalisynodin tai piispan ja hiippakantasynodin 
säätämiä eli valmistelemia ja muotoilemia, hyväksymiä sekä vahvistamia ja toimeenpane-
mia.10 

Kuninkaan aloitteesta syntynyt, kirkon valmistelema, kuninkaan vahvistama ja hyväksymä 
säädös 

Reformaattorit suhtautuivat kanoniseen oikeuteen torjuvasti lähinnä sen teologisen luon-
teen, ”pelastusjärjestyksen” vuoksi. Koska 1500-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä ei 
vielä ollut riittävästi kanonista oikeutta korvaavia kirkollisia säännöksiä, kanonisen oikeu-
den yksittäisiä säännöksiä käytettiin hyväksi Saksassa, Englannissa ja Pohjoismaissa refor-
maation jälkeenkin. Lisäksi ne olivat juridisesti hyvin muotoiltuina osa ajan yhteiskunnan 
käypää oikeutta, esimerkiksi avioliittolainsäädännön alueella. Ruotsin yhteiskunnallinen 
lainsäädäntö, erityisesti Maunu Eerikinpojan maan- ja kaupunkilait sekä Kristofferin maan-
laki sisälsi myös kanonisesta oikeudesta peräisin olevia säännöksiä. Niitä käytettiin kaikki-
alla Ruotsin valtakunnan alueella, myös Suomessa 1500-luvulla.11 

Ruotsalaiset reformaattorit aloittivat oman kirkko-oikeuden muodostamisen, sillä Ruotsissa 
1520–1530-luvuilla käynnistynyt reformaatio katkaisi vähitellen kirkon suhteet Roomaan. 
Tästä he pyrkivät korvaamaan kanonisen oikeuden kirkollisena säädöksenä uusilla kirkolli-
silla ja Ruotsin ruhtinasreformaatiosta johtuneilla yhteiskunnallisilla säädöksillä. Kuningas 
Kustaa Vaasa (kuninkaana 1523–1560) antoi arkkipiispa Laurentius Petrille (arkkipiispana 
1531–1573) tehtäväksi valmistella evankelista kirkkojärjestystä. Hänen lisäkseen myös 
Georg Norman († 1552/1553) laati kuninkaan käskystä kirkkojärjestysehdotuksia 1539–

                                                 
10 Kanonisen oikeuden synnystä, eri säännöskokoelmista, leviämisestä, tulkinnasta ja noudattamisesta Turun 
hiippakunnassa esim. Knuutila 2010, 3–7 ja siinä mainittu kirjallisuus. 
11 Esim. Parvio 1986, 95. 
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1546. Kustaa Vaasa hyväksyi näistä ehdotuksista ilmeisesti ainoastaan Normanin laatiman, 
mutta sitäkään ei painettu eikä otettu käyttöön. Osa tästä ehdotuksesta, Articuli Ordinantiae 
(1540), on säilynyt käsikirjoituksena sekä ruotsiksi että latinaksi.12 

Koska Kustaa Vaasa ei hyväksynyt kokonaisen kirkkojärjestyksen laatimista vielä 1550-
luvun alussa, Laurentius Petri joutui antamaan useita osastatuutteja saadakseen tehdyille 
käytännön ratkaisuille normatiivisen pohjan. Niissä määrättiin papin tehtävistä yleensä, 
seurakuntapapistosta ja sen tehtävistä, messusta, kirkollisista toimituksista, kirkollisesta 
kalenterista, kirkkokurista ja koululaitoksesta. Tunnetuin näistä statuuteista oli Vadstenan 
artikkelit (1552). Laurentius Petri kuitenkin valmisteli samanaikaisesti kokonaista ehdotus-
ta kirkkojärjestyksestä käyttäen lähteinään saksalaisia esikuvia. Tähän esitykseensä hän 
liitti Vadstenan artikkelit, säännöksiä universaalisesta ja partikulaarisesta kanonisesta oi-
keudesta sekä Uplannin maakuntalain kirkkokaaresta. Valmis ehdotus, käsinkirjoitettu 
kirkkojärjestys valmistui 1561–1562 ja esitettiin Tukholman valtiopäivillä 1562. Kuningas 
Eerik XIV (kuninkaana 1560–1568) ei kuitenkaan vahvistanut sitä. Tilanne muuttui 1571, 
jolloin kuningas Juhana III (kuninkaana 1568–1592) hyväksyi ja vahvisti sen pantavaksi 
toimeen. Samana vuonna tämä kirkkojärjestys, Then Swenska Kyrkeordningen, myös pai-
nettiin. Tukholman kirkolliskokous suostui ottamaan sen käyttöön vuonna 1572.13 

Juhana III oli kiinnostunut katolisuudesta sekä pyrki palauttamaan kirkollisen virkahierar-
kian ja saamaan jumalanpalveluselämän rikkaammaksi. Tästä syystä hän määräsi joitakin 
KO 1571:n säännöksiä tarkistettavaksi ja muutettavaksi. Kuningas laaditutti tätä varten KO 
1571:ä täydentävän Nova Ordinantia -nimisen kirkollisen säännöskokoelman, jonka hän 
esitti vuonna 1575 pappeinkokoukselle. Siinä oli kuninkaan asemaa kirkon päänä korosta-
neita säännöksiä. Tällaiset olivat esimerkiksi KO 1571:stä puuttuneet piispan valan kaavaa 
koskevat säännökset, joiden mukaan vala piti tehdä kuninkaalle. Pappeinkokous ei kuiten-
kaan hyväksynyt Nova Ordinantia -säännöskokoelmaa ja sitä ei tästä syystä painettu. Se ei 
siksi uhannut KO 1571:n asemaa kirkollisena säädöksenä, joka korostui entisestään vuonna 
1593 pidetyssä Upsalan kokouksessa. Sen päätösasiakirja mainitsi KO 1571:n tunnustuskir-
jan luonteisena asiakirjana.14 

Kuninkaan aloitteesta syntynyt ja säätämä säädös 

KO 1571:ta käytettiin säädöksenä aina 1600-luvun lopulle saakka. Tästä huolimatta sen 
säännökset vanhenivat kuitenkin asiallisesti 1600-luvun aikana. Tämä johtui siitä, että 
Ruotsissa oli tuolloin käynnissä yhteiskunnallinen muutos, jonka tuloksena syntyi yhtenäis-
kulttuurin sävyttänyt valtiomuoto. Sen olennaisena osana oli luterilainen tunnustus. Tässä 
yhteydessä käynnistyi 1602 myös monivaiheinen ja kahdeksan vuosikymmentä kestänyt 
kirkkolainsäädäntäprosessi, jonka aikana KO 1571 tarkastettiin ja täydennettiin sekä sää-
döksenä että yksittäisinä säännöksinä.15 

                                                 
12 Esim. Kjöllerström 1971, 201–209; Parvio 1986, 95–96. 
13 Esim. Kjöllerström 1971, 209–223; Parvio 1986, 97–98; Leino 2002, 119–121. KO 1571 on julkaistu use-
amman kerran reprinttinä. Tässä yhteydessä käytetään viimeiseksi julkaistua, Kjöllerströmin toimittamaa 
editiota vuodelta 1971. 
14 Esim. Parvio 1986, 97. Nova Ordinantia on julkaistu Kyrko-ordningar och förslag dertill före 1686 1872–
1887 I:2. Turun piispa Paavali (Paulus) Juusten (piispana 1563–1576) sääti 1573 Turun hiippakuntaa varten 
statuutin Statuta rerum synodicarum. Se sisälsi myös liturgisia säännöksiä, joissa KO 1571:n määräyksiä 
pyrittiin soveltamaan Suomen olosuhteisiin. Juustenin statuutti jatkoi keskiaikaisten hiippakuntastatuuttien 
perinnettä Suomessa. Siljamäki 1963, 77; Pirinen 1985, 40. 
15 Esim. Parvio 1984, 247–249, 252–255; Parvio 1986, 98–104. Prosessiin kuuluvat oikeuslähteet (kirkkojär-
jestys- ja kirkkolakiehdotukset) on julkaistu Kyrko-ordningar och förslag dertill före 1686 1872–1887. 
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Ensimmäinen kirkkolainsäädäntäprosessin aikana julkaistu kirkkojärjestysehdotus valmis-
tui 1608. Se oli itse asiassa KO 1571:n täydennetty ja päivitetty laitos, joka liittyi Kaarle 
IX:n (valtionhoitajana 1595–1600, hallitsijana 1600–1604, kuninkaana 1604–1611) pyrki-
mykseen lakkauttaa Uplannin maakuntalain kirkkokaari ja korvata se uudella, Raamatussa 
olleeseen Mooseksen lakiin pohjanneella kirkkokaarella. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, 
mistä syystä vanha kirkkokaari oli edelleen käytännössä, myös Suomessa. Kustaa II Aadolf 
(kuninkaana 1611–1632) määräsi hallitsijavakuutuksessaan 1611, että KO 1571:ä oli käy-
tettävä kirkollisena säädöksenä. Sillä oli näin perustuslaillinen status. Koska piispat kuiten-
kin halusivat saada aikaan uuden kirkkolain, he tekivät täydennyksen KO 1571:een ja esit-
tivät sen uutena kirkkojärjestysehdotuksena 1626. Kuningas ei hyväksynyt sitä ja kieltäytyi 
painamasta sitä, sillä kuninkaan ja papiston välillä oli kirkollista ylihallitusta koskeva risti-
riita. Se esti 40 vuoden ajan kirkkolain uudistamisen. Näin ollen KO 1571:ä sovellettiin 
edelleen käypänä säädöksenä, mutta sovelluskäytäntö ei ollut kuitenkaan yhtenäinen kaikis-
sa hiippakunnissa. Tämä käy ilmi 1619–1632 julkaistuista hiippakuntastatuuteista eli hiip-
pakuntasäännöistä. Piispa Isaacus Rothovius (piispana 1627–1652) julkaisi tällaiset hiippa-
kuntasäännöt Turun hiippakuntaa varten nimellä Constitutiones useina laitoksina 1640-
luvulla. Lisäksi hän laaditutti KO 1571:stä latinankielisen lyhennelmän nimeltä Canon Ec-
clesiasticus papiston käyttöön mahdollisesti 1630-luvun lopussa tai 1640-luvun alussa.16 

Kuningatar Kristiina (hallitsijana 1632–1654) lupasi hallitsijavakuutuksessaan 1644 laadi-
tuttaa uuden kirkkojärjestyksen. Näin kirkollinen lainsäädäntö kuului edelleen valtiosään-
nön piiriin. Hän vahvisti myös juridisesti papiston aseman omana säätynään antamalla pap-
pisprivilegiot 1647 ja 1650. Tämä ei kuitenkaan ratkaissut kirkollista ylihallitusta koskevaa 
ristiriitaa. Kristiina asetti 1650 uuden kirkkojärjestyksen laatimista varten komitean, joka 
oli ensimmäinen laatuaan Ruotsin kirkon historiassa. Komitean jäsenet Västeråsin piispa 
Olav Laurelius (piispana 1646–1670) ja Strängnäsin piispa Johannes Matthiae (piispana 
1643–1664) laativat kumpikin oman kirkkojärjestysehdotuksensa. Ne eivät kuitenkaan saa-
neet yleistä hyväksyntää.17 

Kaarle X Kustaa (kuninkaana 1654–1660) asetti 1655 mainitun näkemyksen innoittamana 
uuden komitean, joka laati Tukholman pastor primarius (Tukholman kaupunkikirkon johta-
va pappi) Erik Emporagiuksen (1606–1674) johdolla ehdotuksen uudeksi kirkkolaiksi 
1659. Se ei kuitenkaan saanut kuninkaan hyväksyntää. Samoin kävi myös Olav Laureliuk-
sen samanaikaisesti esittämälle uudelle, aikaisemmasta parannetulle kirkkojärjestysehdo-
tukselle. Tällä esityksellä oli kuitenkin vaikutusta myöhempään kehitykseen. Koska yhte-
näinen kirkkolainsäädäntö edelleen puuttui, KO 1571:n säännöksiä pyrittiin täydentämään 
yhä hiippakuntasäännöksillä. Piispa Johannes Getzelius vanhempi (piispana 1664–1690) 
laati sellaisen myös Turun hiippakuntaa varten julkaisemalla laajan kirkko-oikeudellisen 
säännöskokoelman nimeltä Perbreves commonitiones (1673).18 

Kaarle XI (kuninkaana 1660–1697) päätti 1675 laadituttaa uuden kirkkojärjestyksen, joka 
muodostui KO 1571:n säännöksistä ja niihin tehdyistä tarpeellisista lisäyksistä. Työ eteni 
siten, että arkkipiispa Johannes Baazius (piispana 1677–1681) muokkasi ensiksi työn poh-
jana ollutta Laureliuksen ehdotusta. Hänen kuoltuaan työtä jatkoi uusi arkkipiispa Olaus 
Swebilius (arkkipiispana 1681–1700), joka laati   1682 esityksen uudeksi kirkkolaiksi yhdes-
sä papiston kanssa sekä Laureliuksen että Emporagiuksen aikaisempien ehdotusten pohjal-
ta. Kuninkaan määräämä 1684 juridinen virkamieskomissio tarkisti ehdotuksen ja muokkasi 

                                                 
16 Esim. Parvio 1966, 8–18; Kjöllerström 1971, 224–248; Kansanaho 1976, 17–18; Parvio 1984, 250–252; 
Parvio 1986, 98–99; Takala 1993, passim. 
17 Esim. Kansanaho 1976, 19–20; Parvio 1984, 247–259; Parvio 1986, 101–102. 
18 Esim. Kansanaho 1976, 21–22; Parvio 1986, 102–104. 
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sitä niin paljon, että siitä muodostui itse asiassa vastaehdotus Swebiliuksen työlle. Tärkein 
syy tähän oli siinä, että kirkkolaki ei saanut olla ristiriidassa vahvistetun hallitsijan yksin-
vallan kanssa. Siksi virkamieskomissio rajoitti papiston toimivaltaa suhteessa maalliseen 
esivaltaan. Hovikansleri Erik Lindschiöld (1634–1690) viimeisteli virkamieskomission eh-
dotuksen, jonka Kaarle XI sitten hyväksyi sekä vahvisti valtiolliseksi säädökseksi ja kirkko-
laiksi 1686 ja pantavaksi toimeen yhteiskunnallisena säädöksenä. Laki oli siis näin kunin-
kaan säätämä.19 Vuoden 1772 Hallitusmuoto korosti yhtenäiskirkkoa ja antoi perustuslain 
suojan kirkkolaille.20 

Kirkon aloitteesta syntynyt ja valmistelema, valtiopäivien tarkastama, hyväksymä ja hallit-
sijan vahvistama säädös 

Maailmanpoliittisten tapahtumien seurauksena Ruotsin ja Suomen vuosisatainen yhteys 
päättyi ja Suomesta tuli Venäjän keisarikunnan osa 1809. Koska Venäjän hallitusvalta salli 
pitää Suomessa voimassa Ruotsin valtakunnan valtiomuodon, perustuslain ja uskonnon, 
muutos ei ollut merkittävä oikeuskäytäntöjen näkökulmasta. KL 1686 ja sen täydennykseksi 
1723 annetut papiston privilegiot eli erioikeudet sekä vuoden 1772 Hallitusmuodon kirkkoa 
koskevat kohdat säilyivät siten Suomessa noudatettavina kirkkoa koskevina säädöksinä, 
sillä venäläiset tarvitsivat papiston panosta olojen rauhoittamiseen ja sen välityksellä val-
tansa vakiinnuttamiseen. Kirkkolain osalta tämä tarkoitti sitä, että venäläiset tunnustivat 
myös sen kuuluvaksi valtiosääntöön eli perustuslakiin, tarkkaan ottaen Ruotsin noudatetta-
vaan perustuslakiin. Kirkon suhde valtiovaltaan, kirkollinen hallinto virkoineen sekä papis-
ton asema hengellisenä säätynä säilyi siis entisellään.21 

Kirkon ja valtion väliset suhteet joutuivat kuitenkin 1800-luvun alussa tarkastelun kohteiksi 
Euroopan mannermaalta ja Ruotsista levinneiden luontaisoikeudelliseen katsomukseen 
pohjanneiden teologisten ja kirkko-oikeudellisten aatevirtausten vuoksi. Niiden mukaan 
kirkko oli jäsentensä muodostama yhteisö, kollegio, joka oli omissa asioissaan itsenäinen, 
mutta ei voinut toimia ilman tarkoin määriteltyjä suhteita valtioon. Tämä oikeusfilosofinen 
kirkko-oikeudellinen kannanmäärittely vaikutti Suomen poliittisen aseman muutoksen 
ohella siihen kokemukseen, että KL 1686 oli vanhentunut. Tämä johti puolestaan kirkkolain 
uudistustyön käynnistämiseen reformaation 300-juhlavuonna 1817. Seuraavana vuonna 
aloitti työskentelynsä arkkipiispa Jacob Tengströmin (Turun piispana 1803–1832) johtama 
kirkkolakikomitea, joka laati ehdotuksen uudeksi kirkkolaiksi 1825 ja muutti sitä hieman 
1829. Tämä ristiriitaisen vastaanoton saanut ehdotus ei tullut hyväksytyksi.22 

Tengströmin kuolema 1832 muutti myös komitean luonnetta, sillä uusi arkkipiispa Erik 
Gabriel Melartin (Turun piispana 1833–1847) valitsi komiteaan myös kansainvälisen ja 

                                                 
19 Esim. Kansanaho 1976, 21–22; Parvio 1986, 102–104; Leino 2002, 121–129. Tässä yhteydessä on viitattu 
KL 1686:n suomennoksesta (1688) tehtyyn näköispainokseen, joka julkaistiin 1986. 
20 Ks. esim. Leino [2012], 39. 
21 Aleksanteri I (keisarina 1801–1825) julisti Porvoon valtiopäivillä maaliskuussa 1809: ”--- olemme ME 
tämän kautta tahtoneet wahwistaa ja kiinnittää Maassa olevan Kristillisen Opin ja perustuslait niin myös niitä 
wapauxia ja oikeuxia, kuin kukin Sääty nimetysä Suuressa Ruhtinan maasa erinomattain, ja kaikki sen Asu-
waiset yhteisesti, niin ylhäiset kuin alhaiset tähän saakka Constitutionin eli säätämisen jälkeen owat nautin-
neet.” Ranskankielisessä julistuksessa keisari vielä lisäksi vakuutti uskonnon ja perustuslain säilyttämistä sekä 
siihen saakka säätyjen ja asukkaiden nauttimien vapauksien ja oikeuksien säilyttämistä. Danielson 1890, 112. 
Heilimo 1958, 35; Kansanaho 1976, 23–28; Leino 2002, 129–134; Björkstrand 2007, 174–190, Leino [2012], 
39–40. 
22 Esim. Kansanaho 1976, 28–36; Pirinen 1985, 47–51; Björkstrand 1998, 9–25; Leino 2002, 134–139; 
Björkstrand 2007, 41–170, 198–207. Tengströmin johtaman komitean laatima kirkkolakiehdotus on julkaistu 
Björkstrand 1998, 43–234. Kirkkolakiuudistuksesta Ruotsissa 1800-luvun alussa esim. Björkstrand 2007, 
190–198. 
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valtio-oikeuden professori Johan Jacob Nordströmin (1801–1874). Hän laati uuden 1845 
ilmestyneen kirkkolakiehdotuksen, joka sai vaikutteita sekä Ruotsissa käydystä kirkkolain 
uudistuskeskustelusta että Saksassa tehdyistä kirkko-oikeudellisista tutkimuksista. Koska 
tästäkin annetut lausunnot olivat kovin kriittisiä; ehdotusta ei hyväksytty. Tästä syystä kirk-
kolakikomitean uusi puheenjohtaja arkkipiispa Edvard Bergenheim (Turun piispana 1850–
1884) päätti kirjoittaa kokonaan uuden kirkkolakiehdotuksen. Hän kutsui sen laatijaksi mo-
nien vaiheiden jälkeen 1854 Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori Frans 
Ludvig Schaumanin (1810–1878).23 

Komitea sai aikaan esityksen kirkkolaiksi 1862, minkä jälkeen se viimeisteli työnsä tulosta 
vielä seuraavana vuonna. Vilkkaan keskustelun eri foorumeilla aikaansaanut esitys tuli 
vuoden 1863 valtiopäivien ja niiden lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Viimeksi mainittu antoi 
esityksestä lausunnon ja sen jälkeen senaatti asetti 1866 kirkkolain tarkistuskomitean, jonka 
lausunnon perusteella senaatti antoi 1867 kirkkolakiehdotuksen saman vuoden valtiopäivil-
le. Ne asettivat puolestaan kirkkolakivaliokunnan, joka laati lopullisen esityksen valtiopäi-
ville. Ne hyväksyivät tämän paljon keskustellun lakiehdotuksen 1867. Keisari vahvisti sen 
9.12.1868 uudeksi kirkkolaiksi, joka julkaistiin toimeen pantavaksi 6.12.1869.24 

Kirkon aloitteesta syntynyt ja yhteiskunnan säätämä säädös 

KL 1869:n säännökset valtion ja kirkon välisistä suhteista muuttuivat 1800-luvun lopulta 
lähtien epätarkoituksenmukaisiksi, sillä tuolloin käynnissä ollut yhteiskunnallinen muutos-
prosessi vaikutti myös niihin. Tällöin tuli tarpeelliseksi painottaa KL 1869:ssä määrättyä 
kirkkolainsäätämisjärjestystä. Sen mukaan rakenteeltaan säätyvaltiopäiviä etäisesti muistut-
taneeseen kirkolliskokoukseen kokoontuneet papisto sekä kirkon jäsenet eli maallikot teki-
vät aloitteen uudesta kirkkolaista ja valmistelivat sen. Sen jälkeen kirkolliskokous ehdotti 
joko uuden kirkkolain tai muutoksen entiseen säätämistä valtiovallalle eli hallitsijalle ja 
säädyille. Valtiovallalla oli ainoastaan veto-oikeus, eli hyväksymis- ja hylkäämisoikeus 
tähän ehdotukseen. Nämä periaatteet eivät muuttuneet 1908, jolloin KL 1869:n uusi suo-
menkielinen laitos ilmestyi. Sen julkaiseminen johtui lähinnä kahdesta syystä. Niistä en-
simmäinen oli muuttuneen lainsäädännön (Eriuskolaislaki 1889, Hallitusmuoto 1919 ja 
Uskonnonvapauslaki 1922) vaikutus KL 1869:n joihinkin säännöksiin. Toisena syynä oli 
KL 1869 kieliasun vanhentuminen suomenkielisen hallinnollisen terminologian kehittymi-
sen johdosta.25 

Suomen itsenäistyminen ja sen mukanaan tuomat muutokset aiheuttivat tarpeen tehdä lisä-
yksiä ja täsmennyksiä KL 1869:än 1920–1950-luvuilla. Tästä syystä vuoden 1953 kirkollis-
kokous asetti komitean laatimaan KL 1869 kodifikaation. Se antoi mietintönsä vuoden 1958 
kirkolliskokoukselle, jonka nimeämän kirkkolain tarkastuskomitean ehdotus uudeksi kirk-
kolaiksi puolestaan hyväksyttiin 1964 kirkolliskokouksessa. Eduskunnan hyväksyttyä tä-
män ehdotuksen Tasavallan presidentti vahvisti sen uudeksi kirkkolaiksi samana vuonna. 
Laki oli siis valtiovallan säätämä. 

Yhteiskunnan säätämä kirkollinen säädös sekä kirkon itse säätämä säädös 

Toisen maailmansodan jälkeinen aika vaikutti yhteiskunnalliseen ajatteluun, sillä tuolloin 
Suomeen levisi uusia aate- ja kulttuurivirtauksia. Nämä puolestaan muuttivat ja muunsivat 
kirkkolainsäädännön juridisia ja teologisia periaatteita. Tästä syystä sama kirkolliskokous, 

                                                 
23 Esim. Kansanaho 1976, 36–41; Pirinen 1985, 51–65; Leino 2002, 139–150; Björkstrand 2007, 170–173, 
207–217. Nordströmin kirkkolakiehdotus on julkaistu Förslag till …1845. 
24 Esim. Kansanaho 1976, 49–50, 51–56; Pirinen 1985, 65–75, 101–116, 162–245; Leino 2002, 150–157. KL 
1869:ää siteerataan seuraavassa siten, että hyväksymisvuoden lisäksi mainitaan suluissa julkaisuvuosi. 
25 Esim. Kansanaho 1976, 56–62. 
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joka oli hyväksynyt KL 1964:n, asetti komitean tutkimaan kirkon lainsäädännön ja hallin-
non uudistamista. Osana tätä työtä oli myös tarkastella kirkon ja valtion välisiä suhteita, 
mitä varten Laajennettu piispainkokous asetti 1966 Kirkko ja valtio -komitean. Vuoden 
1968 kirkolliskokous päätti edelleen perustaa Kirkon järjestysmuodon tutkimiskomitean, 
Kirkon hallintokomitean ja Seurakunnan hallinnon uudistamiskomitean selvittämään kir-
kollista hallintoa. Niiden työ johti sitten 1974–1976 sekä kokonaiskirkon että seurakunnan 
hallinnon uudistamiseen.26 

Arkkipiispa Martti Simojoen johdolla (arkkipiispana 1964–1978) toiminut Kirkon lainsää-
dännön ja hallinnon uudistamiskomitea esitti 1968, että kirkkoa koskevat normit olisi jaet-
tava valtion lainsäädäntöelinten hyväksymään kirkkolakiin ja kirkon omiin säädöksiin. 
Piispa Erkki Kansanahon (piispana 1966–1981) johtama Kirkko ja valtio -komitea 1970 
sekä professori Aarne Laurilan (1929–) johdolla toiminut Valtioneuvoston asettama parla-
mentaarinen kirkko ja valtio -komitea 1977 päätyivät samaan lopputulokseen. Koska se 
poikkesi periaatteellisesti aikaisemmasta tavasta ymmärtää kirkkolaki kokonaisena oikeus-
normina, ei vilkas puolesta ja vastaan -keskustelu asiasta yllättänyt. Asia eteni seuraavaksi 
niin, että kirkolliskokous asetti 1980 kirkkolain uudistamiskomitean. Sen tehtävänä oli laa-
tia uusi kirkko-oikeudellinen säädös, joka sisältäisi kirkkoa koskevat normit jaettuna valti-
on lainsäädäntöelinten hyväksymään kirkkolakiin että kirkon omiin säädöksiin perustuvaan 
kirkkojärjestykseen. Komitean työ valmistui 1988 mietintönä, jonka kirkolliskokous sai 
samana vuonna käsiteltäväkseen. Se asetti puolestaan kirkkolain uudistamisvaliokunnan 
tarkistamaan mietinnön. Työn tuloksena syntyi ehdotus uudeksi Kirkkolaiksi ja esitys 
Kirkkojärjestykseksi, mikä hyväksyttiin kirkolliskokouksessa 1993. Eduskunta käsitteli 
edelleen kirkkolakiehdotuksen ja hyväksyi sen, ja Tasavallan presidentti vahvisti sen toi-
meenpantavaksi samana vuonna. Valtiovalta siis sääti lain, mutta ei kirkkojärjestystä eikä 
kirkon vaalijärjestystä, sillä ne eivät tarvinneet eduskunnan hyväksymistä eivätkä Tasaval-
lan presidentin vahvistamista. Kirkolliskokous sääti sen hyväksymällä sille tehdyn esityk-
sen ja toimeenpanemalla sen. KL 1993:lla oli säädöksenä näin lain status, kun taas KJ 1993 
voitiin rinnastaa säädöksenä asetukseen, vaikka se olikin kirkollinen, ei yhteiskunnallinen 
säädös.27 

3 Kirkollisten säädösten sisältö ja suhde 
yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön 

Kirkollisten säädösten asiakokonaisuudet 

Kanonisen oikeuden sisällön esittäminen lyhyesti on vaikeaa, koska se laaja ja eri vuo-
sisadoilla syntynyt säädös. Tästä syystä sitä ei sisällön osalta pysty vertaamaan 1500–1900-
luvuilla käytössä olleisiin kirkollisiin säädöksiin, joissa niiden sisältö ilmeni sisällysluette-
losta. Ne esittivät kuhunkin säädökseen sisältyneet asiakokonaisuudet pääluvuittain eli pää-
sisällön osalta.28 

Kun KO 1571:n, KL 1686:n, KL 1869:n, KL 1964:n sekä KL 1993:n ja KJ 1993:n sisälty-
neitä asiakokonaisuuksia verrataan niiden pääsisällön ryhmittelyn osalta toisiinsa, kyseisten 

                                                 
26 Esim. Kansanaho 1976, 63–65. 
27 Esim. Pirinen 1985, 77–85; Kansanaho 1986, 361–367; KLUKM I 1988, 2–4; Leino 2002, 168–173. 
28 KO 1571 (1971), 21–22; KL 1686, [173–174]; KL 1869, Sisällysluettelo; KL 1964, VII–VIII; KL 1993, 3–4; 
KJ 1993, 4–6. Ks. myös Knuutila 2010, 18. 
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säädösten havaitaan jakaantuvan kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä muodostuu KO 
1571:stä ja KL 1686:sta, joiden sisältö on ryhmittely samankaltaisesti päälukuihin ja edel-
leen yksittäisiin säännöksiin. Ne olivat KL 1686:ssä pykälämuotoisia. Toinen ryhmä koos-
tuu puolestaan KL 1869:stä, KL 1964:stä, KL 1993:sta ja KJ 1993:sta, joiden pääsisältö on 
jäsennetty ensin pääosiin, sitten lukuihin ja edelleen yksittäisiin pykälämuotoisiin säännök-
siin.29 

Koska näin sekä 1500–1600-lukujen että 1800–1900-lukujen säädökset poikkeavat jäsente-
lynsä osalta toisistaan, ne esitetään seuraavassa omina kokonaisuuksineen pohdittaessa kir-
kollisten säädösten sisältöä ja suhdetta yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön. Huomio kiinnite-
tään ainoastaan näiden säädösten pääsisältöön. Sitä ennen tätä kysymystä tarkastellaan kui-
tenkin kanonisen oikeuden valossa. 

Kirkollisen lainsäädännön vaikutus yhteiskunnallisessa lainsäädännössä 

Suurin osa kanonisen oikeuden yksittäisistä säännöksistä liittyi kirkon olemuksen ja toi-
minnan kannalta keskeisempään instituutioon, kirkon virkaan. Kirkko opetti sen olevan 
Kristuksen säätämä sakramentti ja luonteeltaan hierarkkinen, eli virka jakaantui seitsemään 
eri vihkimysasteeseen. Kirkon viran korostus liittää siitä määränneen kanonisen oikeuden 
myös kirkon ydintehtävään, sielujen pelastamiseen sakramenttien välityksellä. Siksi ka-
nonista oikeutta ei voi pitää ainoastaan ”kirkkolakina”, vaan myös pelastusjärjestyksenä. 
Kun kastettu noudatti kanonisen oikeuden määräämiä kirkon opetuksia ja osallistui sakra-
mentteihin eli konfirmaatioon, rippiin, ehtoolliseen, avioliittoon vihkimiseen ja viimeiseen 
voiteluun, kirkon opetuksen mukaan sen sakramentaalinen virka vastasi hänen sielunsa 
autuudesta.30 

Koska kanoninen oikeus oli kokonaisuudessaan kirkon itsensä säätämä, siinä ei ollut Ruot-
sin yhteiskunnallisesta lainsäädännöstä otettuja säännöksiä. Vaikutus oli sen sijaan toisen-
suuntainen, sillä kanonisen oikeuden säännöksiä otettiin Suomessakin noudatettuihin Ruot-
sin maakuntalakeihin ja niistä edelleen maan- ja kaupunkilakeihin. Tämä johtui lähinnä 
poliittisista syistä, sillä alueellinen lainsäädäntö oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
peräisin niistä maakunnista, joiden alueella oli piispanistuin. Johonkin mahtisukuun kuulu-
nut piispa pääsi vaikuttamaan kirkolle myönteisiin säännöksiin. Selvimmin tämä näkyi 
useimpien maakuntalakien kirkkokaarissa, joissa oli kirkkoa koskevia määräyksiä. Maan- 
ja kaupunginlaitkaan eivät sen sijaan sisältäneet vastaavaa kaarta kirkon ja poliittisen valta-
eliitin arvovaltaerimielisyyksien vuoksi. Koska kirkolla oli merkittävä rooli ruotsalaisessa 
yhteiskunnassa, maan- ja kaupunkilakien yhteydessä käytettiin 1300–1400-luvuilla Uplan-
nin maakuntalain kirkkokaarta ilmeisesti siksi, että arkkipiispanistuin sijaitsi Upsalassa.31 

Mainittu kirkkokaari sisälsi sellaisia säännöksiä, joilla taattiin kanonisen oikeuden vaatima 
kirkon riippumattomuus ja vapaus. Tällaisia olivat esimerkiksi määräykset vapaasta piis-
panvaalista, pappien naimattomuudesta, joka käytännössä tarkoitti myös riippumattomuutta 
sukuunsa nähden, papiston esteettömästä toiminnasta ja kirkon itsenäisyydestä maallisiin 
tuomioistuimiin. Kirkkokaari takasi kirkolle edelleen taloudellisen itsenäisyyden säätämällä 

                                                 
29 KO 1571:n, KL 1686:n, KL 1869:n, KL 1964:n, KL 1993:n, KJ 1993:n asiakokonaisuuksien ryhmittely 
pääsisällön osalta ja näiden jäsentelyjen vertaaminen toisiinsa on tehty Vertailuissa 1–2. Vertailut sisältyvät 
Liitteeseen, joka on tämän artikkelin lopussa. Vertailuista 1–2 ilmenee, että yhtäältä KO 1571 ja KL 1686 ja 
toisaalta KL 1869, KL 1964, KL 1993 ja KJ 1993 ovat pääsisältönsä ryhmittelyn osalta samankaltaisia. 
30 Neljä alinta hengellistä vihkimysastetta olivat akolyytti (messuavustaja), eksorkisti (pahojen henkien kar-
koittaja), lector (pyhien tekstien lukija ja opettaja) ja ostiaari (ovenvartija) ja kolme ylintä vastaavaa astetta 
olivat diakoni (saarnatehtävä), presbyteeri eli sacerdos (pappi) ja piispa. Knuutila 2007, 539 viite 11. Ks. 
myös Rinander 1927, passim. 
31 Esim. Knuutila 2010, 6. 
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kirkon omaisuuden verovapaudesta ja papiston palkkauksesta ja muista tuloista. Kirkon 
kiinteistöt turvattiin määräyksillä kirkonrakentamisesta ja -sisustamisesta, kirkon vihkimi-
sestä sekä pappilasta. Edelleen kirkkokaari takasi kirkon käytännön toiminnan säätämällä 
sielunmessuista, kasteesta, synnyttäneen äidin kirkottamisesta, avioliittoon vihkimisestä ja 
ripistä, ehtoollisesta ja viimeisestä voitelusta sairaille, kirkosta poisjäämisestä, kirkollisten 
juhlakulkueiden rauhasta sekä kirkkorauhasta. Kirkkokaaressa oli myös määräyksiä avio-
liittoasioista ja siveellisyysrikoksista, muun muassa haureudesta, huoruudesta ja sukurutsa-
uksesta, koska nämä asiat kuuluivat piispan tuomiovaltaan. Avioliittoon kuuluvista oikeus-
vaikutuksista säädettiin sen sijaan esimerkiksi naima- ja perintökaarissa, joiden näitä asioita 
koskevissa määräyksissä oli kanonisen oikeuden vaikutusta.32 

Kirkollinen ja yhteiskunnallinen lainsäädäntö eivät siis olleet Turun hiippakunnassa sama 
asia, vaikka kanoninen oikeus vaikuttikin Ruotsin yhteiskunnalliseen lainsäädäntöön. Ka-
nonisen oikeuden voi näin katsoa määränneen sovellettuna myös kirkon ja yhteiskunnan 
välisistä suhteista tarkoin määritellyissä asioissa. Näitä olivat erityisesti yhteiskunnallisen 
lainsäädännön avioliitto-oikeuteen sekä rikos- ja prosessioikeuteen kuuluneissa säännöksis-
sä.33 Näin se oli kanonisen oikeuden rinnalla säätämässä kirkkoakin koskevia asioita. 

Kirkolliset säädökset muuttuvat yhteiskunnalliseksi lainsäädännöksi 

Vertailusta 1 ilmenee, että sekä KO 1571 että KL 1686 sisälsivät samat asiakokonaisuudet, 
jotka oli lisäksi ryhmitelty lähes samalla tavalla kummassakin säädöksessä (Vertailu 1, nrot 
1–35). Joidenkin asiakokonaisuuksien järjestys oli erilainen KL 1686:ssä kuin KO 1571:ssä 
(nrot 18, 24–27, 30–31). KL 1686:sta puuttui edelleen muutamia KO 1571:ssä olleita asia-
kokonaisuuksia (nrot 4, 13, 15, 28–29, 32–33), toisaalta ensiksi mainittuun säädökseen oli 
lisätty viisi asiakokonaisuutta (nrot 25–27, 34 ja Liite: Cuningal. Maij:tin Asetus …). 
Kummassakin säädöksessä asiakokonaisuudet jaettiin yksittäisiin säännöksiin, jotka muo-
toiltiin KL 1686:ssa pykälänmuotoisiksi. 

KO 1571:n asiakokonaisuudet sisältyivät säännöksiin, jotka oli järjestetty yhteensä 30 lu-
kuun (Vertailu 1, nrot 1–24, 28–33, 35). Ne käsittelivät yksinomaan kirkon virkaa ja sen eri 
tehtäviä. Asiakokonaisuudet voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joista ensimmäisessä oli ju-
malanpalveluselämään liittyviä määräyksiä. Ne säätivät saarnasta, messusta, kirkollisista 
toimituksista, rukouksista, kirkkolaulusta, kirkkokalenterista sekä kirkkorakennuksesta si-
sustuksineen (nrot 2–18, 21–22). Toisessa ryhmässä oli opillisia asioita koskevat määräyk-
set, jotka käsittelivät saarnaa osana kirkon opetusta, piispan ja papin virkoja, avioliittoa ja 
avioeroa (nrot 1, 19–20, 23, 29). Kolmanteen ryhmään kuuluivat sitten erilaiset ohjeet ja 
määräykset. Niitä olivat kaavat piispan ja papin vihkimisestä virkaansa eli vihkimiskaavat, 
ohjeet piispan vaalista, koulujärjestys sekä määräyksiä kirkollisesta sairaanhoidosta ja pa-
piston palkkauksesta (nrot 24, 28, 30–32, 35).34 

KL 1686:n rakenne asiakokonaisuuksien ja niiden keskinäisen järjestyksen osalta oli lähes 
samanlainen kuin KO 1571:ssä. Koska KL 1686 sisälsi myös liturgisia ohjeita, siitä käytet-
tiin nimeä ”Kirkkolaki ja ordningi”. KL 1686:n asiakokonaisuudet sisältyivät säännöksiin, 
jotka oli järjestetty 28 lukuun (Vertailu 1, nrot 1–3, 5–12, 14, 16–27, 30–31, 34–35). Niissä 
määrättiin kirkon virasta ja sen tehtävistä sekä opillisesti että käytännön tasolla. KL 1686 
määritteli tunnustuspykälässä (I§1) kirkon opin sisällön yksityiskohtaisesti (nro 1). Muissa 

                                                 
32 Esim. Holmbäck & Wessén 1933: Upplandslagen, Kyrkobalken I–XXII; Holmbäck & Wessén 1962: Mag-
nus Erikssons landslag, Giftobalken II, VIII, Ärvdabalken XVIII; Smedberg 1973, 64–69; Bonnier 1987, 17–
18; Knuutila 2009, 170, 172. 
33 Esim. Korpiola 2009, 205–209. 
34 KO 1571 (1971): [pääluvut] 1–30. 
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luvuissa se sääti kirkollisista toimituksista sekä ripistä rippikirjoituksineen, julkirangaistuk-
sineen ja pannoineen (nrot 3, 5–11, 19–22). KL 1686 määräsi edelleen saarnan merkitykses-
tä jumalanpalveluksessa, ehtoollisen vietosta, yhteisistä rukouksista sekä kirkkomusiikista 
ja -vuodesta (nrot 2, 12, 14, 16–17). Se määritteli tarkoin kirkollisen virkahierarkian piis-
poista kirkonpalvelijoihin, näihin virkoihin kuuluneet tehtävät sekä piispan valinnan (nrot 
23, 25–27, 30). Se sisälsi myös KO 1571:n tavoin ordinaatiokaavat piispaksi ja papiksi vih-
kimiseen sekä määräyksiä kirkkorakennuksista ja kirkollisesta sairaanhoidosta (nrot 18, 24–
25, 28, 31, 35). KL 1686:een sisältyneet liturgiset määräykset olivat tarpeellisia, koska ju-
malanpalveluselämästä määränneet, myös kirkko-oikeudellisen statuksen omanneet käsikir-
jat olivat laaditut 1600-luvun alussa.35 

KO 1571 ei ollut luonteeltaan varsinainen laki eikä kirkkolaki, vaan siinä oli pääasiassa 
kirkon virkaan liittyneitä käytännön säännöksiä. Se oli myös suurimmalta osaltaan liturgisia 
määräyksiä sisältävä normatiivinen ohjekirja. Se ei ollut kuitenkaan tuolloin ainoa tällainen 
liturgisluonteinen kirkkolainsäädännöllisen statuksen omannut kirja, sillä 1540–1550-
luvuilla laaditut kirkkokäsikirjat säätivät myös jumalanpalveluselämän käytännön toteutuk-
sesta. KO 1571:n käytännöllistä luonnetta ilmensivät myös siinä olleet kanonisesta oikeu-
desta otetut säännökset, jotka olivat yhä edelleen käypää käytännön oikeutta. 

  36 Esimerkki-
nä kanonisesta oikeudesta periytyneistä säännöksistä voi mainita lähisukulais- ja lan-
kousavioliittojen kieltämisen neljänteen polveen saakka.37 

KL 1686:n pääsisältö käsitteli myös kirkon virkaan sekä opillisesti että käytännön tehtävien 
tasolla liittyneitä asioita. Vaikka ne olivatkin valtiovallan kontrolloimia, kirkkolain virkaan 
yhdistynyt pääsisältö osoitti sen olevan myös ”kirkollinen” kirkon virkaa painottava säädös 
samalla tavalla kuin KO 1571 ja kanoninen oikeus olivat olleet. Kirkon viralla oli näin sen 
yhteiskunnallisen tehtävän ohella myös hengellinen status. Tämä näkyi erityisesti sen ko-
rostamisena, että saarna ja sakramenttien hoito olivat nimenomaan papiston hoitamaa kir-
kon sisäistä eli hengellistä hallintaa. Se muistutti siitä, että kirkko oli kuitenkin valtiovallas-
ta erillinen, hengellinen instituutio.38 

KO 1571 muistutti sisällöltään ja luonteeltaan kanonista oikeutta, koska sen säännökset 
liittyivät kirkon virkaan ja sen käytännön hoitamiseen. Vaikka tämän voi ymmärtää kirkol-
lisen oikeusnormiston historiallisesti jatkumona, KO 1571 poikkesi säädösluonteeltaan ka-
nonisesta oikeudesta kahdessa kirkon olemukseen ja virkaan liittyvässä asiakokonaisuuk-
sissa. Kun kanoninen oikeus oli kokonaisuudessaan kirkon viran säätämä, hyväksymä ja 
vahvistama, KO 1571 oli kirkon viran eli arkkipiispan valmistelema ja muotoilema, mutta 
kuninkaan, ei siis enää kirkon viran, säätämä eli hyväksymä ja vahvistama ja toimeen pa-
nema. Säädös syntyi edelleen kuninkaan aloitteesta. Hän vaati kuitenkin kirkon suostumuk-
sen säädökselleen. Tämä merkitsi sitä, Ruotsissa toiminut kirkko otti institutionaalisesti 
eron katolisesta kirkosta. Koska KO 1571 ei ollut luonteeltaan varsinainen kirkkolaki, se ei 
ollut vielä syntyaikanaan Ruotsin paikalliskirkon oikeudellinen perusta käsitteen täydessä 
merkityksessä. KO 1571 loi kuitenkin juridisen perustan Ruotsin paikalliskirkon uudelle, 
protestanttiselle tai evankeliselle eli luterilaiselle piispan- ja pappisviralle. Kumpikin niistä 

                                                 
35 KL 1686 (1986) I–XXVIII; Parvio 1986, 104–108. Vuonna 1614 julkaistusta käsikirjasta otettiin useita 
uusintapainoksia 1600-luvulla. Esim. Knuutila 1997, 123–134. 
36 Esim. Parvio 1976, 51–65; Parvio 1986, 97; Knuutila 2005, 84. Jumalanpalveluselämän käytännön toteut-
tamisesta määrättiin ruotsinkielisessä kirkkokäsikirjassa vuodelta 1541. Siitä otettiin uusintapainoksia 1548 ja 
1557. Mikael Agricola († 1557) julkaisi käsikirjan suomeksi 1549. Ks. esim. Knuutila 1997, 108–114; Fall-
berg Sundmark 2008, 32. 
37 KO 1571 (1971), 118; Knuutila 1990, 123–124, 145–146. 
38 Ks. Knuutila 2010, 11–12. 
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syntyi vähitellen 1550–1560-luvuilla, jolloin vanha katolisen kirkon aikana koulutettu pap-
pispolvi vaihtui luterilaisen opin mukaan kasvatettuihin piispoihin ja heidän opettamiinsa ja 
vihkimiinsä pappeihin.39 

KO 1571 oli siis yhteiskunnallisen statuksen omaava kirkollinen säädös, joka vastasi ka-
nonisen oikeuden partikulaarisia säädöksiä. Tästä syystä se ei sisältänyt yhteiskuntaa kos-
kevia määräyksiä, ellei sellaisiksi tulkita avioliittoa ja avioeroa koskeneissa luvuissa olleita 
avioliiton solmimiseen ja siitä eroamiseen liittyneitä säännöksiä.40 Ruotsissa noudatettiin 
1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla yhteiskunnallisena lakina Kristofferin maanlakia 
(1442) ja Maunu Eerikinpojan kaupunkilakia (≈ 1350).41 Vaikka niissä ei ollut ”omaa” 
kirkkokaarta, sellaisena käytettiin edelleen Uplannin maakuntalain kyseistä kaarta. Kunin-
kaan hyväksymä ja vahvistama KO 1571 sai sen rinnalla virallisen statuksen kirkkoa kos-
kevana säädöksenä. Samalla alkoi uusi ajanjakso myös Ruotsin yhteiskunnallisessa lainsää-
dännössä, sillä valtiovalta otti vastuulleen säätää myös kirkkolaki. Tämä ei kuitenkaan toi-
saalta ollut täysin uutta, sillä yhteiskunnallinen lainsäädäntö oli määrännyt kirkollisista asi-
oista jo 1300-luvulta lähtien. 

Kuningas Kaarle X Kustaa otti 1650-luvulla käyttöön kaksijakoisen opin kirkollisesta val-
lanjaosta. Tämä protestanttisella mannermaalla kehitetty näkemys pohjautui kahden regi-
mentin oppi -käsitykseen sekä kolmisäätyoppiin hallitussäädyn (kuningas), hengellisen 
säädyn (kirkko) ja taloussäädyn (”kansa”) välisistä suhteista. Näkemyksen mukaan kirkol-
linen vallanjako koostui sekä sisäisestä eli hengellisestä että ulkoisesta eli maallisesta val-
lasta. Ensiksi mainittu tarkoitti papiston eli hengellisen säädyn kirkon sisäistä hallintoa, jota 
se käytti saarnatessaan sekä hoitaessaan sakramentteja ja avainten valtaa. Viimeksi mainittu 
puolestaan oli maallisen esivallan eli hallitussäädyn kirkon ulkoista hallintoa, jota se käytti 
turvatessaan kristinuskon harjoittamista ja levittämistä. Hallitussäädyn oli edelleen ohjatta-
va hengellistä säätyä sekä pidettävä huolta kirkkoa koskeneista käytännöllisistä asioista. 
Poliittisen valtaeliitin ajama näkemys kirkon kaksijakoisesta vallanjaosta vaikutti merkittä-
västi kirkko-oikeuteen siitä huolimatta, että piispat eivät täysin hyväksyneet sitä.42 

KL 1686:n selkeällä ja täsmällisellä lakityylillä laadittu ulkoasu ilmensi sitä, että se oli ku-
ninkaallinen eli yhteiskunnallinen, eikä kirkollinen säädös. Kirkon virka oli kyllä lähes 
vuosisadan kestäneen prosessin aikana valmistellut sitä, mutta prosessin viimeisessä vai-
heessa tapahtunut lainvalmistelutyö oikeuttaa määrittelemään tämän säädöksen kokonai-
suudessaan valtiovallan säätämäksi, hyväksymäksi, vahvistamaksi ja toimeen panemaksi. 
Tämä liittyi ajatussisällöltään saumattomasti 1680-luvulla vahvistettuun näkemykseen ku-
ninkaan yksinvaltiudesta ja sen mukaisesta vallanjaosta koko yhteiskunnassa. Valtiovalta 
katsoi tehtäväkseen kontrolloida kaikkea, myös uskontoa ja sen harjoittamista. Kirkollinen 
vallanjako -näkemyksen perusteella poliittinen eliitti hallitsi kirkkoa ulkoisesti määräämällä 
sen asioista haluten taata siten yhteiskuntarauhan ja samalla myös oman valtansa. Kun val-
tiovalta sääti kirkon tunnustuksesta ja sen mukaisesta opista KL 1686 I§1:ssä, se samalla 
määräsi uskonnon harjoittamisen sisällöstä ja sen mukaisesta opillisesta käytännöstä. Papis-
ton oli kirkollisen vallanjaon sisäisen hallitsemisen perusteella tuotava tämä opetuksessaan 
ja muussa toiminnassaan esille, mikä ilmeni puolestaan KL 1686:n muusta, valtioabsolu-
tismia korostavasta sisällöstä. Se oikeutti papiston valvomaan yhteiskunnan henkistä yhte-
näisyyttä huolehtimalla siitä, että uskonnolliset katsomuksen ja niiden tulkinnat, olivatpa 
nämä hengellis- tai yhteiskunnallislähtöisiä, olivat yhtenevät koko valtakunnassa. Kirkko 
                                                 
39 Esim. Parvio 1976, 51–65; Knuutila 2007, 539 viite 10. 
40 KO 1571 (1971), 116–127. 
41 Esim. Ulkuniemi 1978, 16–18. 
42 Esim. Kansanaho 1976, 19–20; Parvio 1984, 247–259; Parvio 1986, 101–102. 
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muuttui tästä näkökulmasta valtiolliseksi instituutioksi, sillä kirkon virka toimi ruotsalaisen 
yhteiskunnan poliittisen eliitin käskyvallan alla.43 

KL 1686:n ajatussisältö kirkosta yhteiskunnallisena instituutiona tuli ilmi myös siinä, että se 
ei sisältänyt lainkaan säännöksiä tuomiokapitulilaitoksesta. Siitä säädettiin omassa asetuk-
sessaan 1687, joka liitettiin erillisenä niteenä kirkkolakiin. Sen mukaan tuomiokapituli oli 
oma, yhteiskunnalliseen lainkäyttöön ja -tulkintaan liittyvä oikeusaste, jonka päätöksistä 
saattoi valittaa hovioikeuteen. Asetus painotti edelleen sitä, että kuninkaalla oli henkilökoh-
tainen revisio- eli tarkastusoikeus määrättyihin kirkon oppia ja pappisviran hoitoa koskeviin 
asioihin. Valtiovalta antoi samassa yhteydessä (1686–1687) myös kaksi muuta KL 1686:en 
liitettyä kirkkokuria koskenutta asetusta, joilla se osoitti suojelevansa myös jumalanpalve-
luselämän ja siihen kuuluvan opetuksen häiriötöntä harjoitusta.44 

Yhteiskunnallisen lainsäädännön merkitys vähenee kirkollisiin säädöksiin 

KL 1869 jakaantui kaikkiaan kuuteen osaan, joissa oli yhteensä 25 lukua ja kaikkiaan 460 
pykälää juoksevasti numeroituina. Ensimmäinen osa sisälsi perussäännökset seurakunnan 
tunnustuksesta ja olemuksesta eli jäsenistä ja järjestysmuodosta (Vertailu 2, nrot 1–6). Toi-
nen osa sääti jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista ja kolmas osa määräsi puo-
lestaan kirkon eri viroista (nrot 7, 9–15, 18–19, 21, 24–27, 29). Neljännessä osassa olivat 
kirkon omaisuuden hoitoa koskeneet säännökset, viidennessä osassa edelleen kirkkokuntien 
eli seurakuntien asioiden hoitoon liittyneet määräykset ja kuudennessa osassa seurakunnan 
eli kirkon hallintoelimiä käsitelleet lakipykälät (nrot 39–30, 43, 60, 63, 65–66, 71, 74).45 

KL 1964:ssä oli seitsemän osaa, jotka jakaantuivat 34 lukuun ja edelleen 548 pykälään. 
Ensimmäinen osa käsitteli kirkon tunnustusta ja olemusta (Vertailu 2, nrot 1, 5–6). Toinen 
ja kolmas osa sisälsivät jumalanpalveluselämään ja kirkon virkoihin liittyneitä säännöksiä 
(nrot 7, 9–13, 15, 18–29, 32–35). Seurakunnan, seurakuntien yhteistoimintaa sekä kirkon 
yhteistä hallintoa koskeneet määräykset olivat osissa neljä, viisi ja kuusi (nrot 41–44, 54, 
56–59, 61–63, 65–72, 74). Seitsemäs osa sisälsi puolestaan seurakunnan ja kirkon hallin-
taan liittyneitä erinäisiä säännöksiä (nro 79). 

KL 1993:ssä oli seitsemän osaa, jotka sisälsivät yhteensä 26 lukua. Niihin sisältyvät pykälät 
oli numeroitu luvuittain. Ensimmäinen osa sääti kirkon tunnustuksesta, kirkkolain suhteesta 
muihin kirkkoa koskeviin säädöksiin, kirkon hallinnollisesta ja kielellisestä jaosta sekä seu-
rakunnan toiminnasta (Vertailu 2, nrot 1–4). Toinen osa määräsi pappisvirasta sekä muista 
kirkon viranhaltijoista ja työntekijöistä (nrot 21, 29, 29, 36–37). Kolmas, neljäs ja viides 
osa käsittelivät seura- ja hiippakunnan sekä kokonaiskirkon hallintoa (nrot 40–44, 50, 52–
56, 63, 65). Kurinpitomenettelystä ja erinäisistä säännöksistä määrättiin osissa kuusi ja seit-
semän (nrot 74–81). KJ 1993 sisälsi puolestaan myös seitsemän osaa, joissa oli yhteensä 23 
lukua. Pykälät oli niissäkin numeroitu luvuittain. KJ 1993:n ensimmäinen osa käsitteli kir-
kon tunnusta ja jäseniä koskevia yleisiä määräyksiä (nro 1). Toinen ja kolmas osa säätivät 
kirkon viran tehtävistä sekä virasta, viranhaltijoista ja työntekijöistä (nrot 7–9, 13, 1–18, 21, 
29–32, 35–38). Neljäs, viides ja kuudes osa määräsivät edelleen seura- ja hiippakunnan 
sekä kokonaiskirkon hallinnosta (nrot 40, 42–56, 63–66, 72–76, 80). Seitsemäs osa sisälsi 
edellisiä säännöksiä täydentäviä määräyksiä.46 

                                                 
43 Esim. Kansanaho 1976, 21–23; Parvio 1984, 255–257; Parvio 1986, 113–114. 
44 KL 1686, 144–[172]; Parvio 1986, 108–109. 
45 KL 1869 (1870); Kansanaho 1976, 50. 
46 KL 1993; KJ 1993; KVJ 1993. 
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Vertailusta 2 ilmenee, että KL 1869, KL 1964, KL 1993 ja KJ 1993 olivat siis rakenteeltaan 
samankaltaisia kirkon tunnustuksesta, olemuksesta, jumalanpalveluselämästä, viroista ja 
hallinnosta määränneiden osien järjestyksen suhteen (Vertailu 2, nroita 1, 7, 21, 40, 63, 74, 
80 edeltävä rivi). Vaikka osien lukumäärä vaihteli puheena olevissa säädöksissä, niiden 
sisältö oli kaikissa sama. Lukumäärän vaihtelu johtui ensiksikin siitä, että kirkon omaisuu-
desta määrännyt osa (nroa 39 edeltävä rivi) oli KL 1869:ssä omana kokonaisuutenaan, kun 
se oli sijoitettu KL 1964:ssä sekä KL 1993:ssa ja KJ 1993:ssa seurakunnan hallintoa käsitel-
leeseen osaan. Toiseksi KL 1964:ssä muista mainituista säädöksistä puuttui osa ”Seurakun-
tien yhteistoimintaa eräissä tapauksissa” (nroa 61 edeltävä rivi). Kolmanneksi KL 1993 ei 
säätänyt lainkaan jumalanpalveluselämään liittyneistä asioista (nroa 7 edeltävä rivi), jotka 
sisältyivät muihin puheena oleviin säädöksiin. Neljänneksi KL 1993 ja KJ 1993 sisälsivät 
oman piispan ja tuomiokapitulin hallinnosta määränneen osan (nroa 63 edeltävä rivi), kun 
asiasta määränneet säännökset sisältyivät KL 1869:ssä ja KL 1964:ssä kirkon kokonaishal-
linnosta säätäneeseen osaan. Viidenneksi KL 1964:ssä, KL 1993:ssa ja KJ 1993:ssa ollut 
osa ”Erityisiä säännöksiä” (nroa 80 edeltävä rivi) puuttui kokonaan KL 1869:stä. Tässä yh-
teydessä ei ole mahdollista paneutua tarkemmin siihen, mistä havaitut eroavaisuudet pu-
heena olevien säädösten pääsisällön asiakokonaisuuksien ryhmittelyssä johtuivat. 

KL 1869:ä voidaan pitää KL 1686:n tavoin valtiovallan säätämänä yhteiskunnallisena sää-
döksenä, sillä valtiovalta tarkasti, hyväksyi ja toimeenpani kirkon itsensä aloitteesta synty-
neen ja valmisteleman lain. Kun kirkko alisti lakinsa venäläisen valtiovallan säädettäväksi, 
se hallitsi käytännössä edelleen ulkoisesti kirkkoa perinteisen kirkollinen vallanjako -
näkemyksen perusteella yhteiskuntarauhan takaamiseksi. Papiston tehtävänä oli yhä valvoa 
sisäisesti yhteiskunnan henkistä yhtenäisyyttä huolehtimalla uskonnollisten katsomusten ja 
niiden tulkintojen, olivatpa nämä hengellis- tai yhteiskunnallislähtöisiä, samankaltaisuudes-
ta. Ero aikaisempaan oli kuitenkin siinä, että KL 1869:n vaikutuspiirissä olivat nyt ainoas-
taan Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat, käytännössä kaikki Suomessa asu-
neet suomen- ja ruotsinkieliset. Kirkko oli siis tästä näkökulmasta tarkasteltuna edelleen 
valtiollinen instituutio, joka toimi Venäjän keisarin käskyvallan alla. Se oli analoginen Ve-
näjän ortodoksiselle kirkolle, jonka sisäinen hallinta-alue oli koko Venäjä ja erityisesti or-
todoksista uskoa tunnustaneiden asuttamat alueet ja seudut. Venäläiset sallivat kuitenkin, 
että laajassa valtakunnassa oli muitakin uskontoja kuin ortodoksisuus, kunhan ne eivät 
uhanneet valtakunnan sisäistä yhtenäisyyttä ja turvallisuutta.47 

Kirkkolain otsikon mukaan luterilaista kirkkoa Suomessa ryhdyttiin nimittämään Suomen 
evankelis-luterilaiseksi kirkoksi. Se määräsi ainoastaan yhden kirkkokunnan asioista, joten 
se ei ollut enää samalla tavalla kuin KL 1686 koko valtion uskonnollista elämää säätelevä 
laki. Tästä johtui se, että KL 1869 korosti aikaisempaa enemmän kirkollisen hallinnon itse-
näistä osuutta ja määritteli lisäksi viran tehtävät kokonaiskirkon sekä hiippa- ja seurakun-
nan hallinnossa. Kirkolliseen hallintoon liittyneiden säännösten määrä oli kasvanut verrat-
tuna aikaisempiin reformaation jälkeisiin kirkollisiin säädöksiin. Määräykset maallikoiden 
eli kirkon ja seurakunnan jäsenten velvollisuuksista ja tehtävistä kokonaiskirkon ja seura-
kunnan hallinnossa olivat edelleen uutta aikaisempaan verrattuna.48 

Kirkon opista ja olemuksen määrittelystä entistä laajemmin määrännyt KL 1869 käytti kir-
kosta pietistissävytteistä nimitystä seurakunta. Tällä haluttiin korostaa sitä, että tämä säädös 
koski ainoastaan yhtä kirkkokuntaa, Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Liturgiset mää-
räykset eivät sisältyneet KO 1571:n ja KL 1686:n tavoin lainkaan KL 1869:än. Se määräsi, 
että jumalanpalveluselämä oli toimitettava käsikirjan ja muiden kirkollisten ohjekirjojen 

                                                 
47 Esim. Murtorinne 1992, 11–19. 
48 Esim. Kansanaho 1976, 50–51. 



16 EDILEX Edita Publishing Oy 2012 

avulla. Ne olivat valmisteilla KL 1869:n syntyaikana ja saivat siis siten virallisen kirkko-
oikeudellisen statuksen.49 

Toiseksi, KL 1869 poikkesi aikaisemmista reformaation jälkeisistä kirkollisista säädöksistä 
siinä, että kirkon virkaa koskevat säännökset eivät olleet samanlainen koko säädöksen kat-
tava kokonaisuus kuin niissä.50 Lisäksi KL 1869:n jakaminen kuuteen lukuun vähensi kir-
kon virkaan ja sen tehtäviin liittyneiden säännösten määrää aikaisemmasta. Mainitut sään-
nökset eivät enää olleet samalla tavalla koko säädöksen pääsisältö kuin aikaisemmin, mutta 
tästä huolimatta ne olivat edelleen merkittävä osa sitä. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt viran 
merkityksen vähenemistä, vaan sitä, että viran luonne muuttui jonkin verran sen tehtävien 
liittyessä pääsääntöisesti ainoastaan pastoraalisiin tehtäviin kirkossa ja kirkon jäsenten kes-
kuudessa.51 

KL 1964:ä voidaan luonnehtia KL 1869:n kodifikaatioksi, koska molemmat säädökset oli-
vat rakenteeltaan lähes identtiset (Vertailu 2, nrot 1, 5–7, 9–13, 15, 1821, 24–29, 41, 43, 63, 
65–6671, 74). Niiden väliset yksityiskohtaiset säännöserot johtuivat edelleen pääsääntöises-
ti yhteiskunnan ja kirkon aatteellisista ja hallinnollisista muutoksista 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla, eivät niinkään uusista periaatteellisista juridisista tai 
teologisista näkemyksistä.52 Tässä yhteydessä ei kiinnitetä enempää huomiota KL 1964:än 
KL 1869:n kodifikaationa. KL 1964:ä voi edelleen pitää valtiovallan säätämänä yhteiskun-
nallisena lakina, jonka kirkko oli sille valmistellut ja ehdottanut. Erona aikaisempaan oli 
kuitenkin se, että valtiovallalla ei ollut enää oikeutta tarkistaa lain sisältöä samalla tavalla 
kuin aiemmin, vaikka se luonnollisesti kävi läpi Eduskunnassa valiokuntatyöskentelyn. 
Kirkon piti tästä syystä aikaisempaa enemmän huolehtia siitä, että ehdotetut uudet säännök-
set tai muutokset entisiin määräyksiin eivät olleet ristiriidassa muun yhteiskunnallisen lain-
säädännön kanssa. 

Valtiovallan kirkollisen säädöksen säätämisoikeus oli ymmärrettävää sekä Suomen oikeus-
järjestyksen että historiallisen jatkumon näkökulmasta. Valtiovallalla ei enää ollut varsi-
naista tarvetta säätää kirkkolakia yhteiskuntarauhan takaamiseksi kuin 1600–1800-luvuilla. 
Kirkkolain oli sen sijaan oltava valtiovallan näkökulmasta sopusoinnussa muun yhteiskun-
nallisen lainsäädännön kanssa, jolloin kirkon oli tarpeen vaatiessa muutettava kirkkolaki-
aan. Tämä ilmenee selkeästi esimerkiksi Kirkolliskokouksen päättämästä 1986 ehdotukses-
ta muuttaa kirkkolakia siltä osin, että myös naiset voitaisiin vihkiä pappisvirkaan.53 Kun 
eduskunta oli osaltaan hyväksynyt tämän esityksen ja Tasavallan presidentti vahvistanut, 
yhteiskunnallinen lainsäädäntö muutti itse asiassa kirkon olemukseen olennaisesti liittyneen 
viran perusteiden tulkintaa. 

KL 1993:a voidaan myös luonnehtia samalla tavalla valtiovallan säätämäksi yhteiskunnalli-
seksi säädökseksi kuin KL 1686:a, KL 1868:a ja sen kodifikaatiota, sillä valtiovalta hyväk-
syi ja toimeenpani kirkon itsensä valmisteleman ja sille ehdottaman lain. Valtiovalta ei sen 

                                                 
49 KL 1869 (1870) I: 1; Kansanaho 1976, 50. Suomessa käytettiin 1800-luvun puolivälissä vuonna 1694 hy-
väksyttyä kirkkokäsikirjaa, johon oli 1800-luvulla tehty kielellisiä korjauksia. Samanaikaisesti valmisteltiin 
uutta kirkkokäsikirjaa, joka hyväksyttiin kirkolliskokouksessa 1886. Esim. Parvio 1992, 105–107. 
50 Kanonisen oikeuden säädöskokoelmia ei ole voitu ottaa mukaan vertailuun niiden runsaslukuisuuden ja 
monimuotoisuuden takia. 
51 KL 1869 (1870) IV: 17, V: 18–20, VI: 2–25. Lääninrovastia koskenut 23. luku ja pappeinkokouksista mää-
rännyt 24. luku on tässä yhteydessä ymmärretty kirkolliseen hallintoon kuuluvaksi. Ks. esim. Kansanaho 
1976, 50–51. 
52 Esim. Kansanaho 1976, 62–63; KLUKM I 1988, 2–4; Leino 2002, 157–168. 
53 KK S 1986 § 34. 
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sijaan osallistunut KJ 1993:n säätämiseen, joka oli kirkon itsenäisesti valmistelema, hyväk-
symä ja toimeenpanema säädös. Se oli kuitenkin alisteinen KL 1993:lle.54 

Kirkkoa koskevat normit oli KL 1993:ssa jaettu lain (Kirkkolaki) ja alemman säädöstason 
(Kirkkojärjestys, Kirkon vaalijärjestys) omaaviin säädöksiin. Kirkkolaki lakitasoisena sää-
döksenä ei periaatteessa voinut sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä, jotka säätivät kirkon 
sisäisestä ”maailmasta” eli viran määrittelystä, sisällöstä ja tehtävistä. Tämä ilmenee kään-
teisesti Uusi kirkkolainsäädäntö -julkaisuun 1993 sisältyvästä perustelusta: ”Pappisvirka on 
kirkon järjestysmuodossa perustavan tärkeä, ja sen vuoksi kirkkolakiin on tullut eräitä 
säännöksiä, joita vastaavia ei ole muiden julkisyhteisöjen normistossa”. Sen sijaan muiden 
lukujen kirkon järjestysmuotoon ja hallintoon liittyvät säännökset sopivat kirkkolakiin Hal-
litusmuodon 1919 § 83:1 mukaan.55 

KL 1993 ja KJ 1993 säännösten painopiste siirtyi kirkon virasta sen hallintoon. Tämä johtui 
siitä, että suomalaisen yhteiskunnan muutos erityisesti 1950-luvulta lähtien aikaansai kir-
kon hallintoon kaikille tasoille useita sellaisia uusia hallintoelimiä, joissa kaikissa on vä-
hemmän pappisviran omaavia ja enemmän vaaleilla valittuja kirkon jäseniä eli maallikoi-
ta.56 Kirkon hallinto toimi demokraattiseksi kutsutun yhteiskunnallisen perusperiaatteen 
mukaan, mikä vaikutti myös eri hallintoelinten päätöksiin, myös kirkon virkaa koskenei-
siin. Koska edelleen kirkon ja yhteiskunnan väliset intressit ovat leikanneet toisiaan usealla 
eri tasolla, esimerkiksi seurakuntien talouteen ja omaisuuteen liittyvissä asioissa, kirkollis-
ten säädösten painopisteen muuttuminen virasta hallintoon on luonnollista. KL 1993 ja KO 
1993 poikkesivat toisistaan siinä, että ensiksi mainittu ei sisältänyt lainkaan säännöksiä 
jumalanpalveluselämästä. KO 1993 määräsi siitä periaatteellisella tasolla (Vertailu 2, nrot 
7–9, 13, 15–18) ja kirkko-oikeudellisen statuksen omanneet kirkkokäsikirjat taas antoivat 
yksityiskohtaiset ohjeet jumalanpalveluselämän liittyneistä käytännön toimenpiteistä.57 
Näin yhteiskunta ei enää säätänyt kirkon opin käytännön tulkinnasta samalla tavalla kuin 
aiemmin 1500–1800-luvuilla. 

KL 1993 valtion säätämänä säädöksenä heijasti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon histo-
riallista asemaa osana suomalaista yhteiskuntaa. Kirkon asema ja vaikutusvalta oli kuiten-
kin muuttunut 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, jolloin esitettiin kriittisiä kysymyk-
siä kirkon ja valtion suhteista. Niitä haluttiin höllentää ja niin tehtiinkin esimerkiksi siten, 
että Tasavallan presidentti ei enää nimittänyt piispoja. Tässä tilanteessa kirkko ei kuiten-
kaan halunnut muuttaa 1500-luvulta peräisin olevaa perinnettä, jonka mukaan kirkkolaki oli 
valtion laki. Kirkko yritti säilyttää tämän välityksellä entisen statuksensa osana suomalaista 
valtiovaltaa ja saada sen tuen itselleen ja toiminnalleen.58 

                                                 
54 KL 1993 I:1§1, pykälän kommentaari 1. kpl. 
55 Suomen Hallitusmuoto 1919 § 83:1; Uusi kirkkolainsäädäntö 1993, 16; Leino 2002, 288–289. 
56 Kirkollisen hallinnon muutoksista 1900-luvulla voidaan mainita seuraavat esimerkit. Kokonaiskirkon hal-
linto: kirkkohallitus eri osastoineen ja toimikuntineen, vaalitapojen muutokset 1970-luvulta lähtien; hiippa-
kuntahallinto: hiippakuntakokous ja kuntavaltuusto sekä rovastikuntakokous, vaalitapojen muutokset 1950-
luvulta alkaen; seurakuntahallinto: seurakuntayhtymät ja muut vastaavat seurakuntien yhteenliittymät, kirkko-
hallintokunnat, kirkkovaltuustojen ja kirkko- tai seurakuntaneuvostojen organisaatiomuutokset, vaalitapojen 
muutokset 1950-luvulta lähtien. Ks. Kansanaho 1976, 147–163. 
57 KL 1993:n ja KJ 1993:n syntyaikana käytettiin vuoden 1968 jumalanpalvelusjärjestystä ja vuoden 1984 
käsikirjaa. Parvio 1992, 109–110. 
58 Esim. Murtorinne 1995, 389–392. 
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4 Kuka säätää kirkon tunnustusmuodostuksen? 

Hengellisen regimentin voi katsoa näkyvän 1500–1900-lukujen kirkkolainsäädännössä sel-
keimmin kirkkolain tunnustuspykälässä. Se on määrännyt sen opillisen perustan, jolle kirk-
ko on rakentanut elämänsä, toimintansa ja opetuksensa.59 Säädös on sisältynyt KO 1571:n, 
KL 1686:n, KL 1869:n, KL 1964:n sekä KL 1993:n ja KJ 1993:n ensimmäiseen pykälään 
(Vertailu 1, nro 1; Vertailu 2, nro 1). Miten tämä säädös heijastaa kirkollisen ja yhteiskun-
nallisen lainsäädännön välisiä suhteita? 

KO 1571 liittyi siihen kirkkohistorialliseen vaiheeseen, jonka kuluessa Ruotsissa toiminut, 
kristinuskon läntisen tulkintaperinteen omannut kirkko erosi katolisesta kirkosta ja muodos-
ti itsenäisen, Ruotsin valtiollisten rajojen sisällä toimivan tunnustuskirkon. Koska säädökset 
olivat 1500–1600-luvuilla valtion säätämiä, voidaan tästä kirkosta käyttää myös tästä näkö-
kulmasta käsitettä valtio(n)kirkko. Sen syntyprosessiin kuului myös kirkon tunnustusmuo-
dostuksen eli kirkon opillisen pohjan kehitys 1520-luvulta lähtien.60 

KO 1571 liittyi omalta osaltaan myös tähän kehitykseen, sillä kirkon virkaan liittyvine 
säännöksineen se oli myös opillinen ja siten tunnustusluonteinen. Sen ensimmäinen, saar-
naa ja kiristillistä oppia käsitellyt luku mainitsivat lisäksi kaksi sellaista teosta, joissa oli 
määritelty luterilaisen oppimuodostuksen perusteita. 1500-luvun kolmannella neljänneksel-
lä ollut kirkkopoliittinen skisma päättyi 1593 Kaarle-herttuan (sittemmin Kaarle XI) koolle 
kutsumaan Upsalan kirkolliskokoukseen. Sen päätösasiakirja Confessio Fidei (1593) mää-
ritteli kirkon tunnustuksen sisällöksi Upsalan kokouksen päätöksen, kolme vanhakirkollista 
uskontunnustusta ja Augsburgin tunnustuksen (1530). Upsalan kokouksen määrittelemällä 
tunnustuksella oli myös poliittinen merkitys, sillä se auttoi Kaarle-herttuan valtapyrkimyk-
sissä veljeään Sigismundia (kuninkaana 1593–1599) vastaan.61 

Valtiovalta käytti kirkon tunnustusta oman valtansa vakiinnuttamiseen. Tästä syystä Kustaa 
II Aadolfin hallitsijavakuutus 1611 painotti, että Upsalan kokouksessa ja Augsburgin tun-
nustuksessa ilmaistut uskonopilliset asiat ovat merkityksellisiä koko valtakunnan kannalta. 
Vuonna 1634 säädetty Hallitusmuoto ja vuoden 1663 Uskontoplakaatti määräsivät ruotsa-
laiseen tunnustusmuodostukseen kuuluviksi myös Liber concordiae -editioon (1580) sisäl-
tyneen yleisluterilaisten tunnustusten sarjan ja erityisesti sen ensimmäisen osan, Formula 
concordiae’n (1577). Sen tuli olla luterilaisen kirkon opin sekä sen käytännön toteutuksen 
eli saarnan ja opetuksen pohjana.62 

Tätä taustaa vasten tarkasteltuna ei ole yllättävää, että valtiovallan säätämän KL 1686:n 
ensimmäinen pykälä määräsi aikaisempien valtiollisten säädösten (1634 Hallitusmuoto ja 
1663 Uskontoplakaatti) mukaisesta kirkon tunnustuksesta ja sen mukaisesta opista sekä 
samalla uskonnon harjoittamisen sisällöstä ja sen mukaisesta opillisesta käytännöstä. Perus-
tuslaillisen statuksen omannut tunnustus muodostui raamattuperiaatteesta, kolmesta vanha-
kirkollisesta uskontunnustuksesta, Augsburgin tunnustuksesta, Upsalan kokouksen päätök-
sestä ja Liber concordiae -editiosta. Tämä määrittely oli teologisesti laajempi kuin Upsalan 
kokouksessa 1593 tehty, mikä johtui Ruotsissa 1600-luvulla käyttöön otetusta luterilais-
ortodoksisesta ajattelusta.63 Koko Ruotsin alueella noudatettu uskonopillinen yhtenäisyys 
                                                 
59 Esim. Pirinen 1985, 19–38. 
60 Parvio 1993, 165–167. 
61 KO 1571 (1971), 29, Parvio 1993, 167–191. 
62 Esim. Lindegård 1957, passim; Parvio 1986, 99–101. 
63 KL 1686 (1986) I§1; Parvio 1986, 107. 
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takasi myös kuninkaan yksinvaltiuden ja sen välityksellä yhteiskuntarauhan. Tästä näkö-
kulmasta voidaan näin ollen todeta, että kirkon tunnustus oli valtiovallan määräämä. Käy-
täntö jatkui vuoden 1772 hallitusmuodossa, jonka mukaan kirkon tunnustuksen sisältönä oli 
KL 1686:ssa ilmoitettu. Hallitusmuoto sääti edelleen, että kaikkien valtakunnassa oli nouda-
tettava tätä tunnustusta. Sillä oli siis perustuslaillinen status.64 

Aleksanteri I:n sitoutuminen pitämään voimassa Ruotsin perustuslain tekee ymmärrettäväk-
si sen, että KL 1869:n ensimmäisen ja toisen pykälän määräykset evankelis-luterilaisen kir-
kon opillisesta pohjasta eli tunnustuksesta sekä sen soveltamisesta ja opettamisesta kirkol-
listen jumalanpalveluselämää koskevien ohjekirjojen avulla olivat edelleen valtiovallan 
säätämiä. Tunnustus muodostui sisällöltään perusteellisen teologisen keskustelun jälkeen 
samanlaiseksi kuin KL 1686:ssa oli ollut, painottaen raamattuperiaatetta kirkon opin perus-
tana. Upsalan kokouksen päätös ei kuitenkaan enää sisältynyt tähän yhteyteen, koska Suo-
men evankelis-luterilainen kirkko ei enää ollut osa Ruotsin kirkkoa.65 Valtiovallan säätämä 
tunnustus takasi venäläisten vallanpitäjien haluaman yhteiskuntarauhan säilymisen koko 
Suomen suuriruhtinaskunnan alueella, koska evankelis-luterilaisen kirkon toiminta-alue 
kattoi sen kokonaan. 

Valtiovallan säätämän KL 1964:n ensimmäinen pykälä määräsi edelleen Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon tunnustuksesta. Sen sisältö oli identtinen KL 1869:n vastaavaan pykälään 
nähden.66 Siten sitä voitaisiin edelleen pitää valtion ”tunnustuksena”. KL 1964:n ensimmäi-
sen pykälän funktiona ei kuitenkaan enää 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ollut taata 
yhteiskuntarauhaa Suomessa. Pykälän merkitys oli muuttunut siten, että kirkon edustajat 
katsoivat valtiollisessa lainsäädännössä olevan tunnustuksen ”suojaavan kirkkoa”. Koska 
tunnustuksen muuttaminen ei ollut mahdollista ilman lainsäätämisprosessia, kirkko saattoi 
vaatia jäseniltään ja eritoten kirkon viran haltijoilta sitoutumista siihen.67 

KL 1993:n ensimmäisen osan ensimmäisen luvun ensimmäinen pykälä luetteli tunnustuk-
sen keskeisimmät tunnusmerkit.68 Sellaisia olivat raamattuperiaate, vanhan kirkon tunnus-
tukset ja luterilaiset tunnustuskirjat. Toisaalta pykälä kuitenkin tähdensi sitä, että kirkon 
tunnustus tuli määritellä yksityiskohtaisemmin kirkkojärjestyksessä. KJ 1993:n ensimmäi-
nen pykälä täydensikin mainittua säännöstä luettelemalla tarkemmin Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon tunnustuksen kannalta keskeisinä pidetyt Raamatun osat ja luterilaiset 
tunnustuskirjat.69 

Varatuomari, asessori Gunnar Träskman (1929–2007) kirjoitti kommentaarit KL 1993:n ja 
KJ 1993:n ensimmäisiin pykäliin. Hänen mukaansa kirkon tunnustus oli kirkon sisäinen 
asia, mutta sen keskeisimmät tunnusmerkit oli kuitenkin syytä mainita yhteiskunnallisessa 
säädöksessä kahdella perusteella. Menettely oli ensiksi sopusoinnussa vuoden 1919 Halli-
tusmuodon IX:n luvun § 83 säännöksen kanssa, joka määräsi kirkkolain säätämään evanke-
lis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta. Tämä perustuslaillinen suoja takasi 
kirkolle sen identiteetin suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Toisena syynä menettelylle oli 

                                                 
64 Ks. esim. Leino [2012], 39. 
65 KL 1869 (1870) I:1–2; Ks. myös Pirinen 1985, 17–38. Jacob Tengströmin kirkkolakiehdotuksessa 1825 
Upsalan kokouksen päätös kuului luterilaisten tunnuskirjojen joukkoon. Hänen seuraavassa kirkkolakiehdo-
tuksessaan 1829 sitä ei enää mainittu tässä yhteydessä. Björkstrand 1998, 45, 237. 
66 KL 1964 (1965) I:1§1. 
67 Heilimo 1967, 18. 
68 KL 1993 I:1§1. 
69 KL 1993 I:1§1; KJ 1993 I:1§1. 
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KJ 1993:n alisteinen suhde KL 1993:een, joka edellytti myös periaatteellisen tunnustuksen 
sisällön ilmaisemista tässä yhteiskunnallisessa säädöksessä.70 

5 Tiivistelmä 

Tässä artikkelissa on tutkittu kirkollisten 1200–1900-luvuilta peräisin olleiden säädösten 
sisältöä kirkon ja valtion suhteiden näkökulmasta. Ovatko ne syntyneet kirkon opillisista ja 
katsomuksellisista näkemyksistä nousevina vai valtion määrääminä? Tätä kysymystä on 
lähestytty tarkastelemalla säädösten syntyprosessia sekä sen suhdetta yhteiskunnalliseen 
lainsäädäntöön ja kirkon tunnustusmuodostukseen. 

Kirkollisten säädösten säätäjä Suomessa 1200–1900-luvuilla on vaihdellut eri aikoina. 
Kirkko sääti 1200-luvulta 1500-luvun alkuun omat säädöksensä, olivatpa ne sitten yleiskir-
kollisia tai paikallisia. Tilanne muuttui 1500–1700-luvuilla, jolloin valtiovalta ryhtyi val-
vomaan myös kirkollista lainsäädäntöä. Valtiovalta teki tuolloin aloitteen kirkkolain säätä-
misestä, kirkko valmisteli lain sisällön, jonka jälkeen valtiovalta hyväksyi ja vahvisti lain. 
Kirkko hyväksyi 1500-luvulla lain käyttöönoton, mutta 1600-luvulla tällaista hyväksyntää 
ei enää tarvittu. Silloin kirkkolaki oli kokonaan kuninkaan käsialaa. Kirkon rooli korostui 
1800–1900-luvuilla itsenäisenä lain valmistelijana. Valtiovalta hyväksyi ja vahvisti kuiten-
kin edelleen lain. Poikkeuksena tästä oli KJ 1993, jonka kirkko itse sääti ja hyväksyi. 

Kirkollinen ja yhteiskunnallinen lainsäädäntö eivät siis olleet alun perin Turun hiippakun-
nassa sama asia, vaikka kanoninen oikeus vaikutti Ruotsin yhteiskunnalliseen lainsäädän-
töön. Tilanne muuttui 1500–1600-luvuilla, jolloin kirkolliset säädökset muuttuivat yhteis-
kunnalliseksi lainsäädännöksi ja perustuslain suojaamaksi. Ne palvelivat tuolloin valtioval-
taa tuomalla yhteiskunnallista vakautta. Samasta syystä kirkkolainsäädäntö säilyi 1800–
1900-luvuilla yhteiskunnallisena. Erona aikaisempaan oli kuitenkin 1900-luvulla se, että 
nimenomaan kirkko, ei niinkään yhteiskunta, halusi säilyttää kirkkolain yhteiskunnallisena 
säädöksenä. Tämä johtui siitä, että kirkon status ja vaikutusvalta suomalaisessa yhteiskun-
nassa väheni. 

Koska kirkkolaki oli yhteiskunnallinen säädös 1500–1900-luvuilla, sen ensimmäinen, kir-
kon tunnustuksesta säätänyt pykälä oli myös valtion säätämä. Yhtenäinen tunnustus takasi 
1500–1800-luvuilla poliittisen vallan kannalta tärkeän yhteiskuntarauhan täsmälleen sa-
manlaisena koko valtakunnassa. Tilanne muuttui 1900-luvulla, jolloin kirkko halusi tunnus-
tuksen säilyvän valtiovallan säätämänä kirkkoa ja sen opetusta suojaavana tekijänä. Vuosi-
sadan lopussa kirkko koki edelleen, että valtiovallan säätämä tunnustus takasi sille identi-
teetin suhteessa muuhun yhteiskuntaan. 

                                                 
70 KL 1993 I:1§1, pykälän kommentaari 1. kpl. 
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Liite 

Vertailu 1 KO 1571:n ja KL 1686:n pääsisältö ryhmitettynä asiakokonaisuuksiin 

Nro KO 1571 KL 1686 

 
1. 

Om predikan och Christi läro Oikiast Christilisest Opista1 

 
2. 

Ordning medh predikan Saarnast ja Jumalan Palweluxen määrätystä Pitämises-
tä 

 
3. 

Om Döpelsen Castesta 

 
4. 

Ordning medh Döpelsen   – 

 
5. 

Om nödhdoop Hätäcastesta 

 
6. 

Om Barnaqwinnors Kyrkiogång Synnyttäwäisten Kirckonkäymisest 

 
7. 

Om Syndaboot Ripistä eli Synnin päästöstä 

 
8. 

Om Hemligh Scrifftermål Sala ripistä 

 
9. 

Om Vppenbara Scrifft Yhteisest Ripistä 

 
10. 

  – Julkiripistä ja Kirconrangaistuxesta 

 
11. 

Om Bann Pannasta 

 
12. 

Om HERrans Nattward Herran Ehtollisesta 

 
13. 

Orning medh Messone   – 

 
14. 

Ordning med almennelig bön Yhteisest Rucouxest ja Litaniasta 

 
15. 

Om Litanien   – 

 
16. 

Ordning medh Kyrkesång Kirckoweisusta 

 
17. 

Ordning medh helgedagar Juhla- ja Pyhäpäiwistä 

 
18. 

Om kyrkior och kyrkio skrud Kircoist ja nijden Caunistuxist ja Omaisudest2 

 
19. 

Ordning medh Echtenskapet Kihlamisest ja Awioskäskystä 

 
20. 

Om åtskildnat j Ectenskap Erosta Kihlauxis ja Awioskäskys 

 
21. 

Ordning med the siukas besökning Sairasten ja Fangein oppimisest 

 
22. 

Ordning med Christelig begraffning Christilisest hautamisest 

 
23. 

Ordning medh Prester och Predikoembetet Sarnawirasta 

 
24. 

Sett til at ordinera Prester Pappien ordineramisen tawast2 

   – Cuinga laillisest cutzuttu Kickoherra pitä Seuracun-
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25. daan asetettamaan2 

 
26. 

  – Pispoista, Superintendenteist, Pro-wasteist, Kirckoher-

roist, Cappalaisist ja muista Kirckonpalwelioista2 

 
27. 

  – Pappein Cocouxesta2 

 
28. 

Ordning med renton j Prestaskiffte   – 

 
29. 

Ordning medh Biskopar   – 

 
30. 

Om Biscops wahl Pispan walitzemisest2 

 
28. 

Sett til at ordinera Biscopar Walitun Pispan wihkimisen tawast2 

 
30. 

Om Scholar   – 

 
31. 

Ordning huru läsas skal vti Scholarna   – 

 
32. 

  – Cuinga Jumalan Palwelus pitä udest raketus Kircos 
aljettaman ja pidettämän 

 
33. 

Om Hospitaler och Siukastoffuor Hospitaleista eli waiwaisten Huoneista3 

 
Taulukon selitys 
1 KL 1686:n asiakokonaisuudet on jaettu pykälämuotoisiin säännöksiin 
2 KO 1571:stä poikkeava KL 1686:n sisältökokonaisuuksien järjestys: Pispan walitzemisest, 

Walitun Pispan wihkimisen tawast, Pappien ordineramisen tawast, Cuinga laillisest cutzuttu 
Kickoherra pitä Seuracundaan asetettamaan, Pispoista, Superintendenteist, Prowasteist, 
Kirckoherroist, Cappalaisist ja muista Kirckonpalwelioista, Kircoist ja nijden Caunistuxist ja 
Omaisudest 

3 KL 1686:n liite: Cuningal. Maij:tin Asetus, cuinga Oikiuden käyminen Duomio-Capitlumis 
pitä pidettämän 

 

Vertailu 2 KL 1869:n, KL 1964:n sekä KL 1993:n ja KJ 1993:n pääsisältö ryhmitettynä 
asiakokonaisuuksiin 

Nro KL 1869 KL 1964 KL 1993 KJ 1993 

 I Ewankelis-
luterilaisesta seurakun-
nasta Suomessa yleensä 

I Kirkon tunnustus, jäse-
net sekä järjestysmuoto 

I Yleisiä säännöksiä I Yleisiä määräyksiä 

 
1. 

Seurakunnan tunnustuk-
sesta 

Kirkon tunnustus Kirkon tunnustus, tehtä-
vät ja jäsenet 

Kirkon tunnustus ja jäse-
net 

 
2. 

 –  – Kirkkolaki ja muut kirk-
koa koskevat säädökset 

 – 

 
3. 

 –  – Kirkon hallinnollinen ja 
kielellinen jako 

 – 

 
4. 

 –  – Seurakunnan toiminta  – 

 
5. 

Seurakunnan jäsenistä Kirkon jäsenet  –  – 

 
6. 

Seurakunnan järjestys-
muodosta 

Kirkon järjestysmuoto  –  – 

 II Seurakunnan pyhistä 
toimituksista 

II Kirkon pyhät toimituk-
set 

 _ II Jumalanpalvelus, kir-
kolliset toimitukset ja 
seurakunnan muu toimin-
ta 
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7. 

Yhteisestä ja erityisestä 
jumalanpalveluksesta 

Yhteinen ja yksityinen 
jumalanpalvelus 

 – Jumalanpalvelus 

 
8. 

 –  –  – Ehtoollinen 

 
9. 

Kasteesta Pyhä kaste  – Kaste 

 
10. 

Kristillisestä kaswatuk-
sesta ja opetuksesta 

Kristillinen kasvatus ja 
opetus 

 –  – 

 
11. 

Ripistä Kirkon yhteyteen otta-
minen eräissä tapauksis-
sa 

 –  – 

 
12. 

Herran ehtoollisesta Herran pyhä ehtoollinen  –  – 

 
13. 

Wihkimisestä awioliit-
toon 

Avioliittoon vihkiminen  – Avioliittoon vihkiminen 

 
14. 

Lapsensynnyttäjän kirk-
koon-ottamisesta 

 –  –  – 

 
15. 

Hautaamisesta ja hau-
dan-siunauksesta 

Hautaan siunaaminen  – Hautaan siunaaminen 

 
16. 

 –  –  – Erinäisiä määräyksiä 

 
17. 

 –  –  – Kristillinen kasvatus, 
opetus sekä konfirmaatio 

 
18. 

Erityisestä sielunhoidos-
ta 

Yksityinen sielunhoito ja 
rippi 

 – Sielunhoito ja rippi; kirk-
kokuri; diakonia ja lähe-
tystyö 

 
19. 

Kirkkokurista Kirkkokuri  –  – 

 
20.
  

 – Diakoniatyö  –  – 

 III Kirkollisista wiroista 
seurakunnan pyhiä toi-
mituksia varten 

III Virat ja viranhaltijat 
kirkon pyhiä toimituksia 
varten 

II Pappisvirka, viranhal-
tijat ja työntekijät 

III Pappisvirka, viranhal-
tijat ja työntekijät 

 
21. 

Papinwirasta yleensä Pappisvirka Pappisvirka Pappisvirka 

 
22. 

 – Pappisvirka yleensä  –  – 

 
23. 

 – Lähetyssaarnaaja  –  – 

 
24. 

Erinäisistä papinwiroista 
seurakunnissa 

Papinvirka  –  – 

 
25. 

Näihin wirkoihin kuulu-
wista welwollisuuksista 

Viran tehtävät  –  – 

 
26. 

Pappein asettamisesta 
wirkoihinsa 

Papinviran täyttäminen  –  – 

 
27. 

Papinwirkain palkasta Papinvirkojen palkkaus  –  – 

 
28. 

 – Papin velvollisuus erota 
virasta ja papin eläkeoi-
keus 

 –  – 

 
29. 

Lukkareista urkunisteista 
ja muista kirkonpalweli-
oista 

Seurakunnan muut virat Viranhaltijat ja työnteki-
jät 

Viranhaltijat ja työntekijät 

 
30. 

 –
  

 –  – Virkoja koskevat yleiset 
määräykset 

 
31. 

 –  –  – Papinvirka 

 
32. 

 – Lehtori  – Lehtorin ja kanttorin virat 
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33. 

 – Kanttori ja urkuri  –  – 

 
34. 

 – Diakonian virka  –  – 

35.  – Muut virat  – Muut virat 
 
36. 

 –  – Seurakunnan ja seura-
kuntayhtymän virat 

Seurakuntien yhteiset 
virat 

 
37. 

 –  – Erityisvirat Erityisvirat 

 
38. 

 –  –  – Muissa yhteisöissä toimi-
vat papit ja lehtorit 

 IV Kirkon omaisuudesta  –  –  – 
 
39. 

Kirkon omaisuudesta    

 V Miten erinäisten kirk-
kokuntain tulee hoitaa 
kirkollisia asioita 

IV Seurakunnan hallinto III Seurakunnan hallinto IV Seurakunnan hallinto 

 
40. 

 –  – Yleisiä säännöksiä Yleisiä määräyksiä 

 
41. 

Kirkon kokouksesta Kirkonkokous Papinvaali ja seurakun-
tavaalit 

 – 

 
42. 

 – Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 

 
43. 

Kirkkoraadista Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto 

 
44. 

 – Seurakuntayhtymä Seurakuntayhtymä Seurakuntayhtymä 

 
45. 

 –  –  – Seurakuntayhtymän pe-
rustaminen 

 
46. 

 –  –  – Yhteinen kirkkovaltuusto 

 
47. 

 –  –  – Yhteinen kirkkoneuvosto 

 
48. 

 –  –  – Seurakuntaneuvosto 

 
49. 

 –  –  – Erinäisiä määräyksiä 

 
50. 

 –  – Muut yhteistoiminnan 
muodot 

Muut yhteistoiminnan 
muodot 

 
51. 

 –  –  – Kappeliseurakunta ja 
seurakuntapiiri 

 
52. 

 –  – Seurakuntajaon muutta-
minen 

Seurakuntajaon muutta-
minen 

 
53. 

 –  – Kirkko, seurakunnan 
kiinteistöt ja rakennus-
suojelu 

Kirkko ja sen käyttö 

 
54. 

 – Seurakunnan talous Seurakunnan talous Seurakunnan talous 

 
55. 

 –  – Kirkonkirjat väestörekis-
terinä ja seurakunnan 
arkisto 

Kirkonkirjat ja seurakun-
nan arkisto 

 
56. 

 – Kirkko ja hautausmaa Hautaustoimi Hautaustoimi 

 
57. 

 – Muu omaisuus  –  – 

 
58. 

 – Talousarvio ja kirkollis-
verotus 

 –  – 

 
59. 

 – Tilinpito ja tilintarkastus  –  – 

 Kirkkowäärtistä  –  –  – 
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60. 
  – V Seurakuntien yhteis-

toiminta eräissä tapauk-
sissa 

 –  – 

 
61. 

 – Kahden seurakunnan 
yhteiset kirkkoherran ja 
kanttoriurkurin virat 

 –  – 

 
62. 

 – Seurakuntien muita 
yhteistoimintavirkoja 

 –  – 

 VI Seurakunnan halli-
tuksesta 

VI Kirkon yhteinen hal-
linto 

IV Piispa ja hiippakun-
nan muu hallinto 

V Piispa ja hiippakunnan 
muu hallinto 

 
63. 

Pispanwirasta Piispa Piispa Piispa 

 
64. 

 –  –  – Hiippakunnan muu hallin-
to 

 
65. 

Tuomiokapitulista Tuomiokapituli Tuomiokapituli Tuomiokapituli 

 
66. 

Lääninprowastin-wirasta Lääninrovasti  – Lääninrovasti 

 
67. 

 – Piispainkokous  –  – 

 
68. 

 – Laajennettu piispainko-
kous 

 –  – 

 
69. 

 – Kirkkohallitus  –  – 

 
70. 

 – Kirkon keskusrahasto  –  – 

 
71. 

Pappein-kokouksesta Pappien ja lehtorien 
kokoukset 

 –  – 

 
72. 

 _ Hiippakunta- ja kirkol-
liskokoukset 

 – Hiippakunta- ja rovasti-
kuntakokoukset 

 
73. 

 –  –  – Synodaalikokous 

  –  – V Kirkon yhteinen hal-
linto 

VI Kirkon yhteinen hallin-
to 

 
74. 

Yleisestä seurakunta-
kokouksesta 

Kirkolliskokous Kirkolliskokous Kirkolliskokous 

 
75. 

 –  – Piispainkokous Piispainkokous 

 
76. 

 –  – Kirkkohallitus, kirkon 
keskusrahasto ja kirkon 
sopimusvaltuuskunta 

Kirkkohallitus, kirkon 
keskusrahasto 

 
77. 

 –  – VI Kurinpitomenettely ja 
lainkäyttö 

 – 

 
78. 

 –  – Kurinpitomenettely  – 

 
79. 

 –  – Alistaminen ja muutok-
sen haku 

 – 

  – VII Erinäisiä säännöksiä VII Erinäisiä säännöksiä VII Erinäisiä säännöksiä 
 
80. 

 – Erinäisiä säännöksiä Täydentäviä säännöksiä Täydentäviä määräyksiä 

 
81. 

 –  – Voimaantulo- ja siirty-
mäsäännökset 

 – 
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