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1 Johdanto 

Rooman imperiumin ajoilta aina nykyaikaan saakka on kirkko-oikeuden suhdetta valtion 
oikeusjärjestykseen tulkittu mitä moninaisimmin variaatioin.1 Kenties voidaan jopa väittää, 
että kirkko-oikeuden perusteita tutkittaessa joudutaan lähes välttämättä pohtimaan tätä suh-
detta. Itävaltalainen oikeus- ja valtiofilosofi Hans Kelsen (1881−1973) esitti omia näkö-
kulmiaan tästä teemasta valtiofilosofisessa teoksessaan Allgemeine Staatslehre (1925).2 
Kelsenin mukaan valtio on ylin normilähde ja sallii keskuudessaan osajärjestelmiä, muun 
muassa kirkon. Oikeudellista pätevyyttä kirkko-oikeudella voi olla vain valtion oikeusjär-
jestyksen tunnustamana. Ajatus kirkosta suvereenina oikeusjärjestyksenä valtion rinnalla 
johtaa Kelsenin mielestä välttämättä kirkon ja valtion konfliktiin, jos kirkko pyrkii katta-
maan koko ihmiselämän. Konflikti voidaan välttää vain määrittämällä oikeudellinen kompe-
tenssiraja.3 − Tässä kirjoituksessa pohdin kirkko-oikeutta oikeusteologiselta kannalta nä-
kökulmanani ”molempien oikeuksien” suhde, ja taustalla on mielessäni myös ”kelseniläi-
nen” näkemys kirkko-oikeudesta valtion oikeusjärjestyksen sallimana osajärjestelmänä.4

                                                 
1 Suppean koosteen olen esittänyt kirjassani Lopussakin on sana; ks. Juntunen 2003, s. 13−43, eräitä näk ö-
kulmia myös s. 200−223. 

 

2 Kelsenin teoksessa on valtion ja kirkon suhteita käsittelevä ekskurssi (1993/1925, s. 133–136), josta tässä 
muutamia pääkohtia. Kirkko on uskonnollisen elämän ja palvonnan järjestys (Ordnung). Ongelmaa ei ole, jos 
tätä järjestystä ei ymmärretä oikeusjärjestyksenä eli uskonnollisia normeja ei pidetä sanktioituina oikeusnor-
meina valtion normien tapaan. Jos taas kirkko on osa oikeusjärjestystä, se on osa valtiota ainakin tietyltä oi-
keusjärjestyksen osalta. Oikeusjärjestys ja valtiojärjestys ovat identtiset. Kirkko-oikeus ei siis voi olla valtion 
oikeusjärjestyksestä riippumatonta. Myös kirkko-oikeus on empiiristä oikeutta ja sääntelee ihmisten käyttäy-
tymistä, vaikka sillä onkin transsendenttinen tähtäyspiste. Kelsenin mukaan ei voida loogisesti väittää saman-
aikaisesti, että a) kirkko on oikeusjärjestys ja b) valtio ja kirkko eivät olisi samaa oikeusjärjestystä. Katolisen 
kirkon juristien ääneen lausumaton lähtökohta on ollut, että kirkon ja valtion välinen kompetenssiraja asete-
taan kirkosta lähtien ja sen ehdoilla. Kirkko olisi siis valtiota ylempi normilähde. Vastakohtana tämäntyyppi-
selle käsitykselle on näkemys kirkon tai kirkkojen juridisesta asemasta valtiossa ihmisten uskonnollisia tarpei-
ta palvelevana vapaaehtoisena yhdistyksenä (Verein), jolla on vapaus päättää uskonnollisesta toiminnastaan, 
tosin valtion oikeusjärjestyksen puitteissa. Tätä systeemiä Kelsen nimittää ”valtion ja kirkon eroksi”. Kelsen 
viittaa välimuotona kirkon asemaan julkisoikeudellisena yhteisönä, jolla on myös norminantovaltaa jäseniinsä 
nähden, sekä mainitsee myös valtiokirkkojärjestelmän. 
3 Meillä Suomessa muun muassa Gunnar Träskman on pitänyt selvänä, että kirkko-oikeuden normit voivat 
olla sitovia ja sanktioituja normeja vain siinä tapauksessa, että ne ovat valtiovallan säätämiä tai säädetty val-
tiovallan kirkolle delegoiman norminantovallan perusteella. Träskman 1990, s. 509. Träskmanin kommen-
tointia Juntunen 2003, s. 203−205. 
4 Reaalihistoriassa tämä kysymyksenasettelu tuo tietysti mukaan kirkon ja valtion suhteiden lähes tyhjenty-
mättömän problematiikan. Voidaan esimerkiksi kysyä eräisiin historiallisiin ilmiöihin viitaten: entä jos valtio-
valta ei salli kirkkoa tai muita uskonnollisia osajärjestelmiä? Mutta nyt onkin tarkoitus puhua oikeusvaltiosta. 
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Oikeusteologialla tarkoitan teologisiin lähtökohtiin perustuvaa oikeudellisen todellisuuden 
tutkimusta ja tulkintaa.5

Olen kehitellyt oikeusteologista doktriinia, jolle olen antanut nimen teologinen oikeusposi-
tivismi.

 Oikeudelliseen todellisuuteen sisältyvät 1) oikeus ideaalitodelli-
suuden ilmiönä eli käsitteinä ja käsityksinä, 2) oikeus reaalitodellisuudessa positiivisena 
oikeusnormistona, sekä 3) oikeus yhteiskunnassa ilmenevinä instituutioina ja käytäntöinä 
(oikeuslaitos, juristikoulutus, oikeustiede ja niin edelleen). − Tässä kirjoituksessa kirkko-
oikeus on teologisen ja juridisen tutkimuksen kohteena. 

6 Teologisesti ajateltuna oikeuden olemassaolo perustuu ihmisen jumalalliseen luo-
tuisuuteen, johon sisältyy omatunto eli moraalitaju. On kyseenalaista, olisiko oikeudeksi 
nimitettyä ilmiötä olemassa tai olisiko sillä mieltä ilman periaatteellista sisällöllistä oikeel-
lisuutta. Tämä legitimiteetti perustuu etiikkaan7 ja sen perustana aina olevaan uskoon, us-
kontoon tai maailmankatsomukseen, eli ylipositiivisiin perusteisiin.8

Oikeuden olemuksen teologisen tulkinnan apukäsitteeksi olen konstruoinut myös käsitteen 
jumalasuhteen eksistentiaalisen todellisuuden onttinen kategoria. Tarkoitan ihmisen luotui-
suutta ja koko hänen eksistenssiään suhteessaan transsendenttiseen Jumalaan. Käsite on 
tietysti mielekäs vain raamatullis–kristillisen Jumala-uskon pohjalta. Oikeuden idea henki-
senä todellisuutena on osa Jumalan luomaa ihmisyyttä. Tällä tavoin ajateltuna oikeus on 
osa jokaisen ihmisen jumalasuhteen eksistentiaalista todellisuutta hänen uskonnollisesta 
vakaumuksestaan riippumatta, mutta samalla se on ihmisen mielen luomus ja positiivisena 
oikeutena myös reaalitodellisuuden entiteetti.  

 Oikeuden legitimitee-
tin kriteerit voidaan hahmottaa teologisista lähtökohdista eli kristinuskon ajatussisällön 
perusteella. Nämä tai vastaavat muut ylipositiiviset periaatteet eivät kuitenkaan voi suoraan 
toimia positiivisena oikeusnormistona, vaan on välttämätöntä luoda legitimiteetin perustei-
den mukaista velvoittavaa lainsäädäntöä ja oikeudellisia ratkaisuja. Tässä mielessä meille 
on oikeutena positum vain inhimillinen, säädännäinen oikeusjärjestys. Ylipositiivista oike-
utta ei ole olemassa ikään kuin irrallaan positiivisesta, vaan edellinen sisältyy jälkimmäi-
seen oikeudellisen todellisuuden kokonaisuudessa. Vastaavasti positiivista oikeutta ei ole 
olemassa ilman ylipositiivista perustaansa.  

                                                 
5 Tällaisen ajatustyön tieteellisyys on − kuten tieteellisyys muutoinkin − metodin ominaisuus eli edellyttää 
väitteiden julkista perusteltavuutta. Pitääkö paikkansa, että kristillistä uskoa ja käsitystä Jumalasta voidaan 
tulkita siten kuin tässä kirjoituksessa esitetään? Jäljempänä olevien väittämien tieteellinen dokumentointi 
vaatisi ainakin gigatavun verran tekstiä, mikä ei ole mahdollista tässä yhteydessä.  
6 Termi syntyi alun perin seuraavasti: Kirjani Oikeuden idean teologiset perusteet (2000) takakannen mainos-
tekstissä, jonka tietysti itse jouduin laatimaan, luonnehdin kirjani kokonaisajattelua termillä ”kriittinen oike-
uspositivismi”. Heti kirjani ilmestyttyä huomasin Akateemisessa Kirjakaupassa Kaarlo Tuorin uuden kirjan, 
jonka otsikkona oli juuri tuo termi. Ryhdyin kiireesti kehittelemään omaa nimeä doktriinilleni ja näin päädyin 
”teologiseen oikeuspositivismiin”. Lähetin kirjani Tuorille ja pyysin anteeksi tahatonta käsiteplagiaattiani. 
Doktriinista kootusti ks. Juntunen 2006a. Ks. myös Juntunen 2006b, s. 41−47. 
7 Tarkoitan moraalilla käsityksiä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta sekä velvollisuuksista, ja myös teko-
jen ohjautumista näiden käsitysten mukaan. Etiikalla tarkoitan oppia moraalin perusteista. Jorma Laulaja 
lähes samaistaa moraalin ja etiikan käsitteet teoksessaan Laulaja 1994. 
8 Oikeus voidaan määritellä riippumatta moraalisesta tai muusta maailmankatsomuksellisesta perustasta. Tä-
män erottelun klassikkoja on Kelsen, joka vaati ”reine Rechtslehre” eli oikeustieteen puhdistamista psykolo-
giasta, sosiologiasta, etiikasta ja poliittisista teorioista sekä yleensä arvoarvostelmista ja kaikista metafyysisis-
tä eli ei-tieteellisistä selitysperusteista. Kelsenin Reine Rechtslehre alkaa (2000/1960, s. 1) tämän sisältöisellä 
ohjelmajulistuksella. Oikeustieteen tehtävänä on vain oikeudellisen velvoittavuuden ja oikeuden sisäisen 
rakenteen analyysi. Normin pätevyys on formaalista. Se ei ole voimassa millään sisällöllisillä perusteilla, vaan 
vain perustuessaan toiseen, normihierarkiassa ylempänä olevaan normiin valtionsisäisessä oikeusjärjestykses-
sä, jonka puolestaan on perustuttava oikeusjärjestyksen hypoteettiseen perusnormiin (Grundnorm).  
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2 Demokraattisen valtion oikeusjärjestyksen teologiset 
perusteet  

Valtion oikeusjärjestyksen tehtävää voidaan oikeusteologisesti tarkastella valitsemalla lute-
rilaisen teologian perinteestä9 lähtökohdaksi Lutherin muotoilema regimenttioppi. Tämän 
opin mukaan kaikki valta on Jumalan, mutta hän käyttää sitä luotujensa kautta kahden hal-
lintavallan eli regimentin puitteissa.10 Hengellisen regimentin välineitä ovat sana ja sakra-
mentit, tavoitteena ovat vanhurskauden ja rakkauden toteuttaminen. Myös maallisen regi-
mentin tavoitteena on rakkauden toteuttaminen, mutta välineitä ovat lainsäädäntö ja tarvit-
taessa ”esivallan miekka”. Näitä asioita on hoidettava järjen ja omantunnon avulla. Lähim-
mäistä ei voida jättää pelkästään subjektiivisen rakkauteni ja moraalisen motivaationi va-
raan, vaan tarvitaan myös pakottavia menettelyjä yhteisen hyvän edistämiseksi sekä inhi-
millisen itsekkyyden ja pahuuden rajoittamiseksi. Tämä luterilainen ajattelu on tunnetusti 
olennaisesti vaikuttanut pohjoismaisen hyvinvointivaltion kehittämiseen. Yhteisen hyvän 
sisällöllisenä ohjeena on kristillisessä etiikassa niin sanottu kultainen sääntö: ”Kaikki, min-
kä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te heille” (Matt. 7:12; Luuk 6:31).11

                                                 
9 Kirjassani Esivalta olemme me (2008a) valitsin luterilaisen teologian perinteestä toiseksi lähtökohdaksi 
antropologian. Luomisessa ihmiselle on annettu moraalitaju eli omatunto, jonka perusteella jokainen ihminen 
tuntee Jumalan tahdon; tämän tahdon noudattaminen on asia erikseen. Omatunto on kuitenkin sisällöltään 
relatiivinen, se ilmenee ihmisten käsityksinä oikeasta ja väärästä sekä inhimillisten rajoitusten alaisena. Ennen 
kaikkea omatunto ei voi olla erehtymätön, koska myös se on perisynnin vaurioittama. Tunnustuskirjojen mu-
kaan perisynnin turmelus merkitsee tahdon epävapautta siinä mielessä, että ihminen ei tahtomalla voi saavut-
taa Jumalalle kelpaavaa vanhurskautta. Sen sijaan ihmisellä on ”psykologis-teknisessä” ja yhteiskunnallisessa 
mielessä suhteellisen vapaa ratkaisuvalta, hän voi esimerkiksi tahtoa noudattaa maallista lainsäädäntöä, luon-
nonoikeutta tai omaa järkeään. Jumalan lain vaatimuksia hän ei kuitenkaan kykene kokonaan täyttämään. 
Augsburgin tunnustus art. II, XVIII ja XX; Yksimielisyyden ohje (sekä Tiivistelmä että Täydellinen selitys) art. 
I, II ja IV (Tunnustuskirjat s. 52–53, 57–60, 428–433, 436–438, 464–489 ja 500–505). Luterilaista teologista 
antropologiaa voidaan pitää realistisena, koska siinä otetaan vakavasti sekä ihmisen todellinen kykenevyys 
hyvään että hänen todellinen taipumuksensa pahaan.  

 Sen keskuk-
sessa on rakkauden vaatimus: minun tulee kohdella lähimmäistä niin kuin itse odotan tule-
vani kohdelluksi muiden taholta. Oikeusjärjestyksen tehtävänä on olla järjestelmä lähim-
mäisyyden toteuttamiseksi.  

10 Regimenttioppi on peräisin Lutherin teoksesta Maallisesta esivallasta (Luther 1523). Ks. suomennos Luther 
1959, III osa. 
11 Kultainen sääntö on esiintynyt eri muodoissa uskontojen ja maailmankatsomusten eettisessä opetuksessa. 
Laulaja esittää (1994, s. 44–47) koosteen kultaisen säännön sanamuodoista sekä luonnehtii sitä ”ihmiskunnan 
yhteiseksi säännöksi”, joka ilmentää moraalin yleisinhimillistä alkuperää. Vantaan seurakuntalehdessä Van-
taan Laurissa julkaistiin (N:o 31/13.9.2007, s. 8–9) laaja artikkeli Uskonnot etsivät rauhaa. Artikkelin yhtey-
dessä on siteerattu eri uskontojen dokumenttien versioita kultaisesta säännöstä (lähdeviittaukset Vantaan Lau-
rin). Hindulaisuus: ”Toista kohtaan ei pidä toimia tavalla, joka tuntuisi itsestä epämiellyttävältä. Tämä on 
moraalin ydin” (Mahabharata XIII 114:8). Buddhalaisuus: ”Olotila, joka ei mielestäni ole mukava eikä miel-
lyttävä, ei ole sitä toisellekaan. Kuinka voisin edellyttää toiselta sellaista, mikä ei itseäni miellytä tai ilahdu-
ta?” (Samyutta Nikaya V 353:35–354:2). Juutalaisuus: ”Älä tee toiselle, mitä et halua hänen tekevän sinulle” 
(Rabbi Hillel, sabbat 31a). Kristinusko: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” 
(Matt. 7:12). Islam: ”Kukaan teistä ei ole uskova, jollei hän toivo veljelleen samaa kuin itselleen” (13. hadith, 
Imaami an Nawawin 40 haditha). Kyseessä olevassa lehtiartikkelissa Jyri Komulainen huomauttaa, että vaik-
ka kultainen sääntö löytyykin kaikkien merkittävien uskontojen perinteestä, se ei kaikissa ole mitenkään kes-
keinen. Uskontojen edustajat eivät myöskään ole yhtä mieltä eettisistä kysymyksistä. Samankin uskonnon 
sisällä on usein sekä liberaaleja että jyrkän konservatiivisia käsityksiä, mikä on tuttua myös kristillisistä kir-
koista. Kaikissa uskonnoissa on myös potentiaalia väkivaltaan. Uskontojen dialogi on monestakin syystä 
välttämätöntä ennakkoluulojen ja muukalaisvihan vähentämiseksi. Opillista tai edes eettistä yksimielisyyttä ei 
tarvitse tavoitella. 
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Lutherin aikaisen ruhtinasvallan sijaan on tullut kansanvalta eri muodoissaan. Perinteelli-
nen esivallan käsite on ainakin jumalallisen valtiovallan merkityksessä jäänyt menneisyy-
teen. On torjuttava jyrkästi regimenttiopin sellainen tulkinta, jonka mukaan valtiovalta olisi 
kriittisen arvostelun yläpuolella.12

Antero Jyrängin mukaan keskeiset arvot Suomen valtiosäännössä ovat ihmisarvo ja demo-
kratia, ja molempien takana on ajatus ihmisten perimmäisestä yhdenvertaisuudesta.

 Käsitykseemme demokraattisesta valtiosta sisältyy aja-
tus, että valtiovalta on kansalla ja valtaa käyttävät kansan valitsemat edustajat. Regiment-
tiopin perusajatuksen mukaan voidaan nojautua uskoon, että myös maallinen elämänalue on 
Jumalan hallintapiiriä, mutta toiminta sen puitteissa on annettu ihmisten tehtäväksi. Keskei-
sin oikeusteologinen kysymys on, millainen valtion oikeusjärjestys on teologisilla perusteil-
la legitiimi kansanvaltaisen valtion tehtävän toteuttamisen kannalta. Koska kysymyksessä 
on raamatullis-kristillisiin lähtökohtiin perustuva hahmotelma, tähän yhteyteen sopii myös 
tuttu sanonta ”Jumalan sanaan sidottu omatunto”. Korostan, että samoihin eettisiin periaat-
teisiin on mahdollista päätyä myös muista uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista 
lähtökohdista.  

13 Mutta 
mihin ihmisten yhdenvertaisuus puolestaan perustuu? Demokratia on johtopäätös ihmisar-
vosta ja yksilöiden yhdenvertaisuudesta sekä näihin lähtökohtiin perustuva yhteiskunnalli-
sen vallan käyttämisen periaate ja toteutustapa. Valtiosäännön ja samalla koko oikeusjärjes-
tyksen korkeimmaksi periaatteeksi on asetettava ihmisyksilön ehdoton arvo, jonka syvin 
teologinen peruste on usko Jumalan rakkauteen ihmistä kohtaan. Mikäli ihmisyksilön eh-
dottomasta arvosta tingitään, ollaan jo vaarassa lähteä tielle, jonka päässä odottavat kaasu-
kammiot. Jotta tämä viittaus ei jäisi ylevän retoriikan tasolle ja koko ongelma meistä turval-
lisen etäälle, voidaan tässä yhteydessä viitata dementikkojen, vammaisten ja muiden vai-
vaisten kohteluun omassa yhteiskunnassamme, vaikka ei suoraan ehdotetakaan ”lopullista 
ratkaisua”.14

Ihmisarvon periaatteen ohella kristinuskon ajatussisällöstä on johdettavissa myös muita 
kriteereitä lainsäädännön sisällölliselle legitimiteetille. Luomisjärjestykseen kuuluu, että 
todellinen ihmisyys on mahdollista saavuttaa vain yhdessä toisten ihmisten kanssa. Jokai-
sen tulee antaa paitsi itselleen myös lähimmäiselleen ehdoton arvo. Ihmisarvo ja lähimmäi-
syys ovat saman asian kaksi eri puolta ja kuuluvat ehdottomasti yhteen. Luomisuskoon 
pohjautuu myös elämän suojelemisen ja luomakunnasta huolehtimisen periaate. Ilman luo-
makuntaa ei ole myöskään ihmisen elämää. Sekä teologisista lähtökohdista että järjellä 
ymmärrettävistä käytännön realiteeteista johtuen on selvää, että ihminen ei voi kohdella 
luomakuntaa miten tahansa. Reaalimaailman todellisuus ei tietenkään vastaa näitä korkealen-
toisia ihanteita. Juuri tämän takia tarvitaankin maallisen regimentin pakottavia keinoja eli 
muun muassa lainsäädäntöä.  

 Ihmisarvon loukkaamattomuuden periaate on myös positivoitu perustuslaissa 
(PL 1 § 2 mom.). 

Kansansuvereenisuus merkitsee, että esivalta olemme me itse suvereenina valtiokansana. 
Jean-Jacques Rousseaun klassikkoteoksessaan Yhteiskuntasopimuksesta esittämän ajattelun 
mukaan sekä valtiovallan legitiimisyys että lainsäädännön velvoittavuus perustuvat yhteis-
kuntasopimukseen eli yhteiseen sitoutumiseen.15

                                                 
12 Katsauksia Lutherin regimenttioppiin ja sen tulkinnan ongelmiin muun muassa Vikström 1983, Martikainen 
1985 ja Kirjavainen 1996, s. 61–96.  

 Tätä ajatusta voitaisiin nykyisin tulkita 

13 Jyränki 2003, s. 38−40. 
14 Helsingin Sanomat 4.1.2009. Juttu koskee dementikkovanhusten lääkitsemistä hiljaisiksi ja valittamatto-
miksi − eikä suinkaan ole HS:n ainoa juttu tästä problematiikasta. 
15 ”Jottei siis yhteiskuntasopimus jäisi tyhjäksi muodollisuudeksi, siihen sisältyy hiljaisesti tämä sitoutuminen, 
joka ainoastaan voi antaa voimaa toisille, eli jos kuka tahansa kieltäytyy tottelemasta yleistahtoa, koko yhteisö 
tulee pakottamaan hänet siihen − − Tämä edellytys on valtiollisen koneiston periaate ja liikuttaja, ja vain se 
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vaikkapa siten, että demokraattisella oikeusvaltiolla voi olla vain se valta, joka sille anne-
taan kansansuvereenisuuden perusteella. Lainsäädännön arvioinnissa on ratkaisevaa, toi-
miiko valtio eettisen intentionsa mukaisesti eli kunnioittaa ihmisarvoa, edistää lähimmäi-
syyttä sekä suojelee elämää ja luomakuntaa. Valtion oikeusjärjestys ei ole erehtymätön, ja 
sitä on välttämätöntä jatkuvasti arvostella sekä korjata eettisten intentioiden mukaiseksi.  

3 Valtion oikeusjärjestys ja kirkko-oikeus  

Valtio on ihmisen idea eli käsite. Se ei ole ihmisestä erillinen ja hänen yläpuolellaan oleva 
subjekti-olio. Valtio ei ole myöskään uskonnollinen suure, subjekti tai toimija, eikä sillä voi 
olla omaa uskontunnustusta. Vain kansalaisilla itsellään ja heidän uskonnollisilla yhteisöil-
lään voi olla tietty uskontunnustus. Valtion käsitteen tällaisen tulkinnan ohella keskeinen 
perustelu tälle näkemykselle on myös uskonnonvapaus perustavanlaatuisena ihmis- ja pe-
rusoikeutena. Ei voida edellyttää, että kaikki valtiokansalaiset tunnustaisivat samaa uskon-
toa, saati että tähän pakotettaisiin.16

Kelsenin näkemys oli, että kirkot ovat valtion sallimia osajärjestelmiä oikeusjärjestyksen 
puitteissa. Kelsenin kysymyksenasettelua soveltaen: asetetaanko valtion oikeusjärjestyksen 
ja kirkko-oikeuden välinen kompetenssiraja valtion vai kirkon ehdoilla? Kummalla on ylin 
valta? Lähtökohtana on pidettävä, että valtiolle tulee tunnustaa ylin suvereenisuus. Muutoin 
demokraattisen valtion idea menettäisi mielekkyytensä. Valtion suvereenisuuteen sisältyy 
valta päättää omasta oikeusjärjestyksestään. Kansansuvereenisuuden perusteella esivalta 
olemme me, ei jokin myyttinen olento yläpuolellamme. Valtion kansalaiset eivät ole kirkon 
jäseniin eli erääseen kansalaisten ryhmään nähden ylempi taho, jolta kirkon pitäisi nöyrästi 
ottaa vastaan, mitä annetaan. Toisaalta myös kirkon jäsenet käyttävät valtiovaltaa eli ovat 
mukana päättämässä yleisestä lainsäädännöstä ja täten myös vastuussa valtion oikeusjärjes-
tyksestä.

 Tämän ajattelun mukaisesti valtionuskonto on contra-
dictio in adiecto, mahdoton ajatus. Demokraattisen oikeusvaltion vallankäytöltä on välttä-
mätöntä ja myös järkevää edellyttää, että sen voivat kokea legitiimiksi suurin piirtein kaikki 
kansalaiset, muutkin kuin ne, jotka ovat omaksuneet esimerkiksi kristillisen uskon. Valtion 
oikeusjärjestyksen eettisten perusteiden hahmottamisessa on mahdollista ja on voitava raken-
taa uskontojen ja maailmankatsomuksellisten vakaumusten yhteistyötä keskenään ja valtioval-
lan edustajien kanssa.  

17

Kirkon olemassaolo ei teologisessa mielessä perustu valtion tahtoon eikä ole johdettavissa 
valtion ideasta, joka koskee maallisten asioiden hoitamista. Valtio ei myöskään anna oikeu-
tusta kirkon hengelliselle tehtävälle. Demokraattisessa oikeusvaltiossa on myös kunnioitet-
tava uskonnonvapautta perusoikeutena, joka merkitsee muun muassa vapautta perustaa us-
konnollisia yhteisöjä ja päättää niiden opista ja tunnustuksesta. Näistä lähtökohdista ei ole-

  

                                                                                                                                                     
legitimoi kansalaisten sitoutumiset, koska ilman sitä nämä olisivat järjettömiä, tyrannimaisia ja johtaisivat 
suunnattomiin väärinkäytöksiin − −”; Rousseau 1996, Livre I, chap. VII–VIII; suomennos J. V. Lehtonen. 
16 Islamin periaatteiden mukaan muslimi ei voi erota uskonnostaan, ja länsimainen uskonnonvapausajattelu 
onkin ollut heille lähes loukkaava ajatusmahdottomuus ja ainakin vaikeasti nieltävä asia laadittaessa kansain-
välisiä ihmisoikeussopimuksia. Ihmisoikeussopimusten uskonnonvapaussäännösten laadinnasta ks. esimerk-
siksi Reijonen 1992. 
17 On periaatteellisesti ongelmallista puhua valtion ja kirkon ”suhteista” ikään kuin kysymyksessä olisi kaksi 
toisiinsa verrattavaa ”oliota”, jotka ovat suhteissa toisiinsa, mutta käytännössä tätä suhteista puhumista ei 
voitane välttää. 
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kaan mielekästä sanoa, että valtio ”sallii” keskuudessaan kirkon olemassaolon. Valtion su-
vereenisuus ei yllä määräämään uskosta, Raamatun tulkinnasta, opin ja uskontunnustuksen 
sisällöstä eikä kirkon tehtävästä, vaikka valtio voikin määrätä kirkon muodollisesta asemas-
ta valtion oikeusjärjestyksessä. Kirkon suvereenisuus koskee ”kirkon omia asioita” (KL 2 
luvun 2 §:n 1 mom.), mutta monissa muissa asioissa kirkko on sidoksissa yhteiskunnan 
yleiseen lainsäädäntöön. Historiallisista oloista johtuen myös kirkollinen lainsäädäntö saat-
taa sisältää valtionkin tehtäväpiiriin kuuluvia asioita. Kanonisen oikeuden keskiaikaisesta 
perinteestä poiketen luterilaisen näkemyksen mukaan valtio on suvereeni maallisen regi-
mentin asioissa, jotka on hoidettava järjellä ja omallatunnolla. Kirkko-oikeus ei pyri eska-
loitumaan koko ihmiselämän alueelle. Regimenttioppi ei kuitenkaan Lutherin alkuperäisen-
kään ajattelun mukaan merkitse sitä, että kirkko ei saisi kritikoida yhteiskunnallisten asioi-
den hoitamista. Kirkon ja valtiovallan kesken voi tietysti syntyä vakava erimielisyys, jos 
valtion lainsäädäntö koetaan kirkon periaatteita loukkaavana. Vastaavasti valtiovalta voi 
väittää kirkon lainsäädännön tai menettelyjen olevan vastoin yleistä lainsäädäntöä.18

Kirkko-oikeuden legitimiteetille voidaan asettaa samoja kriteereitä, jotka soveltuvat valtion 
oikeusjärjestyksen arviointiin. Oikeuden intentio on ihmisyyden toteuttaminen. Myös kir-
kon oman normiston ja käytäntöjen tulee vastata ihmisyyden, lähimmäisyyden sekä elämän 
ja luomakunnan suojelemisen periaatteita, vaikka niitä ei olisikaan positivoitu nimenomai-
sina kirkollisina normeina. Kyseiset kriteerit ovat perusteltavissa kristillisen uskon perus-
lähtökohdilla, joihin myös kirkon olemassaolo ja sen omakin oikeus perustuvat. Näiden 
kaikkeen oikeudeksi sanottuun sovellettavien legitimiteetin kriteerien lisäksi kirkko-
oikeudella on erityinen, vain sille itselleen ominainen teologinen perusta.  

 Kir-
kolle on kuitenkin olennaisinta vapaus hoitaa omaa hengellistä tehtäväänsä. 

Augsburgin tunnustuksen VII artiklan mukaan ”Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evanke-
liumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan.”19

                                                 
18 Valtiovallan ja uskontojen kohtalaisen harmoninen yhteiselo näyttää mahdolliselta meidän oloissamme − 
ainakin toistaiseksi. Mutta miten voidaan puolustaa demokraattisen yhteiskunnan keskeisiä periaatteita ja muun 
muassa perusoikeuksia tapauksissa, joissa jokin yhteiskunnan keskuudessa toimiva uskonto kiistää nämä 
”länsimaiset” arvot? Tämän kysymyksen merkitys näyttää olevan kasvamassa muutoinkin kuin eräiden ns. 
pilakuvakiistojen takia. Helsingin Sanomissa oli juttu Britanniassa toimivista islamin lakia noudattavista sha-
ria-tuomioistuimista otsikolla Lontoossa jaetaan sharia-oikeutta (Helsingin Sanomat 28.2.2009). Britannian 
oikeusjärjestelmän kannalta nämä uskonnolliset tuomioistuimet ovat epävirallisia ja vapaaehtoisia, mutta ne 
ratkovat islamin oikeuden mukaisesti muun muassa perheoikeudellisia riita-asioita, varsinkin avioeroja. Val-
taosassa tapauksia vaimo hakee eroa miehestä, joka ei myönnä eroa vedoten islamilaiseen avioliittokäsityk-
seen. Sharia-tuomiot eivät ole lainvoimaisia ilman Britannian virallisen siviilioikeuden ratkaisua, mutta monet 
muslimit haluavat ratkaisulle uskonnollisen auktoriteetin siunauksen. Imaamit Britanniassa haluaisivat, että 
islamilainen oikeuskäytäntö omaksuttaisiin maan lainsäädäntöön. Kriitikoiden mukaan sharia-oikeus aiheut-
taisi länsimaisen oikeuskäsityksen kannalta ongelmia sisältäessään miehen ja naisen epätasa-arvon sekä johta-
essaan moniavioisuuden sallimiseen (miehelle). − Kenties on pakko realistisesti todeta, että jonkin uskonnon 
edustajien ja länsimaisen oikeuskäsityksen kesken voi syntyä ristiriita, jolle ei ole mahdollista neuvotella 
ratkaisua periaatetasolla, edellyttäen ettemme hyväksy toisinajattelevien taivuttamista pakkokeinoin suostu-
maan länsimaiseen oikeuskäsitykseen. Tällöin täytyy tyytyä yksinkertaisesti vaatimaan, että länsimaisella 
oikeusvaltiolla on oltava oikeus pitää kiinni niistä arvoista, joille yhteiskunnan oikeusjärjestys rakentuu. Glo-
baalisella tasolla ainoa mahdollinen, väkivallaton ratkaisu lienee vaivalloinen työskentely kansainvälisten 
sopimusten ja normien muodostamiseksi. 

 Tämän artiklan ilmaisemaa 
kirkon olemusta on tulkittu painottamalla joko kirkon havaittavia tuntomerkkejä (notae 
ecclesiae eli sana ja sakramentit) tai kirkon luonnetta hengellisenä uskonyhteisönä (congre-
gatio sanctorum). Tarkempaa kirkon määritelmää kuin Augsburgin tunnustuksen VII artikla 
ei Tunnustuskirjoissa ole. Voidaan väittää, että tarkempaa tai varsinkaan rationaalisesti tyy-
dyttävää määritelmää ei asian luonteesta johtuen voikaan olla. Uskomme kirkon olemassa-

19 Est autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium pure docetur et recte administrantur sacra-
menta; CA art. VII (osa).  
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olon perustuvan Jumalan pelastustekoon. Kirkko on uskon kohde, jossa jumalallinen ja 
inhimillinen kohtaavat ja yhdentyvät järjeltämme salatulla tavalla. Kirkon luonnehtiminen 
yhtäältä historiallis-sosiologisena ja toisaalta uskon yhteisönä ovat yhden ja saman todelli-
suuden komplementaarisia kuvaamistapoja. Paradoksin ajattelumuotoa soveltaen on joh-
donmukaista väittää, että havaittavan kirkon rinnalla ei ole erikseen olemassa näkymätön 
spirituaalikirkko, on vain kirkko, jonka voimme havaita (”visibilis”), ja juuri tämä havaitta-
va kirkko on hengellinen suure.20

Kirkon voidaan sanoa olevan olemassa hengellistä tehtäväänsä eli sanan julistamista, sak-
ramenttien jakamista sekä uskon ja rakkauden yhteisönä toimimista varten. Kirkon tehtävän 
toteuttamisessa tarvitaan tietty järjestys jäsentyneenä kokonaisuutena.

  

21

Kirkko-oikeuden voidaan sanoa syntyneen sen takia, että apostolisesta traditiosta ei ollut 
saatavissa valmiita menettelyohjeita uusia tilanteita varten.

 Kirkon järjestys ei 
ole pelkästään olemassa vain sosiologista eli ”ulkonaista” kirkkoyhteisöä ja sen hallinnol-
lista rakennetta koskevaa sääntelyä varten. Se on välttämätön kirkon hengelliselle tehtävälle 
ja täten välttämätön juuri kirkon varsinaiselle olemukselle. Kirkko-oikeuden voidaan luon-
nehtia olevan kirkon hengellisen tehtävän toteuttamiseksi tarvittavan järjestyksen ilmaise-
mista sitoviksi tarkoitettujen normien ja päätösten muodossa. Korostan kirkko-oikeuden 
funktiota kirkon hengellisen tehtävän palveluksessa. Edellä lyhyesti viitatun ekklesiologi-
sen näkemyksen perusteella kirkko-oikeutta ei voida jaotella yhtäältä maallisen ja toisaalta 
hengellisen regimentin piiriin kuuluviin säännöksiin. Kirkko-oikeudessa kaikki on hengelli-
sen regimentin aluetta eli tähtää evankeliumin sanoman aktualisoimiseen.  

22 Kirkko-oikeuden tulee perus-
tua Raamattuun, kirkon dogmaan ja − luterilaisuuden osalta − kirkkomme Tunnustuskirjoi-
hin. Tämä perusta sisältää kirkon opin ja määrittelee myös kirkon hengellisen tehtävän, jota 
kirkko-oikeuden on omalta osaltaan palveltava. Perustaa on kuitenkin tulkittava ja sovellet-
tava kirkon järjestystä hahmotettaessa.23

                                                 
20 Kirkko-oikeuden tutkimuksessa on viimeisten sadan vuoden ajan keskusteltu saksalaisen Rudolf Sohmin 
teesistä (1892, s. 1–3 ja 700), jonka mukaan kirkko on olemukseltaan hengellinen, mutta oikeus on maallista, 
ja sellaisena oikeus on ristiriidassa kirkon hengellisen olemuksen kanssa. Sohmin teesin lähtökohtana näyttää 
olevan tietyn tyyppinen näkemys kirkon olemuksen kaksinaisuudesta hengellisenä ja ulkonaisena todellisuu-
tena. ”Laitoskirkon” ja ”tosikirkon” erottelu on tuttu muun muassa pietismin historiasta. Pekka Leinon mu-
kaan (2005, s. 17) ”Kirkko-nimisen sosiologisen yhteisön oikeutta voidaan tarkastella osana ihmisten muo-
dostaman laajemman sosiologisen yhteisön oikeutta. Mutta pelkästään tämä tarkastelutapa olisi liian yksisil-
mäinen sovellettavaksi kirkkoon – koska kirkko on ennen muuta tunnustukseensa perustuva uskonyhteisö, 
jonka oikeutta on tarkasteltava laajemmin – myös kirkolle omaleimaisena oikeuden käsittämisenä, kirkon 
oikeutena” (kurs. PL).  

 Kirkko-oikeuteen pätee muutettavat muuttaen 

21 Kirkon järjestykseen kokonaisuutena voidaan lukea (1) Raamatun kaanon ja sen asema kirkon opin ja ope-
tuksen ylimpänä ohjeena, (2) kirkon dogma, (3) tunnustus Raamatun ja dogman ohjeellisena tulkintana sekä 
kirkon ekumeeninen ulottuvuus, (4) kirkon hengellisen tehtävän toteuttaminen armonvälineiden hoitamisena, 
kristillisenä opetuksena ja rakkaudenpalveluna, (5) kirkon erityinen hengellinen virka (ministerium) ja muut 
kirkolliset tehtävät sekä (6) kirkon hallintojärjestelmä.  
22 Reuver 2000, s. 28–30, Schöllgen 2001, Gaudemet 1989, s. 713–719. Pirsonin mukaan (1995, s. 96–102) 
kysymyksellä kirkko-oikeuden raamatullisuudesta on aina varhaiskirkon aikaan juontuva taustahistoria. Sekä 
Raamatun arvovallan että kirkko-oikeuden oikeellisuuden takeena pidettiin kirkon apostolisuutta. Velvoitta-
vaa on se, mitä Kristus ja apostolit ovat opettaneet. Raamatun kaanon ja kirkko-oikeus syntyivät rinnakkain 
kirkon apostolisen kvaliteetin perustalla. Varhaisten konsiilien työskentelyssä apostolisen tradition ja Raama-
tun ohjeellisuutta pidettiin selvänä, mutta kirkko-oikeudellisten säännösten perusteleminen Raamatulla ei 
kuitenkaan ollut tavallista. Tämä johtui ehkä osittain siitä, että kaanonien muodossa jouduttiin päättämään 
asioista, joista ei ollut Raamatun ohjeita. 
23 Arto Seppäsen esittämän kritiikin mukaan edustan nk. protestanttista käsitystä tunnustuksen olemuksesta 
nk. luterilaisen ajatusmallin asemesta. Seppänen nojautuu Eeva Martikaisen näitä ajatusmalleja koskevaan 
käsiteanalyysiin. Seppänen 2007, s. 61, 109−110, 155, 165−166  ja 170−171; Martikainen 1982, s. 9−10. 
(Käytän Seppäsen tavoin näiden käsitteiden etumerkkiä ”nk.”.) Martikaisen analyysi liittyy ekumeenisiin opin 
ja tunnustuksen luonnetta koskeviin keskusteluihin. Omissa oikeusteologisissa opuksissani en ole tarkastellut 
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(mutatis mutandis) sama kuin valtionkin oikeusjärjestykseen: meillä on vain tiettyihin pää-
töksiin perustuva säädännäinen kirkko-oikeus, eikä parempaakaan ole. Kirkko ei ole ereh-
tymätön, eivätkä kirkko-oikeudelliset ratkaisut ole välttämättä oikeita − ainakaan pelkän 
pääluvun perusteella.24

Valtion oikeusjärjestyksellä ja kirkko-oikeudella on oikeusteologiselta kannalta yhteisinä 
kaiken oikeudeksi sanotun periaatteellisen oikeellisuuden kriteerit, jotka ovat perusteltavis-
sa kristillisen uskon keskeisellä sisällöllä. Valtion oikeusjärjestystä on edellä tarkasteltu 
myös maallisen regimentin tehtävän eli Jumalan tahtoman ihmisyyden toteuttamisen kan-
nalta. Valtionkin tehtävä on ”ylhäältä annettu”. Yhteistä ”molemmille oikeuksille” on myös 
ihmisen luotuun olemukseen sisältyvä oikeusjärjestyksen tarpeellisuus: yhteisön oikeus-
normeista on päätettävä ihmisten toimesta, jotta voitaisiin toteuttaa yhteisön tehtäviä. Erot-
tavat tekijät johtuvat kirkon olemuksesta, opista ja tehtävästä, jotka ilmentävät hengellistä 
regimenttiä. Koska kaikkea oikeutta voidaan tarkastella jumalasuhteen eksistentiaalisen 
todellisuuden näkökulmasta, valtion oikeus ei ole kirkko-oikeuden kannalta periaatteessa 
vieras tai vastakkainen ilmiö. Eri asia on, muodostavatko valtion positiivinen oikeusjärjes-
tys ja historiallisen kirkkoyhteisön konkreettinen lainsäädäntö faktisesti johdonmukaisen tai 
edes ristiriidattoman järjestelmän.  

 Tämä ei sulje pois kirkko-oikeuden legitimiteetin jatkuvaa arvioi-
mista teologisesti perustelluin kriteerein, vaan päinvastoin tekee sen välttämättömäksi.  

Toisenlaisen näkökulman muodostamiseksi ”molempien oikeuksien” suhteeseen voidaan 
lähteä Ronald Dworkinin tunnetusta väitteestä, että jokaiseen oikeusongelmaan, myös niin 
sanottuun kiperään tapaukseen (”hard case”), on olemassa yksi ja vain yksi oikea ratkaisu.25

                                                                                                                                                     
luterilaista tunnustusta kirkon opin määrittelyn kannalta, vaan Tunnustuskirjoja aineistona, josta voidaan 
olettaa löydettäväksi ja johdettavaksi kirkko-oikeudellisia normeja. Seppänen on hahmotellut nk. luterilaisen 
tunnustuskäsityksen pohjalta kirkko-oikeuden khalkedonilaiseksi ratkaisuksi luonnehtimansa doktriinin. Olen 
esittänyt eräitä pikakommentteja Seppäsen väitöskirjasta Oikeus-lehden numerossa 1/2008, ks. Juntunen 
2008b. Jatkokeskustelua toivoen esitän muutamia kysymyksiä. 1. Seuraako Seppäsen hahmottelemasta dokt-
riinista kirkko-oikeuden positiivisen normiston jokin tietty systemaattinen, sisällöllinen ero verrattuna teolo-
gisen oikeuspositivismin pohjalta tehtäviin johtopäätöksiin? 2. Toinen selvitettävä teema voisi olla nk. luteri-
laisen tunnustuskäsityksen mukaisen kirkko-oikeusdoktriinin suhde katoliseen kanoniseen oikeuteen, jossa 
kirkon oikeudellisen järjestysmuodon pääpiirteiden uskotaan sisältyvän Jumalan ilmoitukseen eli olevan peri-
aatteessa samalla tasolla kuin kirkon dogmit. Onko siis kirkko-oikeuden normisto nk. luterilaisen tunnustus-
käsityksen mukaan samalla ”jatkumolla” kirkon muuttumattoman opin kanssa? (Omaa pohdiskeluani tästä 
teemasta ks. Juntunen 2003, s. 229−231.) 3. Kiintoisa kysymys olisi myös, miten ”molempien oikeuksien” 
suhde on tulkittavissa khalkedonilaisen ratkaisun puitteissa ja miten kyseessä olevan doktriinin lähtökohdista 
mahdollisesti voidaan analysoida vaikkapa Suomen valtion oikeusjärjestystä. 4. Mikä on luterilaisen regi-
menttiopin merkitys kirkko-oikeuden khalkedonilaisen doktriinin kannalta? 

 
”Tuomari Herkules” on herättänyt keskustelua myös suomalaisten oikeusoppineiden teok-

24 Kirkon hallinnon ”demokratisoiminen” on ollut jatkuvasti puheena Suomen evankelis-luterilaisessa kirkos-
sa, ja sitä vaadittaessa on viitattu muun muassa kunnallishallinnon malleihin. Kirkko on olemukseltaan uskon 
yhteisö eikä ihmisten perustama, joten kansansuvereenisuuden tai yhteiskuntasopimuksen käsitteet eivät so-
vellu kirkkoon. Mikäli kirkon osalta puhutaan demokratiasta, ja tarkoitetaan yhdenvertaisuuteen perustuvaa 
mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin päätöksiin, on lähinnä kysymyksessä kirkolle ominainen kaikkien kastettu-
jen kristittyjen yhteinen pappeus. Kirkon jäsenet ovat Jumalan edessä yhdenvertaisia lahjaksi saadun vanhurs-
kauden perusteella – joskaan eivät ”suvereeneja”. Kirkon tehtävä on ”ylhäältä annettu” eikä voi olla harkin-
nanvaraisesti valittavissa, sovittavissa tai muutettavissa sen enempää kuin itse kristillinen usko ja sitä ilmaise-
va kirkon oppi. Kristittyjen yhteiselle uskon tajulle on silti perusteltua antaa merkitystä arvioitaessa vallan 
käyttöä kirkossa ja kirkon hallinnon käytännön ratkaisuja, mutta myös uskon ja opin ymmärtämistä koskevia 
päätöksiä. Kirkon viralla, johon vihitään, on kuitenkin erityinen vastuu kirkon hengellisestä tehtävästä, ja 
tämän vastuun perusteella viran edustajilla tulee olla johtajuus kirkossa. Viran edustajien teologinen asiantun-
temus on edellä mainitun vastuun ohella toinen peruste sille, että kirkon johtajuus on uskottava viran edusta-
jille. Johtopäätöksenä on kirkon viran edustajien ja muiden jäsenten yhteinen läsnäolo päätöksiä tehtäessä eli 
nimellä ecclesia repraesentata tunnettu ajatusmalli.  
25 Dworkin 1997, s. 105−130, Lagerspetz 2001, s. 298−300 ja Siltala 2003, s. 92–97.  
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sissa. Esimerkiksi Aulis Aarnio pitää ainoaa oikeaa ratkaisua mahdollisena vain, jos lähtö-
kohtana olisi ainoa oikea arvojärjestelmä.26 Uusimmassa teoksessaan Aarnio väittää selke-
ästi, ettei yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua ole olemassa.27 Vaikka tietty ratkaisu intuitiivisesti 
koettaisiinkin ainoana oikeana, joudutaan kysymään, mikä on sen oikeellisuuden mitta? 
Toisin sanoen mielekäs keskustelu oikeuden legitimiteetistä edellyttää legitimiteetin sisäl-
löllisten kriteerien määrittelemistä. Filosofiselta kannalta keskustelu Tuomari Herkuleen 
mahdollisesta olemassaolosta johtaa arvofilosofian klassiseen kysymykseen arvojen objek-
tiivisen yleispätevyyden perusteltavuudesta, mihin kysymykseen Aarniokin viittaa.28

Oikeusteologiselta kannalta voidaan pitää mahdollisena, että on olemassa absoluuttinen 
moraali ja oikeus eli jotain, mikä on ehdottomasti oikeaa tai väärää, vaikka sen olemassa-
oloa ja sisältöä ei voitaisikaan todistaa loogisesti tai muutoin tieteellisen evidenssin vaati-
malla tavalla, emmekä voisi sitä muutoinkaan täysin tavoittaa inhimillisellä ymmärryksel-
lä.

 

29 Ehdottomasti oikean ja väärän olettaminen on kuitenkin loogista kristillisen Jumala-
uskon pohjalta. Samalla on selvää, että ihmiskunnan keskuudessa ei ole Tuomari Herkules-
ta, jolla olisi absoluuttinen tieto oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Jumalan tahto on 
absoluuttinen ”meta-oikeus”, ja se on mikä se on, vaikka me emme perisynnin alaisina voi-
kaan tuntea sitä erehtymättömästi.30

                                                 
26 Aarnio 1989, s. 260–278 (passim).  

  

27 Argumentoinnista ks. Aarnio 2006, s. 276–280.  
28 Aarnio 2006, s. 280. 
29 Tässä yhteydessä voidaan viitata uskonnon totuuskysymykseen, eli onko uskon kohteena ja perustana trans-
sendenttinen todellisuus. Usko transsendenttiseen todellisuuteen on uskon totuutena olennainen osa kristilli-
sen uskon ajatussisältöä. Tieteen totuudet ja uskon totuudet ovat eri kategorioita. Tämä on kuitenkin todettava 
muutamin varauksin. Totuus rationaalisessa mielessä, tietyn lauseen eli tietoarvostelman ominaisuutena, on 
kaikkea muuta kuin yksinkertainen asia. Filosofisessa tieto-opissa on kehitelty erilaisia teorioita totuuden 
kriteereistä, mutta mikään totuusteoria ei ole saavuttanut filosofien yksimielistä hyväksyntää. Samalla on 
muistettava, että on lauseita (esimerkiksi normilauseet), joihin ei voida soveltaa kategorioita tosi/epätosi. − 
Entä jos se, mihin tiedon oletetaan kohdistuvan, olevainen eli todellisuus, on mystinen? Tarkoitan mystisellä, 
että meillä on taju olevaisen olemassaolosta ja kokemuksellinen kosketus tuohon olevaiseen, mutta tämä ole-
vainen on kuitenkin syvimmältään arvoituksellinen eikä tyhjentävän rationaalisesti ymmärrettävissä eikä 
selitettävissä. Ei niin, että mystisenä pidettäisiin sitä osaa olevaisesta, mitä ei vielä voida selittää rationaalises-
ti. Ludwig Wittgenstein: ”Mystistä ei ole se, millainen maailma on, vaan se, että maailma on.” (Tractatus, 
lause 6.44.) Tähän voitaneen lisätä, että pohjimmaltaan mystistä on kuitenkin myös, millainen maailma on. 
Tällöin ei kenties voi olla totuutta, joka olisi rationaalinen, lopullinen ja yksiselitteisen oikea arvostelma to-
dellisuudesta. Tällä en tarkoita, että havainnot periaatteessa ja yleensä olisivat epäluotettavia ja että varmaa 
empiiristä tietoa ei voisi olla, en myöskään, että rationaalinen tiede pitäisi korvata ”mystiikalla” eli tunteen-
omaisilla aavisteluilla tai muilla sellaisilla tarkoitan itse tietämistilanteen syvällistä arvoituksellisuutta. Hävi-
ääkö näin ajatellen tiede olemasta? Tieteen on nimenomaan hankittava rationaalista tietoa pysytellen omien 
pelisääntöjensä ja rationaalisten totuuksien parissa. Näiden pelisääntöjen A ja O ovat esitettyjen väitteiden 
julkisuus ja tarkistettavuus. Uskonnollinen usko ja tieteellinen tieto voivat olla ristiriidassa keskenään vain 
näennäisesti, mikäli usko harhauttavalla tavalla tulkitaan rationaalisesti ja/tai tieto uskonkappaleena. Usko ja 
tieto eivät ole yhteismitallisia mutteivät vastakkaisiakaan. Niiden metodeja tai ”kielioppeja” ei saa vaihtaa 
keskenään eikä sekoittaa toisiinsa − teologiassakaan. Tiede on rationaalista päättelyä, usko on eksistenssiko-
kemus. Niiden toisiaan muistuttava pohja on evidenssin eli ehdottoman vakuuttuneisuuden kokemus. Kri-
stillisen Jumala-uskon kannalta uskon ja tiedon asettaminen vaihtoehdoiksi tai vastakohdiksi merkitsee Juma-
lan alistamista ontologiseksi entiteetiksi, olevaisen osatekijäksi. Jumala ei ole ”olemassa” ontologisessa mie-
lessä siten, että hän olisi osa todellisuutta eli olevaista, yksi olemassaolon onttinen kategoria. Ei voidakaan 
ajatella, että Jumalan ”reviiriä” maailmankaikkeudessa olisi pakko kapeuttaa sitä mukaan kuin (luonnon)tiede 
edistyy. Jos Jumala olisi ”olio” eli osa meidän käsittämäämme maailmankaikkeutta, luojan ja luodun radikaali 
ero häviäisi.− Tätä pohdiskelua laajemmin ks. Juntunen 2000, s. 122−126 ja 248−269. 
30 Raamatun vertaus syntiinlankeemuksesta (1. Moos. 3:1–7) sisältää syvällisen oivalluksen alkulankeemuk-
sesta kapinana Jumalaa vastaan ja Jumalan kaltaisuuden tavoittelemisena. Jumala oli luvannut käytettäväksi 
kaiken muun Eedenin puutarhasta, mutta kuoleman uhalla kieltänyt syömästä ainoastaan puusta, ”joka antaa 
tiedon hyvästä ja pahasta”. Käärme sanoi: ”Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte 
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Rakennettaessa edellä sanotun jatkoksi eräänlaista ”normihierarkiaa” on jumalallisen, abso-
luuttisen meta-oikeuden alapuolella olevaksi ”kerrokseksi” sijoitettavissa se, mitä olemme 
tottuneet nimittämään ylipositiiviseksi oikeudeksi, ja joka on tavoitettavissa inhimillisellä 
ajattelulla ja ymmärryksellä mutta perustuu uskonvaraisiin käsityksiin. Ylipositiivinen oi-
keus on ilmaistavissa käsitteellisesti, ja se sisältyy niihin eettisiin periaatteisiin, joita pide-
tään oikeuden legitimiteetin kriteereinä ja samalla moraalin perusprinsiippeinä. Oikeusteo-
logisen ontologian kannalta ylipositiivinen oikeus sisältyy jumalasuhteen eksistentiaalisen 
todellisuuden onttiseen kategoriaan, jossa inhimillinen ja jumalallinen ovat dialektisesti 
komplementaarisia elementtejä ilman, että eettisten periaatteiden tai käsitteiden tasolla voi-
taisiin erotella ius divinum omaksi ylipositiivisen oikeuden jumalalliseksi erityisversioksi. 
Edellä olen väittänyt myös, että tällä ylipositiivisen oikeuden hierarkiatasolla valtion oike-
usjärjestys ja kirkko-oikeus kohtaavat toisensa legitimiteetin kriteerien muodossa. Molem-
mat sisältyvät ihmisen jumalasuhteen eksistentiaalisen todellisuuden onttiseen kategoriaan 
ja ovat oikeudellisena todellisuutena samaa olemusta. Tässä mielessä myös kirkko-oikeus 
on inhimillistä oikeutta. Samalla kirkko-oikeudella on vain sille ominaiset, ”ylhäältä anne-
tut” ylipositiiviset perusteet, jotka ovat perustana kirkon hengelliselle tehtävälle.  

Kolmas ja tässä kaaviossa alin ”normihierarkian” taso muodostuu sekä valtion oikeusjärjes-
tyksen että kirkko-oikeuden säädännäisestä normistosta. Valtion oikeudessa sovelletaan 
ylipositiivisia legitimiteetin kriteereitä valtion ja muun yhteiskunnan tehtävien hoitamisek-
si. Kirkko-oikeudessa sovelletaan kirkon olemassaolon ja hengellisen tehtävän ylipositiivi-
sia perusteita kirkon tehtävän hoitamiseksi käytännössä. Jumalasuhteen eksistentiaalisen 
todellisuuden luonteen mukaan myös positiivinen oikeus on dialektisesti samalla sekä ju-
malallista että inhimillistä. Tällöin ius divinum ja ius humanum eivät ole toisistaan yksise-
litteisesti erotettavissa myöskään positiivisen normiston tasolla sen enempää valtion oikeus-
järjestyksen kuin kirkko-oikeudenkaan alueella. Kun otetaan huomioon teologisen oikeus-
positivismin hypoteesi positiivisen ja ylipositiivisen oikeuden onttisesta samuudesta, dokt-
riinin perusajatusta voitaisiin kehittää myös siihen suuntaan, että varsinaisesti positivum eli 
empiirisesti annettua ovat normilauseet, kun taas normit, jotka ovat normilauseiden sisältä-
miä ideoita, ovat itsessään sekä positum eli asetettua oikeutta että sisältävät samalla itses-
sään ylipositiivisen oikeuden elementtejä. 

Voidaan vielä viitata vaikeaan kysymykseen, ovatko edellä mainitut oikeuden legitimiteetin 
kriteerit eli ihmisarvon, lähimmäisyyden sekä elämän ja luomakunnan suojelemisen peri-
aatteet (tai vastaavat periaatteet) sillä tavalla yleispäteviä, että voidaan edellyttää niihin 
perustuvan oikeusjärjestyksen olevan universaalisesti sitovan. Niiden teologiset perustelut 
eivät ilmeisesti vakuuta sellaista, joka ei tunnusta raamatullista Jumala-käsitystä ja kristil-
listä uskoa. Kysymys lähestyy moraaliarvojen objektiivisuuden arvofilosofista ongelmaa, 
johon kenties ei ole lopullista, älyllisesti ja teoreettisesti tyydyttävää vastausta. Asia on on-
gelma myös historiallis-empiirisesti sikäli, että vaadittaessa universaalista ja sitovaa yle-
ispätevyyttä esimerkiksi ihmisoikeusjulistuksille ja -sopimuksille, jotka ovat syntyneet län-
simaisen kulttuurin piirissä, on jouduttu kohtaamaan uskontojen toisistaan poikkeavat syvä-
rakenteet ja niihin perustuvat erilaiset oikeuskäsitykset.  

Etiikka perustuu aina johonkin uskoon, uskontoon tai maailmankatsomukseen. Oikeusteo-
loginen työskentely voi avoimesti nojautua omaan perustaansa tietäen, että ei ole olemassa 
arvojärjestelmää, joka olisi periaatteessa aksiomaattisempi. Oikeusteologian omasta näkö-
kulmasta asiaa voitaneen lähestyä seuraavasti. Ihmisen luotuisuuteen sisältyvä omatunto eli 

                                                                                                                                                     
siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pa-
han” (1. Moos. 3:5). Kiusaajan vetoaminen hyvän ja pahan tuntemiseen Jumalan tavalla on merkillinen, mutta 
oikeusteologian kannalta sangen kiintoisa. Voitaisiinko sanoa, että ihminen houkuttui tavoittelemaan sellaista 
kykyä, jonka Jumala oli päättänyt pidättää vain itsellään? 
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moraalitaju ilmaisee osaltaan kaikille ihmisille tajuttavaa Jumalan yleistä ilmoitusta. Oma-
tunto on jumalasuhteen eksistentiaalisen todellisuuden entiteetti siitä riippumatta, uskooko 
jokainen yksilö persoonalliseen Jumalaan meidän tavallamme. Sama voitaisiin ilmaista 
myös viittaamalla maallisen regimentin olemassaoloon ja tehtävään valtion oikeuden uni-
versaalisesti pätevänä perustana. Hengellinen regimentti puolestaan pätee ainoastaan erityi-
seen ilmoitukseen perustuvan Kristus-uskon piirissä, joten kirkko-oikeutta voi olla olemas-
sa vain kristillisen uskon pohjalta. 

Lopuksi voidaan kokoavasti todeta, että kirkko-oikeus on oikeudellisena todellisuutena 
yhtäältä omalaatuisine perusteineen sui generis, mutta toisaalta se on samaa oikeudellista 
todellisuutta kuin oikeus sanan yleisessä merkityksessä. Tällöin tarkoitan oikeudellisella 
todellisuudella oikeutta inhimillisenä ilmiönä, joka teologiselta kannalta kuitenkin on ihmi-
sen jumalasuhteen eksistentiaalisen todellisuuden entiteetti. Tälle kaksinaisuudelle on ken-
ties analoginen myös tuttu kysymys: onko kirkko-oikeuden tutkimus juridiikkaa vai teolo-
giaa? Kirkon täytyy joka tapauksessa toteuttaa hengellistä tehtäväänsä siitä riippumatta, 
mikä asema sillä ja sen omalla oikeudella on valtion oikeusjärjestelmässä. Pääkysymys on, 
onko kirkon oikeudellinen järjestysmuoto sopusoinnussa kirkon omien perusteiden kanssa, 
ja tämä on olennaisesti teologinen ongelma.31
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