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1. Tutkimustehtävä 
 
Tutkielmassa tarkastelen Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) suhdetta 

uskonnollisiin ja kirkollisiin kysymyksiin, sekä sitä muuttuiko suhde tutkimus-

kaudella. Muita kysymyksiä ovat miten yleinen yhteiskunnallinen kehitys vaikutti 

puoleen linjauksiin, miten Kristillisten Sosialidemokraattien Liitto kehittyi puolu-

een rinnalla ja missä määrin se vaikutti SDP:n kirkkopolitiikkaan? 

Tehtävän asettelun kannalta on olennaista mieltää kysymys osana laajempaa 

kokonaisuutta. Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului tutkimusaikana 

noin 90 prosenttia Suomen väestöstä ja siis valtaosa suomalaisista. Tutkimuksessa 

käytetään historiatieteen menetelmiä ja se on luonteeltaan poikkitieteellinen.  

Tutkimus rajataan yleisen poliittisen historian käännekohtiin. Tutkimuksen 

alkupisteenä on Sorsan II hallituksen nimittäminen vuonna 1977. Samana vuonna 

SDP:n puheenjohtaja Kalevi Sorsa piti puheen, jossa hän vertaili myönteisesti 

kristinuskon ja työväenliikkeen arvoja. Päätevuodeksi muodostuu vuosi 1987 jol-

loin syntyi SDP:n ja Kansallisen Kokoomuksen yhteinen sinipunahallitus. 

Aikavälillä SDP kasvattaa vaikutusvaltaansa ja nousee hallitsevaksi puolu-

eeksi Keskustapuolueen ohi. SDP oli yhtäjaksoisesti hallituspuolue ja pääministe-

riys kuului sille. Ajankohdalle osuvat myös vuoden 1982 presidentinvaalit ja 

arkipyhäkiista. SDP:n sisäisen kehityksen kannalta tärkeää on uuden 

periaateohjelman syntyminen. 

Mitä lähemmäs tullaan nykypäivää, sitä enemmän on materiaalia käytössä. 

Siksi tutkimuksessa on jouduttu rajaamaan käytettäviä arkistoja. Työn kannalta 

olennaisin on ollut SDP:n puoluetoimikunnan arkisto. Sen sijaan SDP:n eduskun-

taryhmän aineisto on rajattu pois. Eduskunnan päätökset, jotka koskevat tarkaste-

luajankohtaa on saatu muista tutkimuksista ja kirjallisuudesta. Osin tässä on 

käytetty apuna myös sanomalehtien välittämää kuvaa. 

Myöskään evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton kansanedustaja ei 

saanut osallistua sellaisten ehdotusten käsittelyyn, jotka koskivat kirkkolakia tai 

kirkollisia oloja.1 Vuoden 1972 kirkkolainmuutosehdotuksen käsittelystä, joka 

koski arkipyhien siirtoa, poissa oli 63 kansanedustajaa. Vuoden 1985 samaisesta 

äänestyksestä, jolla arkipyhät palautettiin vanhoille paikoilleen, poissa oli 55 kan-

sanedustajaa. Poissaoloista suurin osa johtui valtiopäiväjärjestyksen asettamista 

rajoituksista. Vuoden 1986 alussa Suomenmaan mukaan 36 eri puolueiden kan-
                                                 
1 VJ § 61 (7/1928). 
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sanedustajaa ei saanut osallistua näihin säädäntöihin.2 

Uskontoon liittyvät kysymykset ovat olleet SDP:ssä niin sanottuja oman-

tunnon asioita, joihin jokainen edustaja on voinut ottaa kantaa oman vakaumuk-

sensa mukaisesti. Pyrkimyksenä oli täydellinen uskonnonvapaus. SDP ei ottanut 

kantaa työväenliikkeenä vaan uskonnolliset kysymykset olivat henkilökohtaisia 

asioita.3 

Aihepiiriä koskeva tutkimuskirjallisuus on ollut rajallista. Käytössäni ei ol-

lut tutkimuskysymyksen kannalta merkittäviä valmiita teoksia. Tarkastelussani 

keskityn sisäpolitiikkaan. Muiden puolueiden suhtautumista sivutaan vain, mikäli 

ne ovat tutkittavan asian selventämiseksi tarpeellisia. Pro gradu -tutkielmia on teh-

ty lähinnä porvarillisten puolueiden osalta. Myös SKDL:ää on tutkittu, mutta yksi 

Suomen suurimmista puolueista on jäänyt katvealueeseen. Siksi on tarkoituksen-

mukaista selvittää SDP:n suhtautumista kirkkopoliittisiin kysymyksiin. 

Tutkimuksen kannalta tärkein arkisto on Työväen Arkisto, jossa ovat SDP:n 

puoluearkisto ja Kristillisten Sosialidemokraattien Liiton (KSDL) arkisto. Työvä-

en Arkiston materiaali on puoluetoimikunnan ja puolueneuvoston papereiden 

osalta hyvin järjestetty. Arkistossa on lisäksi puoluejohdon kirjeenvaihtoa tutki-

musajan alkupuolelta. Varsinaista kirkollisten vaalien materiaalia ei löytynyt kuin 

yksi kansio. Sekin käsittelee enemmäkseen vuoden 1974 vaaleja. 

Keskustelupöytäkirjat ovat eräänlaisia puheista kirjoitettuja kirjoja. Joissain 

kohdissa on nauhoite turmeltunut ja kaikkea ei ole pystytty siirtämään kirjalliseen 

muotoon. Näitä kohtia on kuitenkin varsin niukasti ja kokonaiskuva on ollut mah-

dollista muodostaa. Pöytäkirjoissa ei ole käytetty toimitustyötä ja ne sisältävät 

paikoin varsin suorapuheista tekstiä. 

KSDL:n arkisto on joissain kohdin hajanainen, eikä sitä ole toimitettu yhtä 

säntillisesti kuin puolueen arkistoa. Arkisto sisältää yhdistyksen papereita, Velje-

ys-lehdet, julkaisuja sekä kirjeenvaihtoa. Jyväskylän maakunta-arkistossa on 

KSDL:n entisen puheenjohtaja Sakari Knuuttilan arkisto. Hänen omien sanojensa 

mukaan siellä ei ole KSDL:n materiaali vaan se olisi kokonaisuudessaan toimitet-

tu Työväen Arkistoon.4 

Lisäksi tutkimuksessa on käytetty Kansallisarkistossa olevaa Mikko Juvan 

arkistoa. Mikko Juva oli tutkimusaikana arkkipiispana (1978–1982) ja hänen kat-

                                                 
2 Suomenmaa 19/29.1.1986 ”Kirkkolaki vie valtaa”; Seppänen 1998, 63, 79. 
3 Pentti Puoskarin haastattelu 12.2.2008; Jacob Södermanin haastattelu 18.2.2008; Ulf Sundqvistin 
haastattelu 25.2.2008; Teuvo Ikosen haastattelu 29.2.2008. 
4 Sakari Knuuttilan suullinen tiedonanto 19.4.2007. 
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sottiin lähentäneen kirkon ja työväenliikkeen välejä. Juvan arkiston kirjeistä puut-

tuu osa. Ne ovat joko kadonneet tai arkistoa on karsittu ennen luovutusta. Tästä on 

viitteitä muissa arkistoissa, joista löytyy Juvan lähettämiä kirjeitä tai vastauksia 

niihin. Kirjeiden avulla on pyritty selvittämään tarkemmin Juvan ja työväenliik-

keen välisiä suhteita. Kansallisarkistossa sijaitsee myös Elinkeinoelämän Valtuus-

kunnan (EVA) arkisto. Sen materiaali antaa hyvän kuvan suomalaisen yhteiskun-

nan toimijoista erityisesti tutkimusajankohdan alkupuolelta.  

Kirkon tutkimuskeskuksen arkistossa on Harri Heinon arkisto. Harri Heino 

oli tärkeä vaikuttaja työväenliikkeen ja kirkon välisessä keskustelussa. Heinon ar-

kisto sisältää puheita, artikkeleita ja saarnoja. Arkistosta ei kuitenkaan löydy kir-

jeitä. Tutkimusta voisi valottaa Kalevi Sorsan arkisto. Sorsan arkisto on kuitenkin 

suljettu tutkijoilta vuoteen 2019 asti, jolloin salassapitoaika päättyy. 

Aikakauden puoluevaikuttajien haastattelut ovat antaneet paljon selvyyttä 

kysymyksiin. Lehdistöä olen käynyt läpi keskittyen niihin ajankohtiin, jolloin on 

tapahtunut tutkimuksen kannalta jotain merkittävää. 

Painetuista lähteistä tärkeimmät ovat SDP:n julkaisut, ohjelmat ja puolue-

kokousten pöytäkirjat sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskerto-

mukset. Myös tutkimusaikana vaikuttaneiden henkilöiden omaelämänkerralliset 

teokset antavat hyvää pohjaa taustan kartoittamiselle.  

Kirkon nelivuotiskertomuksissa on kerätty vuodesta 1974 tietoja seurakun-

tavaalien valitsijayhdistysten poliittisesta jakautumisesta. Tiedot ovat perustuneet 

kuitenkin kirkkoherrojen arvioihin ja ovat osin hyvinkin puutteellisia. Muutokset 

voivat osin olla näennäisiä ja johtua tutkimuksen mukaan enemmän kirkkoherro-

jen arviointiperusteiden muutoksesta kuin todellisesta tilanteesta. Varsinaisia tut-

kimuksia seurakuntavaaleista on tehty vuoden 1970 vaaleista 60 seurakunnan 

otannalla ja vuoden 1986 vaaleista 100 seurakunnan otannalla.5 

SDP:n historiasta ei ole vielä kirjoitettu koko tutkimusajankohtaa käsittele-

vää tutkimusta. Hannu Soikkasen teokset ovat SDP:n synnystä puoluehajaannuk-

sen aattoon 1952. Ulpu Iivari on tehnyt historiikin SDP:n eduskuntaryhmän sata-

vuotistaipaleesta ja Helena Honka-Hallila Veljeysliikkeen historiasta. Lasse Leh-

tisen väitöskirja antaa hyvän kuvan SDP:n ja Kekkosen suhteista vuoteen 1981 as-

ti.6 

Tärkeimmät aikakauden historiaa käsittelevät tutkimukset ovat Jan-Magnus 

Janssonin Hajaannuksesta yhteistoimintaan ja Jukka Nevakiven osuus teoksessa 
                                                 
5 Kortekangas & Huotari 1974; Kauppinen 1987, 13–14. 
6 Honka-Hallila 2003; Iivari 2007; Soikkanen 1975 & 1990; Lehtinen 2002. 
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Suomen poliittinen historia 1809–1999. Muita aikakauden historiaa käsitteleviä 

teoksia ovat esimerkiksi Jukka Tarkan Uhan alta unioniin sekä Tytti Isohookana-

Asunmaan Keskustapuolueen historia.7 Yleistä historiaa käsittelevät teokset saat-

tavat kuitenkin jäädä pintapuolisiksi tutkimuksen kannalta ja kuvaa on täydennet-

ty osittain hajanaisella kirjallisuudella sekä sanomalehdillä. 

Hienojakoisempaa tietoa löytyy muista pro gradu -tutkielmista. Petri Haa-

pakoski on tutkinut Tasavallan presidentti Mauno Koiviston näkemystä kirkon 

roolista ja tehtävästä. Hän on käyttänyt lähteinä muun muassa Mauno Koiviston 

omaa arkistoa. Haapakoski on sivunnut tutkielmassaan arkipyhäkysymystä. Jo-

hanna Seppänen on tehnyt varsinaisen tutkielman arkipyhäkeskustelusta.8 

Muita hyödyllisiä opinnäytteitä ovat Jaakko Antilan tutkielma Keskustapuo-

lueen ja kirkolliskokouksen suhteista, Risto Ahosen tutkielma taksvärkistä, Mark-

ku Palosaaren tutkielma puolueiden kirkkopoliittisista ohjelmista, Pekka Rantasen 

tutkielma porvaripuolueiden kirkkopolitiikasta, Marko Puhakan tutkielma ”sini-

punan” synnystä ja Tomi Tuomisalon tutkielma Kansallisen Kokoomuksen toi-

minnasta hallitusaseman saavuttamiseksi. Kirkon muutosta ovat käsitelleet Mia 

Kukkonen ja Mikko Salmi. Mirka Kuusela on tutkinut kirkkoa uskonnonopetuk-

sen puolustajana vuosina 1970–1993.9 

Aihetta suoranaisesti käsitteleviä tutkimuksia tai kirjoja ei ole löytynyt. Ai-

kakautta käsiteltäessä ei voi olla törmäämättä Juhani Suomen teoksiin10. Hänen 

presidentti Mauno Koivistoa käsittelevistä teoksista puuttuvat kuitenkin lähdeviit-

teet. Teosten tieteellisyys on aiheuttanut keskustelua tutkijan roolien moninaisuu-

desta. Suomi ei myöskään käsittele Koiviston presidentinvaalikampanjan uskonto-

osuutta. 

Tutkielman kannalta on hyvä selventää muutamia käytettäviä termejä. Us-

konto- tai kirkkopolitiikalla tarkoitetaan poliittisen puolueen tai valtion harjoitta-

maa päämäärätietoista politiikkaa, joka liittyy uskonnon tai kirkon yhteiskunnalli-

siin vaikutuksiin. Uskontopolitiikka kantaa nimessään laajemman lähestymista-

van, mutta toisaalta kirkkopolitiikka on terminä suositumpi. Tässä työssä niillä ei 

ole sisällöllistä eroa. 

Kirkosta puhutaan lähinnä instituutiona, jota ilmentävät sen rakenne ja hal-

linto, sen elinten ja sen näkyvimpien edustajien asennoitumiset, lausunnot ja kan-

                                                 
7 Jansson 1993; Tarkka 2002; Nevakivi 2004; Isohookana-Asunmaa 2006. 
8 Seppänen 1998; Haapakoski 2002. 
9 Palosaari 1981; Kukkonen 1999; Ahonen 2000; Kuusela 2000; Salmi 2000; Antila 2005; Puhak-
ka 2005; Tuomisalo 2006. 
10 Suomi 2004 & 2005 & 2006 & 2008. 
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nanotot. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kansankirkko, jonka julkisoi-

keudellinen asema on määritelty perustuslaissa.  

Tutkielmassa tarkoitetaan sanalla kirkko Suomen evankelis-luterilaista kirk-

koa. Monikkomuotoisena se käsittää myös Suomen toisen virrallisen kirkkokun-

nan, Suomen ortodoksisen kirkon. Jossain tapauksissa sitä käytetään laajemmin 

tarkoittamaan kaikkia kirkkokuntia tai muita kristillisiä kirkkoja. Kulloinkin 

käytettävän termin tarkoitus selviää asiayhteydestä.  

Kirkon moninaisuudesta johtuen sen täydellinen tutkiminen on haastavaa. 

Varsinainen suoraviivainen hallintojärjestelmä katkeaa piispojen ja seurakuntien 

välillä. Seurakunnat ovat varsin itsenäisiä päätöksenteossaan ja koko kansankir-

kon kartoittaminen vaatisi jokaisen seurakunnan tutkimista. Kirkkoon kuuluvat 

kaikki sen jäsenet ja Suomessa tutkimusaikana siis noin 90 % väestöstä. Siksi on-

kin järkevää tutkia kirkkopolitiikkaa SDP:ssä itsessään.  

Tutkielmassa esiintyy kolme lyhennettyä puoluenimitystä: ”keskusta”, joka 

viittaa Keskustapuolueeseen, ”kokoomus”, joka viittaa Kansalliseen Kokoomuk-

seen, sekä ”vihreät”, joka viittaa Vihreään Liittoon. Muuten puolueisiin viitataan 

vakiintuneilla kirjainlyhenteillä (kuten SDP) tai puolueen virallisilla nimillä. Puo-

luelyhenteinä on käytetty poliittisen historian tarjoamaa mallia.11 

Puolueiden ja kirkon lisäksi tutkielmassa esiintyy Kristillisten Sosialidemo-

kraattien Liitto (KSDL). Kansainvälisen mallin mukaisesti KSDL alkoi 1960- ja 

1970-lukujen vaihteesta käyttää Veljeysliike-nimitystä liiton nimen rinnalla. 

Vuonna 1953 perustetun lehden nimi oli ollut alusta alkaen nimeltään Veljeys 

Pohjoismaisten mallien mukaisesti.12 Tutkielmassa liitosta käytetään nimitystä 

KSDL tai Veljeysliike. 

 

                                                 
11 Jussila & Hentilä & Nevakivi 2004. 
12 Honka-Hallila 2003, 38, 61. 



 6 

 

2. SDP:n kirkkopolitiikan synty 
2.1. Forssasta Turkuun 1903–1969 
 
Suomen Työväenpuolue perustettiin vuonna 1899. Puolue vaihtoi nimensä Fors-

san kokouksessa vuonna 1903 Suomen Sosialidemokraattiseksi Puolueeksi (SDP). 

SDP:n kirkkopolitiikka syntyi samaan aikaan nimenvaihdoksen kanssa. Puolueen 

edustajakokous hyväksyi Forssassa puolueohjelmaan kohdan, ulkomaisten malli-

en mukaan, jossa vaadittiin uskonnon julistamista yksityisasiaksi, kirkon erotta-

mista valtiosta ja uskonnonopetuksen poistamista kouluista. SDP ei kuitenkaan pi-

tänyt näitä ohjelmakohtia kovin voimakkaasti esillä, eivätkä ne olleet puolueen 

ohjelman toteuttamisen kannalta keskeisiä.13 

Kritiikkiä kirkkoa kohtaan lievensi uuden uskonnonvapauslain voimaantulo 

vuonna 1923. Sen myötä SDP muutti kasvatus- ja sivistysohjelman vuoden 1926 

puoluekokouksessa. Ohjelmassa oli selkeä suunnitelma uskonnonvapauden toteut-

tamiseen. Uskonnonopetuksen poistaminen oli muutettu vaatimukseen tunnustuk-

settomasta opetuksesta, joka olisi kaikille oppilaille yhteisestä. Käytännössä siinä 

esitettyjä vaatimuksia ei edelleenkään pyritty aktiivisesti toteuttamaan. Uskon-

nonvapauslain uudistuksen myötä vain pieni osa sosiaalidemokraateista erosi kir-

kosta, vaikka tähän joissain tapauksissa oli kehotettu.14 

Vuosikausien yhteiset kokemukset rintamalla talvi- ja jatkosodissa paransi-

vat papiston suhteita koko kansaan. Asevelihenki yhdisti laajasti yli luokkarajo-

jen, ja sisällissodan mielikuvat väistyivät taka-alalle. Asevelipapit korostivat, että 

kirkon tuli olla osa yhteiskuntaa ja osallistua maallisen hädän lievittämiseen pal-

velevana kansankirkkona. Aseveliaate oli laajemmin mukana koko sodanjälkei-

sessä yhteiskunnassa, erityisesti pyrkimyksissä padota suomalaista demokratiaa 

uhkaava kommunismi.15 

Kristillisten Sosialidemokraattien Liitto (KSDL) perustettiin vuonna 1946. 

Se näki tehtäväkseen vahvistaa kristillisesti ajattelevien asemaa SDP:ssä ja osoit-

taa SDP:n kirkonvastaisen leiman olevan väärä. Puolueen ohjelmassa ollut uskon-

topykälä antoi SDP:stä vähintäänkin kirkkokriittisen mielikuvan, vaikkei kirjattu-

                                                 
13 SDP 1903; Honka-Hallila 2003, 7, 91; Soikkanen 1975, 39, 42–43, 51–52, 54–55; Pirinen 1979, 
139; Paavola 1984, 137; Soikkanen 1990, 464. 
14 Honka-Hallila 2003, 20–21. 91; Soikkanen 1975, 439, 441, 443; Paavola 1984, 138; Soikkanen 
1990, 464; Salminen 2007, 211. 
15 Honka-Hallila 2003, 28, 30–32, 92; Pirinen 1979, 139; Palosaari 1981, 55–56; Paavola 1984, 
142; Soikkanen 1990, 468–470; Soikkanen 1991, 169; Tarkka 2002, 11–12; Vahtola 2003, 447; 
Salminen 2007, 211. 
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jen tavoitteiden saavuttamiseksi oltukaan erityisesti toimittu.16 

Jo perustamisvuotenaan KSDL:n silloinen puheenjohtaja Väinö Kivisalo 

esitteli uuden liiton toimintaperiaatteita ja vaati SDP:n puoluekokouksessa muu-

tosta puolueohjelman uskontopykälään. Kohtaa muutettiinkin virallisesti vuoden 

1949 puoluekokouksessa. Kirkon ja valtion suhteet oli järjestettävä kansanvaltai-

suuden, oikeudenmukaisuuden ja uskonnonvapauden periaatteita vastaaviksi. Us-

konnonopetus oli uudistettava ja siinä tuli yhdistää kirkon- ja uskonnonhistorian 

opetus yleiseksi kulttuurihistorian opetukseksi. Muutoksella haluttiin lieventää 

jyrkkää kirkonvastaista kuvaa.17 Puoluekokouksen todettiin kahden uskontopoliit-

tisen kohdan vastakkaisuus ja Forssan ohjelmakohdan katsottiin rauenneen. Puo-

luejohto hyväksytti muutoksen vähin äänin. Tällä haluttiin estää voimakkaiden 

kannanottojen esittäminen.18 

Kirkkopolitiikan muutos voidaan nähdä osana laajempaa periaateohjelman 

uudistustyötä. Kannanotto nähtiin myös osin taktiikkana saavuttaa kristillisten pii-

rien äänestäjiä. Äänestäjät eivät enää pelästyisi ”kirkkovihamielistä” puoluetta. 

Kirkon ja valtion ero ei ollut välttämättömyys vaan niiden suhteet voitaisiin järjes-

tää olemassa olevien suhteiden pohjalta. Todennäköisesti merkittävin syy oli 

KSDL:n menestys ja sen jäsenmäärän kasvu. Se oli selvä osoitus, etteivät kaksi 

aatetta sotineet keskenään. Vuoden 1952 periaateohjelma ei ottanut kantaa suo-

raan kirkkopolitiikkaan. Ainoana mainintana oli, että uskonnonvapaus tuli turvata 

ja toteuttaa kansanvaltaisuuden mukaisesti.19 

Forssan ohjelma oli vanhentunut luokkataistelun korostuksessaan. Uudessa 

ohjelmassa puolueen kannattajakunta määriteltiin työläisiksi, pienviljelijöiksi ja 

henkisen työntekijöiksi. Henkisen työntekijät olivat keskiluokkaa, joka oli ollut 

keskusteluissa esillä. Sen ennustettiin kasvavan ja siten keskiluokan katsottiin 

olevan tulevaisuudessa merkittävä tekijä puolueen kannattajakunnassa.20 

Pian uuden periaateohjelman hyväksymisen jälkeen alkoi SDP:n yhtenäi-

syys rakoilla puolueen puheenjohtajan Emil Skogin ja puoluesihteeri Väinö Les-

kisen ryhmittymien välillä. ”Leskisläiset” tahtoivat laajentaa puoluepohjaa perin-

teisestä työväenluokasta. Ryhmittymä vastusti myös yhteistyötä Maalaisliiton ja 

sen voimahahmon Urho Kekkosen kanssa. Heidän tavoitteenaan oli vähentää 
                                                 
16 Honka-Hallila 2003, 28, 30–32, 92; Pirinen 1979, 139; Palosaari 1981, 55–56; Soikkanen 1990, 
468–470; Soikkanen 1991, 169. 
17 Honka-Hallila 2003, 28, 30–32, 92; Pirinen 1979, 139; Palosaari 1981, 55–56; Soikkanen 1990, 
468–470; Soikkanen 1991, 169. 
18 Palosaari 1981, 56–57; Soikkanen 1991, 169–170. 
19 SDP 1952; Palosaari 1981, 57–59; Rantala 1982, 67; Paavola 1984, 143–144. 
20 Soikkanen 1991, 505, 507–508. 
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Maalaisliiton valtaa lähentymällä poliittista oikeistoa. SDP:tä haluttiin saada miel-

tymään enemmän kaupunkilaispuolueeksi.21 

Vuoden 1957 puoluekokouksessa syntynyt kiista SDP:n uudesta puheenjoh-

tajasta repi puolueen ja ”leskisläiset” saivat voiton. Seuraavan vuoden eduskunta-

vaalien jälkeen muodostui sosiaalidemokraattinen oppositio SDP:n ulkopuolelle. 

”Skogilaiset” irtautuivat SDP:stä ja perustivat vuonna 1959 Työväen ja pienvilje-

lijäin sosialidemokraattisen liiton (TPSL), joka teki yhteistyötä Maalaisliiton ja 

presidentti Urho Kekkosen kanssa. Lisäksi toiminta kommunistien ja Neuvostolii-

ton kanssa oli tavallista. Tapaus viilensi Maalaisliiton ja SDP:n välejä entisestään. 

Samoihin aikoihin myös ammattiyhdistysliike hajosi.22 

K.A. Fagerholmin III hallitus (1958–1959) ajautui yöpakkaskriisiin Neuvos-

toliiton kanssa ja tulehdutti lopullisesti välit SDP:n ja presidentti Kekkosen välil-

lä. SDP kärsi tappion myös vuoden 1961 Honka-liitossa, jolla yritettiin vaaleissa 

syrjäyttää istuva presidentti. Muodostuneen noottikriisin myötä Kekkonen valittiin 

uudestaan presidentiksi. Myös puoluekentällä oli tapahtunut muutoksia. SDP oli 

menettänyt kosketustaan perinteiseen pienviljelijäväestöön ja leimautui entises-

tään kaupunkilaispuolueeksi.23 

Rafael Paasion tullessa puheenjohtajaksi vuonna 1963 SDP siirtyi ”pari pii-

rua vasemmalle”. Paasion ohjauksessa puolue ryhtyi parantamaan välejään Kek-

koseen ja Neuvostoliittoon sekä lujittamaan puolueyhtenäisyyttä. Vuoden 1966 

eduskuntavaaleissa poliittinen vasemmisto sai voiton ja eduskuntaa muodostui va-

semmistoenemmistö. Samoihin aikoihin puolue alkoi eheytyä.24 

Suomi koki rajuja rakennemuutoksia, joiden myötä teollistuminen ja kau-

pungistuminen ajoivat kansalaisia Etelä-Suomen kaupunkeihin ja Ruotsiin. Tämä 

vaikutti muuttaneiden yhteiselämän hajoamisena ja vahvisti yhteiskunnan jännit-

teitä.25 Kaupunkilaisväestön osuus koko väestöstä nousi yli puoleen. Laaja maa-

seutuköyhälistö katosi muutamassa vuosikymmenessä, mutta teollisuusproletari-

aattia ei syntynyt. Samalla keskiluokka kasvoi ja luokkien hyvinvointierot piene-

                                                 
21 Paavola 1984, 144–145; Nevakivi 2004, 264–265; Lehtinen 2002, 238–240, 252–253; Bergholm 
2005, 417–419, 431; Bergholm 2007, 41–42. 
22 Paavola 1984, 145–146; Nevakivi 2004, 265–266, 270–271; Lehtinen 2002, 299–300, 304–310, 
344–346; Bergholm 2007, 42–44, 91–92; Rusi 2007, 103. 
23 Paavola 1984, 146; Nevakivi 2004, 270–271; Lehtinen 2002,  307–308, 344–346, 360–363, 
373–376; Jalovaara 2007, 60, 176–177, 212–213; Bergholm 2007, 92–93, 186–187; Rusi 2007, 
84, 101. 
24 Paavola 1984, 147–148; Nevakivi 2004, 280; Lehtinen 2002, 312–314, 413–414, 447–448; 
Bergholm 2007, 223–225; Rusi 2007, 121–122. 
25 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 13; Rantala 1982, 154; Toivonen 1988, 70, 73, 81, 84; 
Nousiainen 1998, 13, 15–16; Tarkka 2002, 14–15; Jalava 2006. 
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nivät.26 Suomessa käynnistyi keskustelu luokkateoriasta ja toimihenkilökäsittees-

tä. Alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden rajanveto oli vaikeaa. Toimihen-

kilöryhmän kasvu heikensi perinteisen luokka-aseman ja puoluepoliittisen kannan 

yhteyttä. 1970-luvulla toimihenkilöt olivat yhteiskunnan nopeimmin kasvanut 

ryhmä.27 

Kirkkopolitiikka oli esillä seuraavaksi SDP:n vuoden 1963 puoluekokouk-

sessa, jossa hyväksyttiin uusi kulttuuripoliittinen ohjelma. Samassa kokouksessa 

KSDL:lle annettiin entistä voimakkaampi taloudellinen tuki. Ohjelma oli huomat-

tavasti laajempi kuin aikaisemmat lauselmat. Kristinusko oli nyt korvattu sanalla 

uskonto. Ohjelmassa vaadittiin myös miesten ja naisten välistä tasa-arvoa seura-

kuntien ja kirkon virkojen osalta. Ohjelma ei kuitenkaan ottanut kantaa kirkon ja 

valtion välisiin suhteisiin. KSDL oli pääosin tyytyväinen kulttuuripoliittiseen oh-

jelmaan, ja liiton piirissä alettiin laatia esitystä uudeksi kirkkopoliittiseksi ohjel-

maksi.28 

Ruotsissa oli aloitettu pitkäaikainen ja laaja selvitystyö kirkon ja valtion vä-

lisistä suhteista. Selvityksen tarkoitus oli kattaa teologiset, valtio-opilliset, talou-

delliset ja sosiologiset näkökulmat, joista kirkko ja valtio -kysymystä voitiin lä-

hestyä. Myös Suomessa kirkko oli asettanut piispa Erkki Kansanahon johdolla 

syksyllä 1966 komitean selvittämään uskonnonvapauskysymystä ja valtiosuhdet-

ta.29 

Ruotsin malli ja Suomen kirkon komitea vaikuttivat osaltaan myös puoluei-

siin. SDP käynnisti työt ensimmäisenä erillisen kirkkopoliittisen ohjelman aikaan-

saamiseksi.30 1960- ja 1970-lukujen radikalismin aikoihin oli alkanut myös puo-

luevaltaisen yhteiskunnan kehitys. Puolueissa laadittiin runsaasti erityisohjelmia 

ja aktivoituminen kirkollisissa kysymyksissä oli osa puolueiden laajaa levittäyty-

mistä yhteiskunnan kaikille osa-alueille.31 

KSDL teki ehdotuksen SDP:n kirkkopoliittiseksi ohjelmaksi. Sen mukaan 

ihmisen hengellisten tarpeiden lisäksi tuli ottaa huomioon myös ihmisen yhteis-

kunnalliset tarpeet. Kirkkoon kuulumattomille opettajille tuli antaa oikeus opettaa 

                                                 
26 Toivonen 1988, 67, 81; Nousiainen 1998, 15–18; Tarkka 2002, 16, 19–20. 
27 Rantala 1982, 154; Toivonen 1988, 21, 27–28, 107, 104–105; Nousiainen 1998, 15–18; Tarkka 
2002, 21, 210–211. 
28 TArk KSDLA 329.5 C 4 Runo Savisaaren historiikki; SDP 1963; Lampinen 1971, 38; Honka-
Hallila 2003, 70; Palosaari 1981, 59–62. 
29 Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 24; Murtorinne 1995, 389; Seppo 1999, 42–43; Seppo 
2002, 99–100; Seppo 2003, 49–50. 
30 Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 24; Pirinen 1979, 145, 147; Murtorinne 1995, 389. 
31 Ulf Sundqvistin haastattelu 25.2.2008; Pirinen 1979, 145; Palosaari 1981, 89; Rantala 1982, 57, 
59, 62–63; Antila 2005, 13–14; Salminen 2007, 211. 
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uskontoa. Vastaavasti kirkkoon kuulumattomille piti antaa mahdollisuus saada 

opetusta uskonnonhistoriasta ja etiikasta. Myös vähemmistöuskontoihin kuuluvil-

le piti antaa oppia omasta uskonnosta. Kirkkojen oli edistettävä rauhaa ja puolus-

tettava aseistakieltäytyjiä. Kirkon hallinnon tuli perustua kansanvaltaisuuden peri-

aatteille. Kirkko oli vapautettava väestörekisterin pidosta, ja samalla hautausmaat 

oli siirrettävä kuntien hoidettavaksi. Miehen ja naisen tasa-arvo kirkon virassa oli 

saatava toteutumaan.32 KSDL:n esitys valmistui kuitenkin myöhässä eikä sitä eh-

ditty esittää vuoden 1969 puoluekokoukselle. KSDL hyväksyi ohjelman oman 

toimintansa osaksi liittokotuksessaan toukokuussa 1969.33 

Turun puoluekokouksessa keskusteltiin kirkon ja valtion välisestä suhteesta. 

SDP:n puoluekokoukselle tehtiin kaksi kirkon ja valtion erottamista koskevaa esi-

tystä. Puoluetoimikunta puolsi väestörekisterin siirtämistä pois kirkolta ja siviili-

vihkimisen saattamista pakolliseksi.34 Samassa puoluekokouksessa helsinkiläinen 

lääkäri Ilkka Taipale esitti ponnen, jossa hän vaati puoluetoimikuntaa tekemään 

toimenpideohjelman kirkon ja valtion erottamisesta toisistaan. Äänestyksen jäl-

keen SDP:n puoluekokous päätti, että asiasta oli suoritettava selvitys.35 Puolueko-

kouksen jälkeen perustettiin työryhmä valmistelemaan toimenpideohjelmaa kir-

kon ja valtion erottamiseksi toisistaan. Työryhmässä oli puheenjohtajana kansan-

edustaja Antti-Veikko Perheentupa ja jäsenistä muuan muassa arkkipiispan sihtee-

ri TL Maunu Sinnemäki.36  

KSDL julkaisi lokakuussa 1969 Kirkko ja valtio -kannanoton. Sen mukaan 

selvityksen tekoa ei voitu leimata kirkon vastaiseksi, varsinkin kun kirkkojen oma 

tutkimus oli tarkoitus ottaa huomioon. Keskustelun tuli koskea kaikkia kirkkoja ja 

ne oli saatava valtioon nähden tasa-arvoisiksi. Päätös ei siten ollut KSDL:n mie-

lestä poikkeamista vuoden 1963 uskontopoliittisesta ohjelmasta, jossa ilmaistiin 

liiton mielestä myönteinen asenne kirkkoihin ja kristilliseen uskoon.37 

Kirkon sisälläkin tapahtui muutoksia. Vuodesta 1970 lähtien kirkkovaltuus-

tojen ja -neuvostojen jäsenet valittiin välittömillä suhteellisilla vaaleilla. Päätök-

                                                 
32 TArk KSDLA 329.5 H 22 kkoptmk. ehdotus SDP:n kirkkopoliittiseksi ohjelmaksi [1969]. 
33 TArk KSDLA 329.5 C 4 Runo Savisaaren historiikki; Lampinen 1971, 38; Honka-Hallila 2003, 
70. 
34 Honka-Hallila 2003, 71; Palosaari 1981, 63; Seppo 1999, 39–45. 
35 TArk KSDLA 329.5 C 4 Runo Savisaaren historiikki; SDP pkpk 1969, 218–219; Sihvo & Mä-
keläinen & Lindqvist 1973, 23; Honka-Hallila 2003, 71–72; Pirinen 1979, 144–145; Palosaari 
1981, 63–64; Vaalgamaa 2003, 46. 
36 SDP 1972; Lampinen 1971, 39; Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 23; Honka-Hallila 
2003, 72; Pirinen 1979, 145, 147; Palosaari 1981, 78–80; Rantanen 2002, 23–24; Vaalgamaa 2003, 
46. 
37 TArk KSDLA 329.5 C 4 Runo Savisaaren historiikki; Honka-Hallila 2003, 71–72; Palosaari 
1981, 63–64; Vaalgamaa 2003, 46. 
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senteossa oli tarkoitus kasvattaa demokraattisuutta ja lisätä kirkon jäsenten kiin-

nostusta vaaleja kohtaan. Vaalien puoluepoliittista luonnetta peläten kirkollisko-

kous päätti kuitenkin kieltää tunnusten käyttämisen ehdokaslistoissa. Vaalitavan 

muutos merkitsikin äänestysprosentin nousua yli kymmenkertaiseksi aikaisempiin 

luottamushenkilöiden vaaleihin verrattuna. Äänestysprosentti oli silti vain 19,8.38 

Seurakuntavaaleissa yleisimpiä valitsijayhdistyksiä olivat puoluepoliittisin 

perustein muodostetut yhdistykset, aktiivisen seurakuntaväen ja herätysliikkeiden 

muodostamat valitsijayhdistykset. Vaalien tuloksena poliittisin perustein asetetut 

ehdokkaat saivat noin viidenneksen kaupunkiseurakunnissa annetuista äänistä. 

Puoluepoliittinen ajattelu tuli mukaan seurakuntien päätöksentekoon, vaikkei eh-

dokkaiden menestys ollutkaan aina toivotunlainen.39 Vain SDP ja Suomen Maa-

seudun Puolue (SMP) olivat esillä seurakuntavaaleissa nimenomaan puolueina. 

Poliittinen vasemmisto oli kuitenkin aliedustettuna ehdokasasettelussa verrattuna 

muihin toimijoihin.40 Vuoden 1970 vaalit eivät politisoituneet niin voimakkaasti 

kuin monet olivat etukäteen pelänneet. Uuden vaalitavan voimaantulo avasi erityi-

sesti työväestölle kanavan seurakuntien hallintoon.41 

 
 
 

2.2. Kirkkopolitiikan kukoistus 
 
Maaliskuussa 1972 julkistettiin Ruotsissa kirkon ja valtion suhdetta käsittelevä 

mietintö, joka oli laajin Pohjoismaissa asiasta tehty tutkimus- ja selvitystyö. Selvi-

tystyö herätti pohdintaa, tulisiko tästä niin sanotusta Myrdalin komitean mietin-

nöstä suuntaa-antava muissakin maissa.42 

Suomen kirkon asettama Kansanahon komitea oli toivonut, että valtio selvit-

täisi kysymystä edelleen. Rafael Paasion II hallitus asetti huhtikuussa 1972 parla-

mentaarisen Kirkko ja valtio -komitean. Sen puheenjohtajaksi tuli sosiaalidemo-

kraattien kulttuuripoliitikko ja seurakunta-aktiivi FL Aarne Laurila ja sihteereiksi 

                                                 
38 Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 81; Kauppinen 1987, 5–6; Murtorinne 1995, 359, 396; 
Vahtola 2003, 447. 
39 Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 81; Kortekangas & Huotari 1974, 15, 35–36, 88; Palo-
saari 1981, 13–14; Kauppinen 1987, 5–6; Murtorinne 1995, 396; Vahtola 2003, 447. 
40 Kortekangas & Huotari 1974, 34–36. 
41 Honka-Hallila 2003, 92; Kortekangas & Huotari 1974, 36–39, 88–90; Kauppinen 1987, 13–14; 
Antila 2005, 20. 
42 Kirkko ja valtio 1977, 32. Alva Myrdalin mukaan, mietinnön nimi oli ”Samhälle och trossam-
fund”; Lindqvist & Sihvo & Isotalo & Mäkeläinen 1977, 32; Murtorinne 1995, 389; Autio 1997, 
195. 
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TL Juha Seppo ja OL Lauri Tarasti.43 Komitean muita jäseniä olivat muun muassa 

Helsingin yliopiston rehtori Mikko Juva (lkp.), kansanedustaja Matti Ahde (sd.), 

kansanedustaja Kalevi Kivistö (kd.), TL Maunu Sinnemäki (sd.), kansanedustaja 

Raino Westerholm (k.), Helsingin seurakuntayhtymän tiedotuspäällikkö rovasti 

Juhani Simojoki (sd.) sekä asiantuntijoista professori Eino Murtorinne.44 

SDP:n oma työryhmä oli laatinut valtion ja kirkon suhteet -

toimenpideohjelman, jonka Tampereen puoluekokous hyväksyi kesällä 1972. Sii-

nä pidettiin uskonnonvapauden kannalta tärkeänä, että valtion tuli puuttua mah-

dollisimman vähän uskonnolliseen toimintaan. Tämä onnistuisi säätämällä uusi 

laki, siirtämällä väestörekisteri kirkolta valtiolle, hautausmaat kunnille, valtion 

papinvirat ja tuomiokapitulit kirkolle sekä poistamalla valat, lakisääteiset juma-

lanpalvelukset, huvikielto, kirkon yhteisöverotus, presidentin piispannimitysoike-

us ja yliopistojen teologisten tiedekuntien käytännölliset harjoittelut. Kouluissa 

opettajilta ei saisi vaatia uskontokuntaan kuulumista ja uskonnollisille yhteisöille 

oli annettava mahdollisuus järjestää omaa opetusta. Kirkon päätösten oli oltava 

alisteisia valtiolle ja kirkon ylin hallitus kuuluisi sen omille elimille. Samalla puo-

luekokous kumosi vuoden 1963 kulttuuripoliittisen ohjelman.45 Asiallisesti päätös 

poisti suoran vaatimuksen naispappeuden sallimisesta. Tosin voidaan ajatella sen 

kuuluneen yleiseen tasa-arvon vaatimukseen, eikä sen katsottu vaativan omaa 

kohtaansa uudessa toimenpideohjelmassa. 

Puoluesihteeri Ulf Sundqvist piti ohjelmaa luontevana silloiseen aatteelli-

seen murrokseen, jossa yhteiskuntaa pyrittiin muuttamaan kaikilla osa-alueilla. 

Hän näki ohjelman osittain kannanotoksi sen puolesta, että sosiaalidemokraatit 

saattoivat toimia myös kirkon parissa. Suhtautuminen kirkkoon oli ollut kiusalli-

nen ja siihen liittyi menneisyyden painolasteja. Sundqvist ei pitänyt puolueen 

asennetta kirkkomyönteisenä, muttei vihamielisenäkään.46 

KSDL piti ohjelmaa asiallisena, ja liiton edustajat olivat olleet mukana sitä 

laatineessa työryhmässä. Sen katsottiin olevan yhdenmukainen liiton oman kirk-

kopoliittisen ohjelman kanssa. Ohjelmassa haluttiin kirkon vastaavan sisäisistä 

                                                 
43 Kirkko ja valtio 1977, 3–4; Lindqvist & Sihvo & Isotalo & Mäkeläinen 1977, 32; Pirinen 1979, 
159–160; Murtorinne 1995, 389; Autio 1997, 195. Hallitukset liitteessä 5. 
44 Kirkko ja valtio 1977, 3–4; Pirinen 1979, 145; Murtorinne 1995, 389; Rantanen 2002, 23–24, 
27. 
45 TArk SDP 329.5 CA 110 ptk. pk. 11.4.1985 l. 130; SDP epk 1972, 201, 298–299; SDP pkpk 
1972, 150–151, 241, 252; Lampinen 1971, 39; SDP 1972; Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 
23; Honka-Hallila 2003, 72, 81; Pirinen 1979, 145, 147; Palosaari 1981, 78–80; Rantanen 2002, 
23–24; Vaalgamaa 2003, 46; Liitteessä 1 löytyvät puoluekokoukset ja liitteessä 2 on tiivistelmä 
toimenpideohjelman kohdista. 
46 Ulf Sundqvistin haastattelu 25.2.2008. 
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asioistaan, ilman valtion tukea tai rajoituksia.47 Puheenjohtaja Sakari Knuuttila ja 

liittosihteeri Pekka Lampinen esittivät myös puoluekokoukselle, että KSDL:n 

kirkkopoliittinen ohjelma hyväksyttäisiin puoluekokouksessa kirkon piirissä toi-

mivien sosiaalidemokraattien kirkon sisäistä elämä koskevaksi tavoiteohjelmaksi. 

Puoluekokous ei hyväksynyt esitystä vaan piti uutta kirkkopoliittista kannanottoa 

riittävänä.48 Muutosta oli tapahtunut: KSDL oli määritellyt puolueen kirkkopoliit-

tisen linjan vielä vuonna 1946, mutta vuosien 1969 ja 1972 aikana molemmat sen 

tekemät muutosehdotukset oli sivuutettu.49 Puolue oli ottanut päätösvallan käsiin-

sä. 

 SDP:n kirkkopoliittista ohjelmaa pidettiin maltillisena. Uskonnonvapaus 

nähtiin kuitenkin enemmän vapautena olla uskomatta. Yleinen radikalismi näytti 

kuohuvan asevelisosialismin yli.50 Ohjelma herätti paljon huomiota, eikä se jäänyt 

lukematta myöskään muissa puolueissa. Keskustassa uusi haaste vauhditti kirkko-

poliittisen ohjelman uudistamista. Myös kokoomus asettui vastustamaan SDP:n 

ohjelmaa. SDP:n puhe kirkon ja valtion erottamisesta oli kokoomuksen mielestä 

kirkon saattamista valtion valvontaan ja holhoukseen.51 

Poliittisen oikeiston taholta pelättiin kirkon ”väärää” yksipuolista poliittista 

sitoutumista. Vasemmisto puolestaan edellytti kirkon irrottautumista poliittista 

konservatismia tukevasta näennäisestä puolueettomuudesta. Keskustalaisissa leh-

dissäkin oli otettu kantaa kirkon politisoitumiseen. Ilmiötä pidettiin sinänsä myön-

teisenä, mutta sitä vastustettiin jos politisoituminen merkitsi vasemmiston vaali-

menestystä.52 

Suomen Kristillisen Liiton (SKL) muodostuminen eduskuntapuolueeksi ja 

sen rooli yleispolitiikassa saivat runsaasti huomiota. Puoluepoliittinen lehdistö oli 

ollut ilmiöstä hyvin kiinnostunut ja samalla huolestunut. Kannanotoissa oli koros-

tettu poliittisen kentän pirstoutumista ja valitettu vastakohtaisasetelman ”kristilli-

sen” ja ”ei-kristillisen” syntymistä. Tätä keskustelua olivat lisänneet kirkon omas-

ta piiristä lähteneet erilaiset kannanotot.53 

Politiikka ja SKL:n nousu eduskuntavaaleissa saivat piispainkokouksen an-

tamaan syksyllä 1972 suosituksen, ettei seurakunnan tiloja tulisi antaa poliittisten 
                                                 
47 Lampinen 1971, 39; SDP 1972; Honka-Hallila 2003, 72, 81. 
48 SDP epk 1972, 295–298; SDP pkpk 1972, 252. 
49 Palosaari 1981, 82. 
50 Lampinen 1971, 39; Honka-Hallila 2003, 72; Pirinen 1979, 145, 147; Palosaari 1981, 78–80; 
Seppo 2002, 99. 
51 Antila 2005, 24–25, 44. 
52 Lindqvist & Sihvo & Isotalo & Mäkeläinen 1977, 34; Antila 2005, 18. 
53 Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 26; Lindqvist & Sihvo & Isotalo & Mäkeläinen 1977, 
34. 
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tilaisuuksien järjestämiseen. Lehdistössä päätös tulkittiin kirkon pesäeroksi 

SKL:stä. Arkkipiispa Martti Simojoen puhe synodaalikokouksessa tammikuussa 

1973 määritteli kirkon puoluepoliittisesti sitoutumattomaksi. Samalla kirkon tuli 

kuitenkin osallistua poliittisiin kannanottoihin ja vaikuttavaan toimintaan taiste-

lussa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta.54 

Vuoden 1974 seurakuntavaalikeskustelussa arkkipiispa Simojoki esitti kan-

nanoton, jossa toivoi työväestön saavan edustajansa seurakuntien hallintoelimiin. 

Useiden oikeistolehtien mielestä lausunto oli vaarallinen, tietyllä tavalla puolueel-

linen ja johtamassa kirkon ”väärään” politisoitumiseen. Vasemmistolehdistössä 

lausunto tulkittiin rohkaisuksi ja kädenojennukseksi kirkon suunnalta. Vuoden 

1974 seurakuntavaaleissa äänestysprosentti oli kuitenkin vain 18, mikä oli lähes 

kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Äänestysvilkkaus oli laske-

nut kaupungeissa selvästi enemmän kuin maaseudulla.55 Mistään puoluerynnäkös-

tä ei voitu siis puhua. 

SDP:n puoluekokouksessa kesällä 1975 esitettiin päätoimisen sihteerin 

palkkaamista KSDL:lle. Esityksen mukaan KSDL:n toiminta oli entistä tärkeäm-

pää puolueen kannalta, koska SKL oli muodostunut poliittiseksi puolueeksi. SKL 

kamppaili samoista äänestäjistä kristillisten sosiaalidemokraattien kanssa. Kan-

sanedustaja ja KSDL:n puheenjohtaja Sakari Knuuttila puhui aloitteiden puolesta. 

Maailmanlaajuisesti monien kristillisten kirkkojen yhteiskunnallinen asenne oli 

hänen mukaansa muuttunut vasemmistolaisemmaksi. Tieto ei ollut kuitenkaan 

mennyt riittävän hyvin perille kristillisiin piireihin.56 

Norjassa oli ilmestynyt työväenpuolueen ja kristillisen työväenliiton suhteis-

ta kirja, joka oli lujittanut näiden välistä yhteistyötä. Knuuttilan mielestä Ruotsin 

valtiopäiville ei ollut muodostunut porvarillista kristillistä puoluetta, koska siellä 

Veljeysliike oli voimakas. Vahvistamalla Veljeysliikkeen asemaa Suomessa olisi 

mahdollista, ettei sosiaalidemokraatteja siirtyisi SKL:n kannattajiksi. KSDL:n 

Anna-Liisa Juntunen jatkoi, että puolueen tulisi kaikin voimin säilyttää kristilli-

sesti ajattelevat äänestäjänsä. Juntusen mukaan Veljeysliike tahtoi olla osa puolu-

etta. Puheiden jälkeen puoluekokous kehotti puoluetoimikuntaa tutkimaan mah-

dollisuudet palkata päätoiminen liittosihteeri KSDL:lle.57 

Samassa puoluekokouksessa esitettiin, että puoluekoneisto osallistuisi seu-

                                                 
54 Lindqvist & Sihvo & Isotalo & Mäkeläinen 1977, 34. 
55 Lindqvist & Sihvo & Isotalo & Mäkeläinen 1977, 36, 90. 
56 SDP epk 1976, 246–248; SDP pkpk 1976, 273, 277, 279, 334, 339. 
57 SDP pkpk 1976, 273, 277, 279, 334, 339. 
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rakuntavaaleihin. Sen mukaan vaalit koskivat välittömästi 90 % Suomen kansasta. 

Puolueen julkinen kanta vaaleja kohtaan oli ollut ”kylmän passiivinen”. Esitys 

vaati velvoittamaan puoluetoimijat osallistumaan vaaleihin, kuuluivatpa he kirk-

koon tai eivät. Puoluetoimikunta linjasi, että kirkko oli merkittävä instituutio. Sik-

si sosiaalidemokraattien yhteiskunnallisten tavoitteiden kannalta oli tärkeää seura-

ta millaisella hallinnolla kirkon toimintaa ohjattiin. Puoluetoimikunta yhtyi vaati-

mukseen, että seurakuntavaaleissa hyväksyttäisiin vaaliliitoille poliittiset tunnuk-

set. Puoluekokous hyväksyi esityksen puolueen osallistumisesta seurakuntavaa-

leihin keskustelutta.58 

Puoluekokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Kalevi Sorsan ja puoluesih-

teeriksi Ulf Sundqvistin. Kokous hyväksyi samalla teollisuuspoliittisen ohjelman, 

jonka luonnos tuli ennen puoluetoimikunnan käsittelyä julkisuuteen. Sen mukaan 

taloudellista kansanvaltaa olisi lisättävä. Liikepankit ja vakuutuslaitokset oli saa-

tava jossain määrin yhteiskunnan päätösvallan vaikutuspiiriin.59 

Öljykriisi ja kansainvälisen talouden epävakaus aiheutti maailmanlaajuisen 

laman, joka saapui Suomeen viiveellä. Vuonna 1975 taloudellinen tilanne heikke-

ni ja työttömien määrä nousi 60 000:een. Tilanne teki vaalien jälkeiset hallitus-

neuvottelut vaikeiksi.60 Sataantuhanteen noussut työttömyys antoi presidentti 

Kekkoselle aiheen vedota kansaan ja vaatia poliitikoilta puoluerajat ylittävää yh-

teistyötä. Presidentti pystytti syksyllä 1975 Miettusen ”kansallisen hätätilahalli-

tuksen”. Miettusen II hallitukseen tulivat kolme suurta kansanrintamapuoluetta, 

RKP ja LKP. Sisäisestä eripurasta huolimatta hallituksen onnistui saada aikaan tu-

lopoliittinen kokonaisratkaisu (tupo), jonka kestoksi sovittiin vuosi.61 

Miettusen II ”hätätilahallituksen” toiminnalle oli tunnusomaista jatkuva si-

säinen kriisi. Kansallinen hätätilahallituksen tie päättyi syyskuussa 1976. Kekko-

nen antoi Miettuselle tehtäväksi muodostaa keskustaryhmien vähemmistöhallituk-

sen. SDP:n kieltäydyttyä tukemasta hallituksen budjettiesitystä sopi Miettusen III 

hallitus oikeisto-opposition62 kanssa budjetin läpiviemisen eduskunnassa. Porva-

rillinen enemmistö toimi ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen poliittisesti tär-

keässä asiassa. Keskustan ja oikeiston taktinen liitto antoi SDP:lle opetuksen. Por-

                                                 
58 SDP epk 1976, 255; SDP pkpk 1976, 273, 280. 
59 SDP 1975b; SDP epk 1976, 100; SDP pkpk 1976, 63, 261; Iivari 2007, 182; Ulf Sundqvistin 
haastattelu 25.2.2008; Lehtinen 2002, 590; Tarkka 2002, 116–117. 
60 Lipponen 1986, 77; Iivari 2007, 192; Tarkka 2002, 34–35, 43; Nevakivi 2004, 305. 
61 Blåfield & Vuoristo 1985, 106; Iivari 2007, 193–194; Jansson 1993, 151; Klinge 2001, 46–47; 
Lehtinen 2002, 596; Tarkka 2002, 39; Nevakivi 2004, 305; Kalela 2005, 223; Rusi 2007, 344. 
62 Kokoomus ja SKL. 
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varipuolueet pystyivät yhteistyöhön, jolla maata voitiin hallita.63 

 
 
 

                                                 
63 Jansson 1993, 151–152; Kyntäjä 1993, 210; Suomi 2000, 94–95; Klinge 2001, 47; Lehtinen 
2002, 597–598, 600, 604; Tarkka 2002, 41, 116; Nevakivi 2004, 305–306; Tuomisalo 2006, 84–
85; Rusi 2007, 346–347. 
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3. Kirkon ja työväenliikkeen välit lämpenevät 
1977–1980 
3.1. Muutoskauden avaus 1977 

3.1.1. Sorsan puhe muuttaa suhtautumista 
 
Pohjoismaiden Kristillisten Sosiaalidemokraattien Liitolla oli vuoden 1977 alussa 

Helsingissä hallituksenkokouksen. SDP:n puheenjohtaja Kalevi Sorsa oli kutsuttu 

tilaisuuteen. Sakari Knuuttilan mukaan Sorsan mukanaolo oli osa perinnettä, jossa 

isäntämaan puolueen puheenjohtaja osallistui tilaisuuteen.64 Sorsa käsitteli pu-

heessaan 16.1.65 sosiaalidemokratian ja kristinuskon välisiä suhteita. SDP:n pu-

heenjohtajan mukaan kristinuskoon oli alun perin kuulunut sekä uskonnollinen et-

tä yhteiskunnallinen puoli. Sorsan mielestä ajan kuluessa oli tapahtunut jako näi-

hin ääripäihin. Hän myönsi, että ”ei-uskovaiset” sosiaalidemokraatit olivat liian 

herkästi mieltäneet kristillisen vakaumuksen ja poliittisen konservatismin samoik-

si.66 Sorsan mielestä: 

 
sosialidemokratialla ja kristinuskon perusarvostusten välillä ei ole ristiriitaa – – Kristinusko 
ei tuomitse ketään vanhoillisuuteen. Päinvastoin, yksi tämän päivän suuria tehtäviä on vir-
voittaa kristikunnan piirissä se edistyksellinen perinne, joka aina on taistellut sortoa vastaan 
ja ihmisten tasa-arvon puolesta. Tämä edellyttää kansanvaltaiselta työväenliikkeeltä voima-
kasta tukea Veljeysliikkeen toiminnalle ja siihen haluamme sitoutua. Toivottavasti toimin-
tamme otetaan avoimin mielin vastaan myös uskontokuntien piirissä.67 

 
Helsingin Sanomat uutisoi lyhyesti tapahtuman heti seuraavana päivänä. Radikaa-

lilla kristillisyydellä oli sen mukaan sijansa SDP:ssä. Sorsan mielestä yhteistyötä 

tulisi tehostaa. Myös Suomen Sosialidemokraatissa oli lyhyt uutinen Pohjoismai-

den Kristillisten sosiaalidemokraattien tapaamisesta.68 

Seuraavalla viikolla SDP:n puoluetoimikunnassa käytiin läpi suunnittelu-

osaston päällikkö Paavo Lipposen johtaman vaalianalyysiryhmän arviota edellisen 

vuoden kunnallisvaaleista. Raportti totesi, että ääniä oli menetetty etenkin suurissa 

kaupungeissa. Työryhmän mielestä kaupungeissa olisi pyrittävä muuttamaan ima-

goa, parannettava puolueen sisäistä henkeä sekä synnytettävä erilaisten ”virtausten 

                                                 
64 Sakari Knuuttilan haastattelu 29.5.2007. 
65 vrt. Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 27. Painovirhe päivämäärässä, 16.11.1977, on välit-
tynyt useisiin tutkimuksiin. Todellinen päivä on 16.1.1977. 
66 TArk KSDLA 329.5 C 1 liittotmk. pk. 24.3.1977 § 8. 
67 SS 19/28.1.1977 ”Merkittävä puheenvuoro” Maunu Sinnemäki; Honka-Hallila 2003, 76–77. 
68 HS 15/17.1.1977 Kalevi Sorsa: ”Radikaalilla kristillisyydellä sijansa SDP:ssä”; SS 15/22.1.1977 
”Pohjoismaiden kristilliset demarit Helsingissä”. 
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keskinäisen suvaitsevuuden ilmapiiri”.69 

Keskustelussa Sorsa listasi erityisryhmiksi SMP:n Veikko Vennamon kan-

nattajat ja nukkuvat70, joissa olisi avain SDP:n nousuun. Tulevaisuuden suurin 

tehtävä oli kuitenkin saada kokoomuksen kannattajia äänestämään SDP:tä. Ko-

koomus oli kyettävä lyömään taistelussa rakennemuutoksen synnyttämistä uusista 

ammattikerrostumista. Lipponen tuki puheenjohtajan näkemystä ja jatkoi kerto-

malla, että asutuskeskuksissa ja Etelä-Suomessa olisi noin 30 % potentiaalinen 

kannattajakunta. Tähän kuuluivat muun muassa alemmat toimihenkilöt. Kokouk-

sen toisena päivänä tehtiin yhteenveto keskustelun tuloksista. Keskustelussa puu-

tuttiin myös puolueen ja kristillisyyden väliseen suhteeseen, jossa sanottiin tarvit-

tavan uudelleenarviointia.71 

Muutama päivä puoluetoimikunnan kokouksen jälkeen Suomen Sosialide-

mokraatti -lehti uutisoi Sorsan puhetta laajemmin. Maunu Sinnemäki luonnehti 

kirjoituksessaan puheenjohtajan puhetta merkittäväksi puheenvuoroksi. Sinnemäki 

kirjoitti vielä lopuksi, miten kirkon ”vanhoillisten” piirien tapa tuomita muiden 

sosiaalinen ja poliittinen toiminta kirkon parissa oli hämmästyttävää. Nämä tuo-

mitsijat osallistuivat hänen mielestä itse joskus ”suorastaan raivokkaan aktiivisesti 

poliittiseen toimintaan vanhoillisten puolella”.72 SDP:n puheenjohtajan pitämää 

puhetta käsiteltiin uudestaan seuraavana päivänä samassa lehdessä, jolloin siitä 

julkaistiin lyhennelmä.73 Ei ollut varmaankaan sattumaa, että puoluetoimikunnan 

keskustelun jälkeen puolueen pää-äänenkannattaja otti aiheen laajaan käsittelyyn. 

Kotimaa-lehti haastatteli keskiaukeamallaan näkyvästi Sorsaa. Myös 

KSDL:n oma Veljeys-lehti kirjoitti asiasta. Kirjoituksen mukaan yhteiskunnalli-

nen kehitys oli nostanut ajankohtaiseksi sosiaalidemokratian ja kristinuskon väli-

sen suhteen. SDP:tä oli turhaan arvosteltu olevan vähättelevä tai vihamielinen 

suhteessa kristillisiin arvoihin. Samassa yhteydessä otettiin kantaa myös SKL:n 

toimintaan, jonka katsottiin harhaanjohtavasti omivan kristillisyyden nimen ”ark-

kivanhoillisen politiikan käyttövoimaksi”.74 

Kansan Lehdessä jatkettiin keskustelua työväenliikkeestä ja kristinuskosta. 

Artikkelin mukaan kristityt työväenliikkeen edustajat olivat joutuneet kantamaan 

                                                 
69 TArk SDP 329.5 CA 67 Vaalianalyysiraportti kunnallisvaaleista 4.1.1977. 
70 Äänestäjät jotka kokonaan jättävät äänestämättä. 
71 TArk KSDLA 329.5 H 20 ptk. pk. 25.1.1977; TArk SDP 329.5 CA 70 ptk. kpk. 25.–26.1.1977. 
72 SS 19/28.1.1977 ”Merkittävä puheenvuoro” Maunu Sinnemäki. 
73 TArk KSDLA 329.5 C 1 liittotmk. pk. 24.3.1977 § 8; SS 20/29.1.1977 ”Eristäytyminen tai vas-
takkaisuus kohtalokasta”. 
74 Kmaa 13/18.2.1977 ”Olisi kohtalokasta kulkea eri suuntiin”; Veljeys 1/1977 ”Kristikunnan edis-
tyksellisen perinteen virvoittaminen tehtävämme”. 
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raskaan taakan huomatessaan kirkon vieraantuneen entistä enemmän työväenluo-

kasta. Siksi työväenluokka olisi pyrkinyt tietoisesti vieraantumaan kirkosta ja 

kirkko työväenluokasta.75 Sosiaalidemokraattiset lehdet olivat käyneet palstoillaan 

rakentavaa kirkkoa koskevaa keskustelua. Puolueiden kirkkopolitiikassa oli sel-

västi lisääntynyt myötämielisyys kirkko kohtaan ja kritiikki vähentynyt kohtaan. 

Selvin muutos puolueiden ja kirkon suhteissa nähtiin tapahtuneen kirkon ja SDP:n 

välillä.76 

Lehdistön lisäksi muutkin olivat huomanneet Sorsan pitämän puheen. Kale-

vi Sorsa kiitti kirjeellä Helsingin yliopiston kansleri Mikko Juvaa ”lähetyksestä, 

joka antoi paljon uutta tietoa työväenliikkeen ja kirkon suhteiden kehityksestä”. 

Juvan arkistosta ei löytynyt mitään mainintaa kyseisestä lähetyksestä. Todennä-

köisesti se sisälsi kirjoja tai kirjoituksia ajankohtaiseksi nousseesta aiheesta. Myös 

se jää avoimeksi lähettikö Juva materiaalia jo ennen puhetta Sorsalle. Tässä tapa-

uksessa Juva olisi toiminut puheenvalmistelussa eräänlaisena taustavaikuttajana.77 

Puoluetoimikunta oli käsitellyt keväällä kahteen kertaan kirkon ja työväen-

liikkeen välisten suhteiden tarkistamisen tarvetta. Tämän seurauksen SDP:n tiedo-

tussihteeri Vesa Karvinen lähetti kirjeen, jossa hän kertoi aiheen johtaneen pää-

tökseen painattaa kirjan kristinuskon ja sosiaalidemokratian suhteista, Norjan työ-

väenpuolueen mallin mukaisesti. Puolueen työvaliokunta oli nimennyt työryh-

män78 valmistelemaan asiaa Helsingin seurakuntayhtymän tiedotuspäällikkö Ju-

hani Simojoen johdolla. Kirjan oli määrä valmistua vuoden 1978 aikana.79 Simo-

joen mukaan aloite kirjan tekemiseen tuli suoraan puheenjohtaja Sorsalta.80 

Valtioneuvoston asettama parlamentaarinen Kirkko ja valtio -komitea sai 

työnsä valmiiksi kesäkuussa 1977. Komitea seurasi omassa mietinnössään pääosin 

kirkon vastaavan komitean vuonna 1970 valmistuneita linjauksia. Vaikka komite-

an enemmistö piti tarpeellisena eräiden perinteisten valtiokirkollisten siteiden höl-

lentämistä ja kirkon itsenäisyyden lisäämistä suhteessa valtioon, se halusi säilyttää 

kuitenkin kirkon verotusjärjestelyt pääpiirteissään ennallaan. Parlamentaarinen 

komitea arvioi selvityksessään myös uskonnonvapauden kannalta perusteltavia 
                                                 
75 Kansan lehti 55/19.3.1977 ”Kristityn demarin rooli”. 
76 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 23, 26–27; Antila 2005, 128–129. 
77 TArk SDP 329.5 F 385 Kalevi Sorsa Mikko Juvalle 21.2.1977; KA Juva K 12–25. 
78 Muita jäseniä olivat: Aarne Laurila, Pekka Lampinen, Sakari Knuuttila, Teppo Jalli ja Vesa 
Karvinen. Työssä olivat mukana edellisten lisäksi Maunu Sinnemäki ja Toivo I. Palo. 
79 TArk KSDLA 329.5 F 8 Vesa Karvisen kirje 29.3.1977; TArk KSDLA 329.5 F 8 Pekka Lampi-
nen Elis Manniselle 3.4.1977; TArk KSDLA 329.5 C 1 liittotmk. pk. 17.5.1977 § 8; TArk SDP 
329.5 CA 73 ptk pk 2.2.1978 liite 79 työvk. muistio 1.2.1978; TArk KSDLA 329.5 C 1 johtokunta 
7.11.1978 § 13; TArk KSDLA 329.5 C 4 Runo Savisaaren historiikki; Veljeys 2/1977 ”Uusi kirja 
tulossa”; Simojoki 1978; Honka-Hallila 2003, 76–77. 
80 Juhani Simojoen haastattelu 3.3.2008. 
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säännöksiä löytämättä niistä valaa lukuun ottamatta muutostarvetta.81 

Parlamentaarinen komitea katsoi, että kirkkojen ja valtion välinen oikeudel-

linen asema tulisi säilyttää ennallaan. Kansanedustajajäsenet seurasivat pitkälti 

puolueidensa linjaa. Eniten arvostelua herätti yhteisöverotus. Uskonnonvapauteen 

katsottu kirkon ja valtion erovaatimus oli yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttumi-

sen myötä kuivunut kasaan yhdessä radikalismin kanssa.82 

Myös uskonnonopetuksen asemasta kouluissa oli tullut kiistaa. Komitea eh-

dotti, että laissa turvattaisiin selkeämmin vanhempien oikeus turvata lastensa us-

kontonsa mukainen opetus. Komitea ehdotti kuitenkin uskonnonopetuksen säilyt-

tämistä pääpiirteissään ennallaan. Kirkolliskokous otti komitean mietintöä myötäi-

levän linja ja toivoi vähemmistöjen oikeuksien parempaa turvaamista.83 

Komitean mietintö oli lähestulkoon samansuuntainen SDP:n kirkkopoliitti-

sen ohjelman kohtien 1, 2, 6–12 kanssa. Vain kysymys verotuksesta, sotilas-

sielunhoidon järjestämisestä ja valtiollisten jumalanpalvelusten kohdalla oli eroja, 

joista komitean sosiaalidemokraatit jättivät eriävän mielipiteen. Rukouspäiväjär-

jestelyt ja hautauksen hoitaminen olivat myös mietinnössä poikkeavat SDP:n 

kirkkopoliittisen ohjelman kanssa, mutta ne eivät aiheuttaneet erillistä kirjaamista 

mietintöön.84 

Ilta-Sanomissa kummasteltiin vasemmistolehdistön vaikenemista Kirkko ja 

valtio -komitean viisivuotisen työn tuloksista. Lehden mukaan muissa lehdissä oli 

esitetty arvosteluja. Parlamentaarisessa komiteassa oli Aarne Laurilan puheenjoh-

tajuuden takia ollut vasemmistoenemmistö. Kuitenkin vain komitean SKDL-

jäsenet liittivät mietintöön jyrkempiä toimenpiteitä vaativia eriäviä mielipiteitä. 

Kaiken kaikkiaan julkisen keskustelun katsottiin olevan aika vähäistä verrattuna 

Ruotsiin. Komitean mietintö sai uutistapahtumana julkisuutta, mutta mielipiteiden 

vaihto jäi niukaksi.85 

KSDL:ssä oli käsitelty kirkko ja valtio -komitean mietintöä jo edellisenä 

vuonna. Sakari Knuuttilan ennakkotietojoen mukaan ei ollut syytä huoleen, sillä 

sosiaalidemokraateista ainakin Matti Ahde ja Aarne Laurila olivat ”kirkolle myön-

                                                 
81 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 28; Numminen 1992, 166–167; Juva 1994, 269; Pirinen 
1979, 159–160; Autio 1997, 195; Murtorinne 1995, 390; Rantanen 2002, 28; Seppo 2002, 99–100; 
Seppo 2003, 50. 
82 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 28; Numminen 1992, 166–167; Juva 1994, 269; Pirinen 
1979, 159–160; Autio 1997, 195; Murtorinne 1995, 390; Rantanen 2002, 28; Seppo 2003, 50. 
83 Kirkko ja valtio 1977, 194; Kukkonen 1999, 54; Kuusela 2000, 48–49; Rantanen 2002, 28–28; 
Seppo 2003, 50. 
84 SDP 1972; Kirkko ja valtio 1977; Liite 2. 
85 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 23; IS 148/1.7.1977 ”Vasemmisto vaikenee Kirkko ja 
valtio -mietinnöstä”; Rantanen 2002, 29. 
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teisiä”.86 KSDL ei pitänyt esitystä hälyttävänä ja katsoikin, ettei sillä ollut tarvetta 

puuttua käsittelyn kulkuun sen kummemmin. Liitossa päätettiin olla levollisia 

komitean suhteen. Komitean sosiaalidemokraattiset jäsenet ymmärsivät asiat oi-

kein.87 Komitean mietintö vastasi hyvin pitkälti SDP:n oman toimenpideohjelman 

linjauksia. 

 
 

3.1.2. Sorsan II hallitus ja Kekkosen uudelleenvalinta 
 
Vuosi 1977 oli ollut kolmas perättäinen lamavuosi. Työttömien määrä oli kolmin-

kertaistunut hätätilahallituksen alkutilanteesta 164 000:een ja talous oli heikenty-

nyt entisestään.88 SDP julkisti uuden talouspoliittisen linjansa puolueneuvoston 

kokouksessa 9.3.1977. Vuoden 1975 puoluekokouksen puheet olivat vaihtuneet ja 

Sorsa oli kertonut jo syksyllä 1976 sosiaalidemokraattien suhtautuvan myönteises-

ti yrityksiin. Uusi ohjelma oli ”kuin patruunan päiväuni”.89 EVA:n piirissä oli 

käyty keskusteluja SDP:n talouspolitiikan muutoksesta jo vuoden alussa ja koetet-

tu valmistautua muutokseen.90 Kirkolliskokouksen kevätistuntokauden päätöspu-

heessaan arkkipiispa Martti Simojoki puhui vihjailevasti ”hengen keväästä”, ja 

toivoi sen jatkuvan.91 

Edellisen vuoden budjettiyhteistyön on katsottu olleen yksi syy SDP:n kään-

tymiseen markkinatalouden kannattajaksi vuonna 1977. Puolue pelästyi porva-

riyhteistyötä ja luopui vähitellen jyrkän linjan sosialismista. Myös Sorsa näki el-

vytyspolitiikan juuret kesässä 1976, mutta varsinaisesti ne kiteytyivät vasta bud-

jettikriisiä seuranneena oppositiokauden aikana.92 

SDP:n uuden yritysmyönteisen linjan periaatteet piti pystyä vielä perustele-

maan sosiaalidemokraattiseen linjaan. Sorsa määrittelikin, että tämän päivän yri-

tysvoitot olivat huomispäivän palkankorotuksia.93 Uuden talouspolitiikan aatteel-

liseksi perustaksi sopi hyvin valtiotieteiden tohtori Pekka Kuusen muotoilema 

ajattelu. Hän oli kirjassaan 60-luvun sosiaalipolitiikka94 hahmotellut kasvulle pe-

                                                 
86 TArk KSDLA 329.5 C 1 kkoptmk. pk 19.2.1976 § 4. 
87 TArk KSDLA 329.5 C 1 kkoptmk. pk. 11.3.1976 § 4. 
88 Iivari 2007, 195; Lehtinen 2002, 597–598; Tarkka 2002, 38, 41–42. 
89 TArk SDP 329.5 CB 20 pn. pk 9.3.1977; Blåfield & Vuoristo 1985, 110–111; Taivalsaari 1990, 
45; Puoskari 1992, 88–89; Klinge 2001, 47; Lehtinen 2002, 609; Tarkka 2002, 116–117, 158. 
90 KA EVA K 3 työvk. pk. 11.1.1977 § 2, § 2 liite A; Tarkka 2002, 157. 
91 Kkok. kpk-k. 1977, 230; Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 26; Antila 2005, 119–120. 
92 Sorsa 2003, 420; Suomi 2000, 94–95; Klinge 2001, 47; Lehtinen 2002, 600, 604; Tuomisalo 
2006, 85. 
93 Blåfield & Vuoristo 1985, 113; Jansson 1993, 153–154. 
94 Kuusi 1961. 
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rustuvan yhteiskunnan, jossa ”sosiaalinen” ei enää ollut vastakohta taloudelle. So-

siaalipolitiikan nähtiin voivan edistää talouskasvua lisäämällä kokonaiskulutusta 

ja parantamalla yleistä kulutuspohjaa.95 

Toukokuussa presidentti Kekkonen suostutteli puolueet uuteen enemmistö-

hallitukseen. SDP sai 15.5.1977 nimitettyyn uuteen hallitukseen tärkeät pää-, val-

tionvarain- sekä kauppa- ja teollisuusministerien paikat. Sorsan II hallitus oli pu-

namultahallitus. Uuden hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa Smolnas-

sa uusi pääministeri Kalevi Sorsa luonnehti toimittajien kyselyihin hallituksen 

olevan ”elvytyshallitus”.96 

 Hallitus järjesti 5.–6. syyskuuta 1977 kansantalouden päättäjäjärjestöjen, 

puolueiden ja muiden neuvottelutahojen konferenssin Espoon Korpilammella. 

Paikalle oli kutsuttu yli 300 talouspolitiikan vaikuttajaa keskustelemaan tarvitta-

vista toimenpiteistä. Tärkeimmät osallistujat olivat kuitenkin tiedotusvälineet.97  

Korpilammen konferenssi poiki myös kirjan98, jossa julkaistiin joidenkin 

osallistujien puheenvuoroja. Korpilammen tilaisuus oli tarkoitettu hallituksen aja-

tusten ja toimintalinjojen markkinoimistilaisuudeksi. Kalevi Sorsa päätti konfe-

renssin vertaamalla paikan nimeä ja taloudellista tilannetta raamatulliseen korpi-

vaellukseen. 

 
Vaikuttaa hyvin vahvasti siltä, että yhteinen tanssi kultaisen vasikan ympärillä on nyt ohi 
eivätkä taivaan merkit lupaa mannaa tulevaisuudessakaan.  

 
Elvytys oli Sorsan mielestä myös hiukan ”uskon asia”. Kirjan lopussa esiteltiin 

vielä Sorsan II hallituksen ohjelmajulistus ja elvytyssuunnitelma. Keskusteluissa 

murrettiin järjestöjen välinen äänivalli ja manattiin esille ”Korpilammen henki”.99 

Korpilammen konferenssia on myöhemmin lähes poikkeuksetta pidetty yh-

teiskunnallisen konsensuspolitiikan läpimurtona. Pyrkimys yhteisymmärrykseen 

ilmeni ensin ulkopolitiikassa ja laajeni kattamaan myös sisäpolitiikan. Myös op-

positiossa oleva kokoomus osallistui laajoihin, puolueiden väliseen yksimielisyy-

teen perustuviin ratkaisuihin määräenemmistön saamiseksi kommunisteja vastaan. 

Päätöksenteossa pyrittiin sen myötä ottamaan huomioon entistä paremmin eri 

                                                 
95 Raatikainen 1982, 126; Kyntäjä 1993, 176; Kettunen 2001, 231; Tarkka 2002, 16–18; Apunen 
2005, 155; Kalela 2005, 216. 
96 Blåfield & Vuoristo 1985, 111–113; Kahri 2001, 156–157; Puoskari 1992, 89; Lehtinen 2002, 
609; Tarkka 2002, 41–42, 158; Nevakivi 2004, 306; Rusi 2007, 350. 
97 Blåfield & Vuoristo 1985, 115; Kahri 2001, 156–157; Iivari 2007, 196; Rantala 1982, 
215;Tarkka 2002, 159. 
98 Korpilampi 1977. 
99 Korpilampi 1977, 3–4, 15–16, 300, 307; Sorsa 1983, 162; Kahri 2001, 156–157. 
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osapuolten näkemykset pyrkimyksenä lähentää politiikkaa reaalitalouteen.100 

Sosiaalidemokraattien uusi talousajattelu ulottui myös yleiselle yhteiskun-

nalliselle tasolle, jota kuvaa hyvin arkkipiispa Simojoen mainitsema ”hengen ke-

vät”. Kokoomuksessa huomattiin muutos ja siitä avautuvat mahdollisuudet. Kek-

koselle ja keskustalle voitaisiin luoda vastapaino kokoomuksen ja sosiaalidemo-

kraattien yhteistyön kautta.101 

Presidentinvaaleissa 1978 Kekkonen uudisti valtakirjansa 259 valitsijamie-

hen turvin.102 Puoluetoimikunnassa käytiin keskustelua presidentin valitsijamies-

vaaleista. Puoluesihteeri Ulf Sundqvist raportoi, ettei SKL:n nousu vaaleissa ollut 

yllätys. Hän pohti edelleen oliko kyseessä pysyvä ”anti-kekkostrendi”. Sundqvis-

tin mielestään täytyi ryhtyä toimiin, koska eduskuntavaalikampanja aloitettaisiin 

välittömästi.103 Paavo Lipponen jatkoi presidentinvaalien arviota ja totesi kristil-

listen vetäneet kokoomuslaisia ja keskiryhmien äänestäjiä, eniten Helsingissä, 

Uudellamaalla, Etelä-Hämeessä ja Kymessä. Puoluetoimikunnan jäsen Sulo Pent-

tilän mielestä protestihenkikään ei pelkästään selittänyt tapahtunutta, vaan suuris-

sa asutuskeskuksissa oli tapahtunut muutosta.104 

Kalevi Sorsa piti SKL:n menestystä hyvänä, koska se lopetti keskustan hai-

kailut kristillisten suuntaan. Puheenjohtaja kertoi myös kokoomuksen Harri Hol-

kerin ja keskustan Johannes Virolaisen ”vannoneen verivalan” yhteisen automat-

kan aikana, ettei kristillisiä otettaisi seuraavissa vaaleissa vaaliliittoihin mukaan. 

Tämä merkitsi Sorsan mielestä porvariäänten hajaantumista.105 SKL:n kannatus 

oli noussut vuoden 1970 yhdestä kansanedustaja paikasta yhdeksään perien osan 

”vennamolaisten” äänistä.106 

 
 

3.2. Arkkipiispa Juva ja seurakuntavaalien ponnistus 1978 
 
Helmikuussa toimitettiin kirkolliskokouksen maallikko- ja pappisedustajien vaalit. 

Kotimaa otsikoi vaalikirjoituksensa Sitoutumattomien muistolle. Puoluepolitiikka 

                                                 
100 Iivari 2007, 196; Elder & Thomas & Arter 1988, 169; Taivalsaari 1990, 25; Puoskari 1992, 
186; Jansson 1993, 153–154; Klinge 2001, 44; Lehtinen 2002, 579, 608–609; Isohookana-
Asunmaa 2006, 494; Kalela 2005, 222. 
101 Tarkka 2002, 117, 158. 
102 Jansson 1993, 153–155; Nevakivi 2004, 307; Lehtinen 2002, 579; Apunen 2005, 270–217. 
103 TArk SDP 329.5 CA 76 ptk. kpk. 19.1.1978. 
104 TArk SDP 329.5 CA 73 ptk. pk. 12.1.1978 liite 28; TArk SDP 329.5 CA 76 ptk. kpk. 
19.1.1978. 
105 TArk SDP 329.5 CA 73 ptk. pk. 12.1.1978 liite 28; TArk SDP 329.5 CA 76 ptk. kpk. 
19.1.1978. 
106 Rantala 1982, 33; Nevakivi 2004, 305. 
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oli pyrkimässä mukaan kirkollisiin vaaleihin. Toukokuussa Kotimaa kirjoitti, että 

”vinoutuman oikaiseminen” olisi ajankohtaista. Myös vasemmistolle tulisi antaa 

mahdollisuus toimia kirkossa ja jälleen puhuttiin politisoitumisesta.107 SDP:n so-

siaali- ja terveysministeri Pirkko Työläjärvi sanoi, että työväenliikkeen oli turha 

arvostella kirkkoa jos se ei ollut halukas vaikuttamaan siihen. Työläjärvi varoitteli 

kuitenkin suoran järjestöpoliittisen ryntäyksen säikyttävän perinteistä seurakunta-

väkeä. SDP:n piirissä oltiin liikkeellä varovaisen kiinnostuneesti. KSDL:n asiakir-

joissa ei mainittu sanallakaan vuoden kirkolliskokousvaaleja.108 

Arkkipiispanvaali lähestyi ja KSDL:n liittokokous teki päätöksen olla anta-

matta mitään julkilausumaa vaalissa.109 Tämä kanta otettiin siitäkin huolimatta, et-

tä Helsingin yliopiston kansleri Mikko Juvaa pidettiin työväenliikkeelle myöntei-

senä vaihtoehtona. Jacob Södermanin mukaan SDP ei kampanjoinut Juvan hyväk-

si. Puolueessa oli käsitys, ettei kirkkoon pystyttäisi vaikuttamaan. Myös vanhat 

asenteet vaikuttivat taustalla.110 Yksi syy tähän saattoi olla pyrkimys välttää liial-

lista politisointia, joka olisi voinut koitua Juvalle jopa haitaksi. 

Juva sai eniten ääniä arkkipiispanvaalissa ja tasavallan presidentti nimitti 

hänet tehtävään. Entinen Liberaalisen Kansanpuolueen puheenjohtaja Mikko Ju-

van katsottiin olevan myönteinen naispappeudelle kun taas hänen vastaehdok-

kaansa Tapiolan seurakunnan kirkkoherra rovasti Samuel Lehtosen kielteinen.111 

Keskisuomalainen kirjoitti miten julkinen keskustelu arkkipiispan vaalista oli ollut 

maltillista. Erityisen mieluisaa oli puoluepolitiikan puuttuminen.112 

Kesän puoluekokouksessa oli kolme jumalanpalvelusta: Kallion kirkossa, 

Tuomiokirkossa ja Tapiolan kirkossa. KSDL:n mielestä puolueen suhtautumisen 

muutosta kuvasi se, että liitto oli järjestänyt SDP:n 75-vuotisjuhlan yhteyteen 

jumalanpalveluksen Lappeenrannassa. Tämän jälkeen oli jumalanpalvelus 

kuulunut SDP:n puoluekokousten ohjelmaan.113 

Puoluekokouksessa hyväksyttiin Sosialidemokratian Suunta puolueen oh-

jelmalliseksi kannanotoksi, ja sen tuli koota yhteen kaikki erityisohjelmat. Yhteis-

kunnallisten muutosten myötä oli kuitenkin lähes mahdotonta jatkaa yksityiskoh-

                                                 
107 Kmaa 13/14.2.1978 pääk. ”Sitoutumattomien muistolle”; Kmaa 33/5.5.1978 ”Puoluepeliä kir-
kolliskokoukseen”; Kukkonen 1999, 32, 35–36. 
108 TArk KSDLA; Kmaa 42/6.6.1978 ”Ulkopuolinen kirkon arvostelu ei johda mihinkään”; Kuk-
konen 1999, 38; Antila 2005, 127. 
109 TArk KSDLA 329.5 C 1 liittotmk. pk. 26.4.1978 § 7. 
110 Jacob Södermanin haastattelu 18.2.2008. 
111 Juva 1994, 275–276; Murtorinne 1995, 393, 395; Kukkonen 1999, 20; Niiranen 2000, 159. 
112 Ks 118/5.5.1978 ”Arkkipiispan vaali”; Murtorinne 1995, 395. 
113 TArk KSDLA 329.5 C 1 liittotmk. pk. 13.1.1978 § 8; TArk KSDLA 329.5 C 1 työvk. pk. 
13.4.1978 § 6; Honka-Hallila 2003, 80. 
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taista määrittelyä tavoitteista ja siksi tarvittiin laajempi ohjelma.114 Suunta-

ohjelma oli tärkeämpi kuin Jyväskylän sisäpoliittinen julkilausuma, ja se pyyhki 

pois sosialismin puolueen lähiajan tavoitteista.115 

Yhdessä esityksessä toivottiin kirkon ja valtion erottamista toisistaan. Puo-

luetoimikunnan mukaan Valtion ja kirkon suhteet -ohjelma vuodelta 1972 oli 

edelleen riittävä mielenilmaus puolueen kannasta. Valiokunta oli samaa mieltä. 

Pentti Lahti kommentoi asiaa: 

 
SDP otti periaatteessa myönteisen asenteen valtion ja kirkon väliseen suhteeseen ja muun 
muassa suhtautui tilanteeseen siten, että sosiaalidemokraatit pyrkivät olemaan aktiivisesti 
mukana esimerkiksi kirkon hallinnossa ja siitä on seurauksena muun muassa se että me 
osallistumme seuraavissakin kirkollisvaaleissa aktiivisesti kirkkovaltuustojen ja kirkkoneu-
vostojen vaaleihin ja koetamme viedä tätä omaa sanomaamme valittujen edustajien välityk-
sellä kirkon piiriin.116  

 
Puoluekokous vastasi Lahden puheeseen suosionosoituksin ja yhtyi valiokunnan 

sekä puoluetoimikunnan esittämään kantaan.117 

Puoluekokouksessa oli esillä myös taksvärkkikeräys. Koululais- ja nuoriso-

järjestöjen sekä ammattiyhdistysten lisäksi mukaan tulivat ensi kertaa kirkon nuo-

risotyötä edustavat järjestöt. Myös kaikkien merkittävien puolueiden kannanotot 

puolsivat keräystä.118 Taksvärkin kohteina olivat Chile ja eteläinen Afrikka. Chi-

len osuudella oli tarkoitus tukea kadonneiden ja poliittisista syistä vangittujen 

omaisia, joukkoruokailujen järjestämistä sekä rahoittaa poliittisten vankien oikeu-

denkäyntikuluja. Eteläisen Afrikan tuki jaettiin kolmeen osaan: Namibiassa 

SWAPO:lle, Etelä-Afrikassa ANC:lle ja Etelä-Rhodesiassa Isänmaalliselle Rin-

tamalle. Kirkon mukaantulo keräyksen organisoinnissa näkyi voimakkaasti. Ta-

loudellinen apu Chileen toimitettaisiin Chile Democratico -järjestön ja katolisen 

kirkon Solidaarisuusvikariaatin kautta. SWAPO:n kohdalla kanavana toimisi Lu-

terilainen Maailmanliitto.119 

Taksvärkin suojelijana toimi presidentti Urho Kekkonen. Keräystoimikun-

nan puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Jacob Söderman ja keräyspäällikök-

si edellisen taksvärkin puheenjohtaja Matti Viialainen. SDP:n puoluekokous päätti 

tehdä taksvärkistä vetoomuksen jäsenille.120 Kirkko etsi suhteita työväkeen ja 

                                                 
114 TArk SDP 329.5 CB 22 pn. pk. 28.3.1979 liite 4 vuosikertomus 1978; SDP 1977; SDP 1978; 
SDP epk 1979, 39; SDP pkpk 1979, 124–135, 355–359, 433–462, 484–492; Pentti Puoskarin haas-
tattelu 12.2.2008; Ulf Sundqvistin haastattelu 25.2.2008. 
115 SDP 1975b; Blåfield & Vuoristo 1985, 121–122. 
116 SDP pkpk 1979, 345. 
117 SDP epk 1979, 149; SDP pkpk 1979, 345. 
118 TArk KSDLA 329.5 H 22 SDP:n ptk. pk. 19.10.1978; Kukkonen 1999, 99; Ahonen 2000, 127. 
119 Soiri & Peltola 1999, 119; Ahonen 2000, 128. 
120 TArk KSDLA 329.5 H 22 SDP:n ptk. pk. 19.10.1978; Ahonen 2000, 128–129. 
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taustalla vaikutti myös yleisempi solidaarisuus kehitysmaita kohtaan. Kirkolla oli 

lisäksi satavuotinen perinne lähetystoimintaan Namibiaan. Ulkoministeriö ja Kir-

kon ulkomaanapu olivat aloittaneet yhteistyön namibialaisten koulutuksesta jo 

vuonna 1975.121  

Puoluekokouksen jälkeen SDP:n työvaliokunnassa valmisteltiin esitystä ja-

ostojen ja toimikuntien kokoonpanoista ja tehtävistä. Lokakuun puoluetoimikun-

nan kokouksessa oli esillä työvaliokunnan ehdotus seurakunta-asiainjaoston pe-

rustamisesta. Seurakunta-asiain jaoston tehtäväksi määriteltiin toimiminen puo-

luetoimikunnan apuelimenä kirkkoihin ja seurakuntiin liittyvissä tehtävissä. Pu-

heenjohtajaksi nimitettiin SDP:n kirkon ja valtion suhdetta selvittäneen komitean 

sihteeri Juhani Simojoki.122 SDP:llä oli ollut kirkon ja valtion hallintosuhteita kä-

sittelevä jaosto jo vuosina 1972–1974, jossa Simojoki oli ollut sihteerinä.123 Täy-

sin tyhjästä ajatus ei siis tullut. 

Seurakunta-asiain jaosto perustettiin Teuvo Ikosen mukaan osin vastareak-

tiona 1960- ja 1970-lukujen radikalismille. SDP:n julkisuuskuva oli leimautunut 

uskonnonvastaiseksi ja sitä mielikuvaa piti yrittää korjata. Myös kirkollisten vaa-

lien demokratisoituminen antoi aiheen muodostaa koordinoiva elin. Puolueen jä-

senmäärä oli kasvanut ja SDP oli saanut myös pappeja jäsenikseen. Puoluejohto 

Sorsan johdolla tuki jaostoa ja sillä oli käytössään riittävästi resursseja. Myös Ja-

cob Södermanin arvion mukaan jaosto perustettiin silmällä pitäen osallistumista 

kirkollisiin vaaleihin.124 

Juhani Simojen mukaan puolue ei halunnut erityisjärjestöjen tekevän kan-

nanottoja virallisiksi ohjelmikseen. Siksi puoluetoimikunta oli perustanut seura-

kunta-asiain jaoston omaksi viralliseksi apuelimekseen. Puolue pystyisi halutes-

saan ohjaamaan kirkkopolitiikkaansa keskitetysti. KSDL:lle jaoston perustaminen 

saattoi olla pettymys, koska sen asema puolueen kirkkopolitiikan asiantuntijana 

heikkeni.125 

KSDL:ssä pantiin jaoston perustaminen merkille. Liiton puheenjohtaja Sa-

kari Knuuttila tähdensi Tampereen puoluekokouksen päätöstä vuodelta 1972, jon-
                                                 
121 Jacob Södermanin haastattelu 18.2.2008; Soiri & Peltola 1999, 114–115, 118, 177. 
122 TArk SDP 329.5 CA 74 työvk. muistio 23.–24.8.1978 liite 330; TArk SDP 329.5 CA 72 ptk pk 
19.10.1978 § 8; TArk KSDLA 329.5 H 22 SDP:n ptk. pk. 19.10.1978; TArk SDP 329.5 CA 78 ptk 
pk 8.3.1979 liite 91 SDP:n tk. 1978; Ulf Sundqvistin haastattelu 25.2.2008; Jäsenluettelot ovat liit-
teessä 3. 
123 SDP 1975a. Siihen olivat kuuluneet: puheenjohtajana Antti-Veli Perheentupa, sihteeri Juhani 
Simojoki, Sakari Knuuttila, Pekka Palho, Ilkka Taipale, Olavi Saarinen, Lars D. Eriksson, Ilkka 
Saraviita ja Yrjö J. Virtanen. 
124 Jacob Södermanin haastattelu 18.2.2008; Teuvo Ikosen haastattelu 29.2.2008; Juhani Simojoen 
haastattelu 3.3.2008. 
125 Juhani Simojoen haastattelu 3.3.2008; Palosaari 1981, 83–84. 
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ka mukaan yhteydenpito seurakuntien luottamushenkilöihin tapahtui Kristillisten 

Sosialidemokraattien liiton kautta. Jaosto perustamista pidettiin kuitenkin erityi-

sen myönteisenä asiana.126 Knuutila oli jäsenenä molemmissa organisaatioissa ja 

hän saattoi hyvinkin ajatella mahdollisten päällekkäisyyksien mukanaan tuomia 

ongelmia. 

Mikko Juva vihittiin arkkipiispaksi mikkelinpäivänä 1978. Puheessaan Juva 

kertoi, ettei kirkko tai kristillinen usko ollut irrallaan tästä todellisuudesta. Raama-

tun sana vaati ottamaan kantaa myös maallisiin kysymyksiin. Juva puhui kodin ja 

yhteiskunnan vastuusta ja kiitti poliittisia päättäjiä, erityisesti työväenliikettä. 

Työväenliike oli pyrkinyt parantamaan lasten mahdollisuuksia. Hän esitti, että yh-

teiskunnan kaksi ”kehityksen aatetta”, työväenaate ja kristinusko, voisivat toimia 

entistä läheisemmin yhteistyössä.127 Juva viittasi osin siis puheessaan yhteiskun-

nan järjestämään päivähoitoon, jota pidettiin nimenomaan vasemmistopuolueiden 

aikaansaannoksena. Veljeys-lehti käsitteli Juvan saarnaa. Kirkon poliittinen vas-

tuu tarkoitti, että kirkon tuli julistaa niin vallanpitäjille kuin tavallisille kansalaisil-

le velvoitetta toteuttaa Jumalan tahtoa, mikä merkitsi oikeudenmukaisuutta ja koh-

tuutta. Arkkipiispan saarnaa käsiteltiin ohjelmanjulistuksena. SDP koki Juvan 

mielestä saarnan kädenojennuksena työväenliikkeelle, mikä oli myös tarkoitus.128 

Juva halusi yhdistää kansankirkko-ohjelmassaan herätyskristillisen perin-

teen sosiaalista vastuuta ja ekumeenista yhteyttä korostavaan kristillisyyteen. Yh-

teyttä tehtäisiin avaralla evankeliumin tulkinnalla ja ihmisen palvelemisella.129 Ju-

van puheen kannanotoksi nousi näkemys kirkon tehtävästä heikkojen puolustaja-

na. 1960-luvun Luther-tulkinnan mukaan oli vain yksi todellisuus, jonka kanssa 

kristillinen usko oli tekemisissä.130 

KSDL:n liittotoimikunta oli antanut tulevat seurakuntavaalit 1978 työvalio-

kunnan valmisteluun heti vuoden alussa. KSDL:n rovasti Vilho Närhi ilmoitti ol-

leensa asiasta yhteydessä puoluetoimistoon. SDP:n järjestöpäällikkö Matti Man-

sikka ilmoittikin vaalien kuuluvan puolueen toimintasuunnitelmaan.131 Mansikka 

ja vaalityöryhmän jäsen Yrjö J. Virtanen lähettivät piirisihteereille paimenkirjeen 

                                                 
126 TArk KSDLA 329.5 C 1 johtokunta 7.11.1978 § 12; Honka-Hallila 2003, 77. 
127 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 27; Juva 1994, 279–280; Jokinen 1990, 47. 
128 Juva 1994, 280; Veljeys 4/1978 ”Jospa kirkko kirkkona ymmärtäisi työväenliikkeen työn ar-
von”. SS 191/30.9.1978 ”Kirkon ja työväenliikkeen välisen vanhan miinakentän purkamisessa kul-
jen mielelläni edeltäjäni Martti Simojoen perässä”; Jokinen 1990, 34. 
129 Jokinen 1990, 7, 22, 29. 
130 Jokinen 1990, 39–40. 
131 TArk KSDLA 329.5 C 1 liittotmk. pk. 13.1.1978 § 3, § 7; TArk KSDLA 329.5 C 1 työvk. 
16.2.1978 § 8; TArk SDP 329.5 CA 73 työvk. muistio 22.2.1978 liite 122; Honka-Hallila 2003, 
77–78. 
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lähestyvistä seurakuntavaaleista. Edessä olevat vaalit tulisi ottaa vakavasti. Sosi-

aalidemokraateilla katsottiin olevan kaikki mahdollisuudet huomattavaan asemien 

vahvistamiseen seurakuntien hallinnossa. Lisäksi hyvällä vaalituloksella olisi 

huomattava poliittinen merkitys. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kuitenkin entistä 

tarmokkaampaa esiintymistä asian hyväksi.132 

Kuukautta myöhemmin vaalityöryhmässä oltiin huolestuneita puoluejohdon 

ja t-lehdistön välinpitämättömästä ja osittain vastustavasta suhtautumisesta seura-

kuntatyöhön ja -vaaleihin. Menestys tulisi olemaan olematon jos asenne ei muut-

tuisi. Vaaliohjelman 50 000 kappaleen painosta pidettiin täysin riittämättömänä. 

Samalla keskusteltiin myös sosiaalidemokraattien ja kristinuskon välisistä suhteis-

ta tekeillä olevan kirjan hyödyntämisestä kirkollisvaalien yhteydessä.133 

Puolueneuvoston kokouksessa Veikko Halonen Keski-Suomen piiristä otti 

kantaa asiaan ja vetosi jäseniä osallistumaan tuleviin seurakuntavaaleihin. Hänen 

mielestään oli tiedossa, etteivät sosiaalidemokraatit ja palkkatyöväestö katsoneet 

kovin suosiollisesti kirkon suuntaan. Halosen mukaan vanhat asenteet tulisi hau-

data. Perusteluina hän esitti, että kirkon käyttämät verovarat olivat myös työmie-

hen rahoja. Tässä mielessä sosiaalidemokraattien oli tärkeää kiinnittää huomiota 

myös tuleviin seurakuntavaaleihin.134 

Myös lehdistössä oli kirjoittelua lähestyvistä vaaleista. Kotimaa-lehden kir-

joituksessa haluttiin kirkon olevan avoin kaikille, jotka tahtoivat toimia sen par-

haaksi, ”kuuluivatpa nämä poliittiseen oikeistoon, keskustaan tai vasemmistoon”. 

Artikkelin mukaan monet tutkimukset olivat osoittaneet, että kirkko oli sisäisiltä 

voimasuhteiltaan porvarillis-sitoutumaton ja vasemmisto sen piirissä selvästi ali-

edustettuna. Kirjoituksessa toivottiin vasemmiston mukaan saamista tämän epä-

suhdan korjaamiseksi. Korjausliike nähtiin kirjoittajan mielestä kuitenkin liian 

usein kirkon ”politisoitumisena”.135 

Kesän jälkeen kirjoittelu kiihtyi uudelleen. Ilta-Sanomien mukaan suurista 

puolueista SDP, keskusta ja kokoomus valmistautuivat muita huolellisemmin vaa-

leihin. Uutisen mukaan SDP:tä kiinnosti erityisesti kirkon taloudellinen valta. 

Helsingin Sanomien mukaan suurista puolueista vain SDP:llä oli ”omat listat”.136 

Juhani Simojoen toimittama Sosialidemokratia ja kristinusko -kirja ilmestyi 

                                                 
132 TArk SDP 329.5 KV SDP:n puoluetoimisto piirisihteereille 20.2.1978. 
133 TArk SDP 329.5 KV srk-vaalityöryhmän muistio 21.3.1978. 
134 TArk SDP 329.5 CB 21 pn. pk. 28.2.1978. 
135 Kmaa 30/21.4.1978 pääk. ”Politiikka ja kirkko”. 
136 IS 214/16.9.1978 ”Demarit, kokoomus ja kepu tosimielellä”; HS 275/12.10.1978 ”Seurakunta-
vaalit piilopoliittiset”; HS 275/12.10.1978 ”Helsingissä vaali-innostus laimeaa”. 
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Tammelta sopivasti ennen seurakuntavaaleja. Sen alkusanoina oli SDP:n puheen-

johtaja Kalevi Sorsan kirjoitus. Sorsa toivoi kirjan tasoittavan kristinuskon ja työ-

väenliikkeen välisiä ennakkoluuloja. Hänen mukaansa virheellinen käsitys sosiaa-

lidemokratiasta oli saanut aikaan monien edistystahtoisten ja syvän uskonnollisen 

vakaumuksen omaavien henkilöiden tuntemaan poliittista kodittomuutta.137 

Kirjassa esiteltiin SDP:n vuoden 1972 kirkkopoliittinen ohjelma kohta koh-

dalta. Kirja pyrki sovittelemaan sosiaalidemokratian ja kristinuskon yhteen. Kris-

tinusko ja kirkko olivat tärkeässä tehtävässä ihmisen maailmankatsomuksessa, 

vaikka puolue pyrkikin kirkon ja valtion erottamiseen. Erottaminen korosti maal-

lisen ja hengellisen vallan erottamista valtion johdon tasolla. Kyse oli siis erään-

laisesta regimenttiopista. SDP:llä oli kirjan mukaan samankaltaisia tehtäviä kuin 

kirkolla vapauden, veljeyden ja tasa-arvon puolustaminen.138 Sisällöllisesti tehtä-

vät olivat Ranskan vallankumousta vanhempia ja niitä pidettiin kristillis-

humanistisen länsimaisen kulttuuriperinnön olennaisena osana. Työväenliike oli 

ilmaissut niillä liittyvänsä jatkuvaan taisteluun inhimillisyyden puolesta. Sen pe-

rusarvoilla oli sekä sisällölliset että historialliset yhteydet kristinuskoon. Niiden 

väittäminen toistensa vastakohdiksi oli kirjan mukaan historian väärentämistä.139 

Puoluetoimikunta esitti lokakuun lopussa vetoomuksen jäsenille seurakun-

tavaaleihin osallistumisesta. SDP:n ehdokkaita olisi noin 450 seurakunnassa yh-

teensä 5 500, enemmän kuin koskaan aiemmin.140 SDP:n vaalilause oli Kirkko 

kansalle. Seurakuntavaalimainos oli otsikoitu Kirkko avoinna korjausta varten. 

Lauseella on selvä yhtymäkohta kirjaan Kirkko avoinna korjauksia varten141, jo-

hon oli koottu artikkeleita. Yksi kirjan kirjoituksista oli silloisen kirkkohistorian 

professori Mikko Juvan laatima. Vaalimainoksessa kuvailtiin seurakuntaa, jonka 

tuli olla142 

 
myös yhteiskunnallisesti eri tavoin ajattelevien ihmisten avoin kohtaamispaikka. – – Sanoin 
ja teoin on kirkon uskoa Suomessa ollut tulkitsemassa enemmän miehiä kuin naisia, enem-
män vanhoja kuin nuoria ja varsinkin enemmän oikeistolaisia kuin vasemmistolaisia. Vii-
meksi mainitusta syystä tulkinta on ollut oikeistolaisesti värittynyttä ja kirkko siten politi-
soitunut. Pyrkiessämme valitsemaan hallintoelimiin myös sosialidemokraatteja ja lopetta-
maan seurakuntien vasemmistolaisten työntekijöiden syrjinnän on tarkoituksenamme pois-
taa kirkosta tämä yksipuolinen politisoituminen ja tehdä siitä kaikille avoin kansankirk-

                                                 
137 Simojoki 1978, 7–8; TArk KSDLA 329.5 C 1 johtokunta 7.11.1978 § 13; Veljeys 1/1979 ”Kir-
ja kristinuskosta ja sosialidemokratiasta ilmestynyt”. 
138 Simojoki 1978; Ranskan vallankumouksen tunnukset. 
139 Simojoki 1978, 14–15, 23. 
140 TArk SDP 329.5 CA 72 ptk pk 25.10.1978 § 10. 
141 Castrén 1967. 
142 TArk SDP 329.5 KV srk-vaalimainos; TArk SDP 329.5 CA 75 ptk pk 25.10.1978 liite 420; 
TArk KSDLA 329.5 H 24 srk-vaalimainos 12.–17.11.1978; Honka-Hallila 2003, 77–78. 
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ko.143 
 
Suomen Sosialidemokraatissa uutisoitiin piispa Paavo Kortekankaan lausunto: 

”työväenliike ja kirkko ajavat yhteisiä asioita”. Sama linja jatkui kun tuore arkki-

piispa Mikko Juva kertoi haastattelussa toivovansa, että kirkko ymmärtäisi työvä-

enliikkeen ihmisten hyväksi tekemän työn. Kirkon tuli toimia kokonaisvaltaisesti 

ihmisten puolesta. Samalla Juva kysyi eikö jo olisi aika ymmärtää, miten paljon 

yhteistä työväenliikkeellä ja kirkolla oli?144 

Vaalien viimeisenä päivänä Juva vastasi KSDL:n Kalle Salakalle. Kirjeessä 

Juva kertoi haluavansa pitäytyä erillään puoluepoliittisista taisteluista. Hän päätti 

kirjeen toteamalla, ettei kristillisyyttä ja sosialismia saanut pitää toistensa vasta-

kohtina.145 Juvaa oli mahdollisesti pyydetty ottamaan voimakkaasti kantaa sosiaa-

lidemokraattien puolesta. 

Seurakuntavaalit saivat paljon julkisuutta. Tähän vaikutti ilmeisesti vaaliliit-

tojen aikaisempaa avoimempi poliittisuus. Vaalien yhteydessä keskusteltiinkin po-

litiikan mukaan tulosta, jota arkkipiispa Mikko Juva piti väistämättömänä.146 

Vaaleissa äänestysprosentti oli 18,9. Äänestysaktiivisuus oli ollut korkeimmillaan 

vuonna 1970, jolloin se saavutti 19,8 %. Juhani Simojoki totesi heti vaalien jäl-

keen, miten suurissa kaupungeissa poliittisten tunnusten puuttuminen alensi osal-

listumista. Äänestysintoa olisi hänen mielestään voitu lisätä avoimilla tunnuksilla. 

Arvion mukaan seurakunnissa oli ollut 2/3 vain poliittisesti muodostettuja valitsi-

jayhdistyksiä.147 Valitsijayhdistysten nimillä yritettiin viestiä puoluesidonnaisuut-

ta aina siinä onnistumatta. 

Aamulehdessä arvioitiin, että kirkosta oli tullut selvästi ”porvarien kirkko”. 

Puoluekantansa ilmaisseista kirkkovaltuutetuista porvarillisiin puolueisiin kuulu-

via oli 64,6 %, sosialisteja 17,6 % ja epäpoliittisia 17,8 %. Tämä oli kirjoituksen 

mukaan osoitus siitä, että äänioikeutetut hyväksyivät vaalien poliittisuuden. Koska 

valtiollisissa vaaleissa oli porvareilla ollut vain vähäinen enemmistö, voitiin tode-

ta että seurakuntavaalien tulos ei vastannut seurakuntalaisten poliittista jakautu-

mista. Porvarivaltainen kirkko oli siis perin epädemokraattinen.148 Alhainen ää-

                                                 
143 TArk SDP 329.5 KV srk-vaalimainos; TArk KSDLA 329.5 H 24 srk-vaalimainos 12.–
17.11.1978. 
144 SS 190/29.9.1978 ”Työväenliike ja kirkko ajavat yhteisiä asioita”; Kansan lehti 186/30.9.1978 
”Toivon kirkon ja työväenliikkeen yhteistyötä ihmisen puolesta”. 
145 KA Juva K 14 Mikko Juva Kalle Salakalle 17.11.1978. 
146 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 24, 77; HS 275/12.10.1978 ”Seurakuntavaalit piilopo-
liittiset”. 
147 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 24, 77–78; US 311/18.11.1978 ”Peitetyt tunnukset 
alensivat intoa”; Murtorinne 1995, 396. 
148 Al 318/25.11.1978 ”Politiikka ja kirkko”. 
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nestysprosentti vaikutti tulokseen. Vuoden kirkolliset vaalit osoittivat porvarien 

otteen vahvistuneen kirkon päätöksenteossa. ”Vinoutuman korjaamiseksi” etsittiin 

kirkon piirissä yhteyksiä vasemmiston suuntaan, politisoitumisen vaarasta huoli-

matta.149 

Puoluetoimikunnassa käsiteltiin tuoreeltaan seurakuntavaaleja. Niitä pidet-

tiin raportin mukaan luonteeltaan lähinnä osuuskuntavaaleja vastaavina, mutta 

asetelmat olivat niitä sekavammat. Poliittisten tunnusten käyttö ei ollut sallittua, ja 

listat oli merkitty roomalaisilla numeroilla. Ehdokaslistat olivat lisäksi hajanaisia 

ja vastakkainasettelu siten vaikeaa. Vaaleissa ei ollut mukana tunnettuja poliitik-

koja. Tästä aiheutui tunne, ettei puolue välittänyt vaaleista. Seurakuntavaaleissa 

merkittävää oli suuri vaihtuvuus hallinnossa. Valituista noin puolet oli uusia, ja 

naisia valittiin enemmän kuin aiemmin.150 

SDP:n kannatus oli kasvanut. Sillä oli ollut kirkkovaltuustopaikkoja koko 

maassa vuonna 1974 noin 15 % ja vuonna 1978 noin 18 %151. Raportin mukaan 

koko SDP:n vaalityötä oli kuvastanut välinpitämättömyys ajatuksella ”tehdään se 

mitä muilta kiireiltä ehditään”. Vaalityö oli ollut hajanaista. Myös lehdistön mie-

lenkiinto puuttui, eivätkä edes valmiit tekstit kelvanneet. Johtopäätöksenä oli, että 

asenteita tulisi parantaa.152 Sundqvistin mukaan puoluetyö ei ollut vaaleissa kovin 

laajaa, eivätkä ne olleet poliittisen toiminnan keskipisteenä. Niihin osallistuminen 

oli kuitenkin tärkeää puolueen näkyvyyden kannalta. Hän mainitsi suurimmaksi 

ongelmaksi ihmisten välinpitämättömän suhtautumisen ja passiivisuuden.153 

Kuitenkin tarmokkaita poikkeuksia oli. Kotkassa jaettiin 1 800 kappaletta 

vaalimainoksia ja julkaistiin ilmoituksia sekä kirjoituksia lehdissä. Uutena vaali-

työmuotona otettiin useisiin satoihin jäseniin yhteyttä puhelinsoitoilla. Suurilla 

työpaikoilla aktivoitiin sosiaalidemokraatteja ay-yhdyshenkilöiden avulla. Alhais-

ta äänestysvilkkautta pidettiin osoituksena välinpitämättömyydestä ja tietämättö-

myydestä seurakuntaelämää kohtaan.154 

Kirkon yhteiskunnallisen työn kehittäjä rovasti Toivo I. Palo pohti kirjas-

saan politisoitumista ja sen syitä. Politiikka oli tullut näkyvästi myös kirkkoon. 

Arvioiden mukaan vuoden 1970 seurakuntavaaleissa poliittisin perustein muodos-

tetut valitsijayhdistykset saivat äänistä 40 % kaupungeissa ja 50 % maaseudulla. 

                                                 
149 Kukkonen 1999, 42. 
150 TArk SDP 329.5 CA 75 ptk pk 21.11.1978 liite 464. 
151 TArk SDP 329.5 CA 78 ptk pk 8.3.1979 liite 91 SDP:n tk. 1978. 
152 TArk SDP 329.5 CA 75 ptk pk 21.11.1978 liite 464. 
153 Ulf Sundqvistin haastattelu 25.2.2008. 
154 TArk SDP 329.5 KV srk-vaalit 1978 Kotka. 
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Vain 9 % maaseudulla ja 17 % kaupungeissa valituista kirkkovaltuutetuista sanoi, 

ettei heillä ollut minkäänlaista puoluepoliittista kantaa. Politisoitumisessa oli pe-

lätty, että kirkkoa alettaisiin ohjailla puoluetoimistoista.155 Tutkimuksen mukaan 

näytti siltä, että ei-sosialististen puolueiden perustamien valitsijayhdistysten määrä 

oli vuodesta 1970 vuoteen 1978 jyrkästi noussut ja ei-poliittisten laskenut156. Osin 

muutos lienee kuitenkin näennäistä ja kuvaa enemmän haastateltujen kirkkoherro-

jen arviointiperusteita kuin todellisuutta.157 

Vuoden lopussa julkaistiin Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämä 

tutkimus, jonka mukaan puolet suomalaisista oli tyytyväisiä kirkon ja valtion suh-

teisiin. Joka neljäs sen sijaan oli sitä mieltä, että kirkko ja valtio olivat liian sidok-

sissa toisiinsa. Maanviljelijät olivat selvästi tyytyväisempiä suhteisiin kuin työvä-

estö. Toimihenkilöt noudattelivat kriittisyydessään työväestöä. Tutkimuksen mu-

kaan SKL:n kannattajien mielipiteet eivät poikenneet oleellisesti keskiarvosta.158 

Heti vuoden 1979 alussa pidettiin Siuntiossa piirisihteerien palaveri, jossa 

tarkasteltiin tulevien eduskuntavaalien näkymiä. Koosteessa todettiin uskonnolli-

suuden nousun jatkuneen pohjoisen piireissä ja erityisesti Pohjanmaalla. Ihmisten 

ja uskonnon suhteeseen ei pitäisi suhtautua kepeästi eikä vähätellen. Erikseen 

mainittiin vielä, että kannattaisi tuoda julkisuuteen kirkonmiesten lausuntoja, joi-

den mukaan kristillisyyttä ja politiikkaa ei saisi sekoittaa toisiinsa.159 

Eduskuntavaaleissa kaikki hallituspuolueet kärsivät tappion ja vaalit olivat 

opposition riemuvoitto. Kokoomus kohosi keskustan ohi toiseksi suurimmaksi 

eduskuntaryhmäksi. Keskusta, LKP, RKP, SDP ja SKDL olivat valmiita osallis-

tumaan hallitusneuvotteluihin. Kristilliset ja SMP eivät nauttineet keskustalaisten 

luottamusta. ”Vannottu verivala” näytti pitävän ja ne jäivät neuvotteluista varsin 

pian pois yhdessä kokoomuksen kanssa.160 

SDP:n johdossa oli käsitys, että presidentti vaihtuisi kesken kauden. Suo-

men Pankin pääjohtajan Mauno Koiviston kansansuosio oli korkealla. Hänen on-

gelmiaan olivat kuitenkin puuttuva parlamentaarinen kokemus ja suhteellisen vä-

häinen hallituskokemus. SDP:ssä katsottiin, että tulevia presidentinvaaleja ajatel-

                                                 
155 Palo 1979, 14–15, 79; Kortekangas & Huotari 1974, 34, 86. 
156 Ei-sosialistiset 26 %  45 %, ei-poliittiset 53 %  29 %, sosialistiset 21 %  26 %. 
157 Kauppinen 1987, 13–14. 
158 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 28; HS 348/28.12.1978 ”Joka neljäs irrottaisi kirkkoa 
valtiosta”; Suomenmaa 252/29.12.1978 ”Kirkko ja valtio yhdessä”; US 350/30.12.1978 ”Kirkko ja 
valtio”. 
159 TArk SDP 329.5 CA 78 ptk pk 11.1.1979 liite 7. 
160 Iivari 2007, 196–198, 203, 205; Rantala 1982, 157; Jansson 1993, 155; Lehtinen 2002, 611–
613; Tarkka 2002, 42, 61–62, 194–195; Nevakivi 2004, 306–307; Isohookana-Asunmaa 2006, 
540; Rusi 2007, 372. 
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len pääministeriys kuului Koivistolle. Sorsa jättäytyi johtamaan puoluetta ja väis-

tyi Koiviston tieltä. Kekkonen antoi keväällä 1979 Suomen Pankissa ”korkoa kas-

vaneen” Mauno Koiviston tehtäväksi muodostaa hallitus keskiryhmien, SDP:n ja 

SKDL:n kanssa. Sundqvistin mukaan tässä vaiheessa Sorsa hyväksyi Koiviston 

presidenttitien.161 

 
 
 

3.3. Seurakunta-asiain jaosto hakee paikkansa puolueessa 
 
KSDL:n liittokokous Hämeenlinnassa 1979 oli päättänyt kutsua SDP:n puolue-

osastoja liittymään liiton jäseniksi. Perustavoitteena oli voimakkaampi Veljeyslii-

ke ja sisällöllisenä tavoitteena Väinö Kivisalon ajastus yhteiskuntaelämän kristil-

listäminen.162 Taustalla saattoi olla myös pyrkimys parantaa asemaa puolueessa 

suuremman jäsenmäärän kautta. 

Seurakunta-asiain jaoston tehtäväkenttä ja työnjako suhteessa KSDL:ään ei 

ollut vielä täysin selvä. Ensimmäisessä jaoston kokouksessa päätettiin pitää ke-

väällä seminaari, jossa voitaisiin keskustella asioista. Tämän jälkeen oli tarkoitus 

kirjoittaa SRKAJ:n tehtävämäärittely uudelleen. Seminaari sovittiin Veikkolaan 

20.–21.4.1979. Järjestöpäällikkö Matti Mansikka myönsi, että puolueessa oli voitu 

tehdä asioista ristiriitaisia päätöksiä. Siksi tehtäväkentän perusteellinen määrittely 

oli tarpeen. Hän pyysi, että jäsenet kirjoittaisivat artikkeleita lehtiin, joissa pohdit-

taisiin poliittisuutta ja siihen liittyviä ajankohtaisia asioita.163 

Päiväämättömässä seurakunta-asiain jaoston tehtävänmäärittelyssä sen kat-

sottiin olevan puoluetoimikunnan apuelin, joka valmisteli ja antoi lausuntoja. Ja-

oston tehtäviin kuuluisi laatia kannanottoluonnoksia SDP:n kirkkoja ja uskonto-

kysymyksiä koskevista asioista. Jaoston tuli seurata ja tukea työtä, jota puolueen 

jäsenet tekivät kirkon ja seurakuntien luottamustehtävissä. Sen tuli ohjata ja seura-

ta kirkollisten vaalien valmisteluja koko maassa. Jaosto olisi yhdyselin puolue-

toimikunnan sekä KSDL:n ja seurakuntatyössä olevien sosialidemokraattien välil-

lä.164 Hahmoteltu lista näytti ottavan SRKAJ:lle kaikki KSDL:n vanhat tehtävät. 

Seminaarin käytännön järjestelyistä vastasi SDP:n seurakunta-asiain jaosto. 

                                                 
161 Iivari 2007, 205, 207; Ulf Sundqvistin haastattelu 25.2.2008; Lehtinen 2002, 610, 612–613; 
Tarkka 2002, 42–43; Isohookana-Asunmaa 2006, 539, 541. 
162 Veljeys 4/1979 ”SDP:n työväenyhdistykset liittykää Kristillisten Sosialidemokraattien Liit-
toon!” 
163 TArk KSDLA 329.5 H 22 SRKAJ:n pk. 1.2.1979. 
164 TArk KSDLA 329.5 H 22 päiväämätön SRKAJ:n tehtävänmäärittely. 
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Tilaisuuteen tuli puhujaksi puoluesihteeri Ulf Sundqvist, jonka aiheena oli SDP:n 

uskontopolitiikka.165 Seminaarissa olivat mukana: puolueen seurakunta-asiain ja-

osto, Kristillisten Sosialidemokraattien Liitto ja evankelis-luterilaisen kirkon 

edustajia. Lisäksi mukana oli edustus iin kutsutuista vapaista suunnista166. Semi-

naarissa käytiin vilkas keskustelu uuden seurakunta-asiain jaoston tehtävistä, 

KSDL:n asemasta puolueessa sekä yleisistä uskontopoliittisista kysymyksistä. 

Keskustelussa toivottiin tehtävien määrittelyä ja niin kutsuttujen vapaiden seura-

kuntien edustuksen lisäämistä. Myös puoluetoimikunnasta haluttiin edustaja jaos-

toon. Näitä toiveita toteuttamaan perustettiin työryhmä. Lisäksi päätettiin lisätä 

kirjoittelua kirkollisista asioista sosiaalidemokraattisiin lehtiin, tehdä ohjelma käy-

tännön seurakuntapolitiikkaa varten ja aloittaa toiminta uskonnonvapauslain uu-

distamiseksi.167 

Kesällä tuttu keskustelu jatkui Kirkkopäivillä. Kirkon ei pitänyt nojata val-

tiovaltaan vaan kansaan. Juvan mielestä työväen huono asema ei ollut ensisijaises-

ti taloudellinen eikä poliittinen ongelma vaan vääryys, jonka korjaamiseen myös 

kirkon oli osallistuttava.168 Myös Juhani Simojen kirjan mukaan sosiaalidemo-

kraatit halusivat siirtyä valtioon tukeutuvasta kirkosta sellaiseen kirkkoon, joka 

tukeutuisi ensisijaisesti jäseniinsä. 

Kansanedustaja Jacob Söderman kannusti kirjoituksessa työväestöä aktiivi-

suuteen suhteessa kirkkoon ja seurakuntiin. Kirkko oli toiminnallaan saanut ”ava-

uksia” työväenliikkeen suuntaan. Artikkelissa kerrottiin, miten sosiaalidemokraat-

tisen työväenliikkeen piirissä oli viime vuosien aikana kielteisyys kirkkoa kohtaan 

vähentynyt. Syiksi arveltiin kirkon merkityksen vähentymisen ja kirkon kannan 

liberalisoitumiseen.169 

Pääministeri Mauno Koiviston antoi haastattelun Kyyhkyseen. Koivisto nä-

ki kirkon roolin muuttuvan yhteiskunnassa kaiken aikaa. Pääsääntö oli, että kirkon 

yhteiskunnallisia tehtäviä siirtyi kokoajan valtiolle. Koiviston mukaan kirkon 

maallikkojäsenten yhteiskunnallinen ajattelutapa oli varsin oikeistolaista.170 Myös 

piispa John Vikströmin johdolla toiminut kirkkojärjestyskomitea jätti mietintönsä 

1979 kirkolliskokoukselle. Sen mukaan kirkkoa tulisi vahvistaa pyrkimällä mah-

                                                 
165 TArk SDP 329.5 CA 78 ptk pk 15.3.1979 liite 101 työvk. pk 14.3.1979; TArk KSDLA 329.5 H 
22 SRKAJ:n seminaarikutsu 20.–21.4.1979; TArk KSDLA 329.5 H 22 SRKAJ:n seminaariohjel-
ma 20.–21.4.1979. 
166 Helluntailainen, baptisti ja adventisti. 
167 TArk SDP 329.5 CA 78 ptk pk 10.5.1979 liite 185. 
168 Juva 1980, 12–13. 
169 TP 129/6.7.1979 ”Sosialidemokraatti älköön vaietko seurakunnassa”. 
170 Kyyhkynen 7/1979 ”Tasavallan pääministerin haastattelu”. 
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dollisimman suureen hallinnolliseen, taloudelliseen ja henkiseen riippumattomuu-

teen. Komitea ehdotti kirkkolain jakamista.171 

Syksyllä jaoston ja liiton tehtäväjako alkoi edistyä uudestaan. Matti Man-

sikka teki marraskuussa asiasta ehdotuksen. Hänen mukaansa puolueessa oli läh-

detty siitä, että jokaiseen piiriin tuli saada seurakunta-asiain jaosto kolmivuotis-

kaudeksi. Niin sanottujen vapaiden uskonnollisten yhteisöjen edustus puuttui ko-

konaan, ja jaosto päätti kutsua adventtikirkosta Tauno Luukkasen ja baptisteista 

Stefan Sjöbergin mukaan. Jaoston työ nähtiin osana puoluetyönä, jonka pyrki-

myksenä oli SDP:n kannatuksen lisääminen. Tehtäväaluetta laajennettiin seura-

kuntavaaleista kunnallis- ja eduskuntavaaleihin. Lisäksi jaosto piti tärkeänä saada 

seurakuntalaiset omaksumaan sosiaalidemokraattiset yhteiskunnalliset näkemyk-

set.172 Kunnallisvaaleissa oli Mansikan mielestä esillä sellaisia teemoja, jotka ta-

voittaisivat seurakuntalaisia. Jaettavaan lentolehtiseen saataisiin mukaan jaoston 

omia tekstejä. Siksi päätettiin perustaa työryhmä jossa olivat: Juhani Simojoki, 

Kalle Salakka, Pekka Lampinen ja puolueen uusi tiedotussihteeri Lauri Kangas.173 

Marraskuun lopussa SDP:n kansanedustajien ja KSDL:n liittotoimikunnan 

välillä pidettiin yhteinen keskustelutilaisuus liiton roolista. Konsultti Erkki Lemi-

sen mukaan Kristillinen liitto sai työväen ääniä. Kansanedustaja Anna-Liisa Piipa-

ri halusi, että SDP:n sosiaalisen lainsäädännön saavutukset tulisi tuoda esiin. Seu-

rakunta-asiain jaoston jäsen Aimo Ajo kiitteli, että kuva puolueesta oli muuttu-

massa. SDP:tä oli pidetty ”jumalattomana”, mutta sille ei ollut enää pohjaa. Kan-

sanedustaja Matti Ahde kritisoi kuitenkin Veljeysliikettä, koska se oli unohtanut 

tehtävänsä. KSDL oli alkanut evankelioida puoluetta, vaikka sen tarkoitus oli en-

nemminkin viedä sosiaalidemokratian ihannetta kirkkokansan pariin.174 

Kirkon tutkimuslaitos oli julkaissut tutkimuksen Uskonnollisuus ja kirkolli-

suus Suomessa. Sen mukaan johtajat olivat heikoimmin kirkkoon sitoutunein 

ryhmä ja olivat lujimmin omaksuneet ateismin. ”Työväestön johtajia suurempi 

uskonnollisuus on varmasti monille kirkontyöntekijöille suuri yllätys”. Sama tulos 

esitettiin myös kirkon nelinvuotiskatsauksessa.175 

 
 
 

                                                 
171 Murtorinne 1995, 404; Autio 1997, 201. 
172 TArk KSDLA 329.5 H 22 SRKAJ:n pk. 20.11.1979 § 3; Palosaari 1981, 83. 
173 TArk KSDLA 329.5 H 22 SRKAJ:n pk. 20.11.1979 § 5; TArk SDP 329.5 CA 88 ptk. pk. 
5.2.1981 liite 53 tk. 1980. 
174 TArk KSDLA 329.5 C 1 kpk. 27.11.1979. 
175 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 22; Pohjolan työ 121/11.10.1979 ”Johtajat ja ateismi”.  
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3.4. Perusarvot kunniaan 
 
Suomen Kuvalehteen antamassaan haastattelussa pääministeri Koiviston sihteeri 

Paavo Lipponen vaati SDP:n periaateohjelman uudistamista. Hänen mielestään 

sosiaalidemokraateille sosialismin perusta oli tasa-arvo, eikä se ollut sama asia 

kuin sosialisointi. Puolueen periaateohjelma vuodelta 1952 oli Lipposen mielestä 

hyvä, mutta ajastaan jäljessä. Puolueen hyväksytty Suunta-ohjelma oli pohja kes-

kustelulle. Lipposen mukaan SDP:n täytyi saada perusarvot kunniaan, ”kuten kris-

tillisetkin sanovat”. Hänen mukaansa puolueen aateperintö oli työtä ihmisarvon 

puolesta. Tähän perintöön sisältyivät ”kristinusko, länsimaisen humanismin ja 

marxismin keskeiset ajatukset”. Arvion mukaan vuonna 1985 toimihenkilöitä olisi 

250 000 enemmän kuin työläisiä. Jos puolueessa ei tapahtuisi mitään, oli Lippo-

sen mukaan edessä eroosio rakennemuutoksen kautta. Se edellytti aktiivisempaa 

toimintaa toimihenkilöryhmässä.176 

Kilpailu kommunistien kanssa oli hillinnyt SDP:n kehittymistä työväestön 

ja palkansaajien edunvalvontajärjestöstä yleispuolueeksi.177 Ammattirakennekoos-

tumuksessa ainoa kasvava ryhmä olivat toimihenkilöt. Vuosina 1976–1977 toimi-

henkilöiden määrä oli ohittanut teollisuustyöväestön määrän. Lisäksi ennustettiin, 

että toimihenkilöitä olisi 1980-luvun puolivälissä jo neljännesmiljoona enem-

män.178 

Suomen Työväenpuolueen 80-vuotisjuhlissa vuonna 1979 Kalevi Sorsa ava-

si keskustelun periaateohjelman uudistamisesta. Hän halusi keskustelua siitä tar-

vittiinko periaateohjelmaan muutoksia. Sorsan halusi puoluekokouksen tekevän 

asiasta päätöksen. Tämä oli Pentti Puoskarin mukaan ensimmäinen kerta kun Ka-

levi Sorsa otti julkisesti myönteisen kannan periaateohjelman uudistamiseen.179 

Sosialistisessa aikakauslehdessä käsiteltiin aihetta kesän jälkeen. Lehti oli 

järjestänyt keskustelutilaisuuden, jossa oli mukana puoluesihteeri Ulf Sundqvist. 

Keskustelussa pohdittiin millainen suunta SDP:lle tulisi ottaa. Samassa lehdessä 

oli vielä Paavo Lipposen mietteitä periaateohjelman uudistamisesta. Hän käsitteli 

aihetta pitkälti samoin kuin aiemmin Suomen Kuvalehdessä. Hänen mielestään 

edellinen ohjelma oli lähtökohdistaan vanhentunut. Marxilaisuus oli siinä yliko-

rostunut, eikä ollut sinällään toimiva. Lipposen mielestä uudessa ohjelmassa olisi 

                                                 
176 SK 22/1.6.1979 ”Perusarvot kunniaan”. 
177 Rantala 1982, 67. 
178 Rantala 1982, 155. 
179 SS 161/21.8.1979 “Sosialidemokratia on vieläkin vapautusliike”; Pentti Puoskarin haastattelu 
12.2.2008. 
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lähdettävä siitä, että sosiaalidemokratia oli syntynyt pitkän aatehistoriallisen kehi-

tyksen tuloksena. Sosiaalidemokratiassa oli kyse tietyistä inhimillisyyden ja tasa-

arvonperiaatteista, joihin olivat vaikuttaneet kristinusko, länsimainen humanismi 

ja porvarillinen liberalismi. Hänen mukaansa sosiaalidemokraatiksi voisi päätyä 

erilaisista maailmankatsomuksista käsin ja nämä katsomukset voisivat elää rin-

nakkain puolueessa.180 

Puoluetoimikunnan keskustelussa vuoden 1980 alussa puoluetoimikunnan 

jäsen Erkki Liikanen kertoi Sosialidemokratian Suunta -ohjelmasta ja jatkoi, että 

uudessa periaateohjelmassa tulisi ottaa kantaa puolueen luokkapohjaan. Muodos-

taisiko sen työväenluokka vai toimihenkilöt. Lisäksi tuli määritellä suhde sosia-

lismiin. Myös perusarvoja tulisi miettiä, sillä ne oli esitetty varsin sekavasti voi-

massa olevassa periaateohjelmassa. Aikataulun mukaan vuoden 1981 puolueko-

kous tekisi päätöksen periaateohjelman uudistamisesta ja uudistusesitys tulisi 

vuonna 1984 puoluekokoukselle.181 

KSDL:n liittotoimikunta käsitteli SDP:n periaateohjelman muutoskysymys-

tä. Liiton mielestä ohjelmassa tulisi koota kaikki sosiaalidemokraatit yhteen. Siksi 

marxilainen materialismi tulisi häivyttää. Se voitaisiin johdannossa korvata Frank-

furtin julistuksella182 täsmentäen: ”saakoon innoituksensa uskonnollisista, kristil-

lisistä, eettisistä tai humanitäärisistä periaatteista”. Lisäksi olisi korostettava soli-

daarisuutta välittämisenä ja huolenpitona kaikkia ihmisiä kohtaan.183 

Väestön sosiaalisen rakenteen muuttuminen oli synnyttänyt puolueissa ideo-

logista painetta. Muutoksen myötä ne pyrkivät kohti yleispuoluetyyppiä, josta 

seurasi vastakohtien voimistumista puolueiden sisällä. Aatteen suosijat kuuluivat 

eriytyneessä yhteiskunnassa entistä useampaan ryhmään. Erityisesti uusi keski-

luokka oli osoittautunut politiikassa ja puolueissa arvaamattomaksi ja hankalam-

maksi kuin vanha keskiluokka. Työväenpuolueet olivat niin ikään saaneet ri-

veihinsä toimihenkilöstöä. Puolueohjelmiin tuli yleiskieli, ja käsitteistö yhdenmu-

kaistui. Ideologisen pohjan levenemisen myötä oli edellytyksiä myös puolueen so-

siaalisen pohjan laajenemiseen. Luokkataistelun sijasta käytiin taistelua luokista ja 

kannattajakunnat koostuvat entistä useammasta sosiaaliryhmästä.184  

Kirkko ja valtio kysymys edistyi kun opetusministeriö teetti vuosina 1978 ja 

                                                 
180 SA 3/1979 ”Mikä suunta SDP:lle?”; SA 3/1979 ”Tarvitsemmeko uuden periaateohjelman”. 
181 TArk SDP 329.5 CA 86 ptk. kpk. 10.1.1980. 
182 Vuonna 1951 Sosialistinen Internationaali julisti perustavansa demokraattiseen sosialismiin ja 
haudanneensa vallankumouksen haaveet. 
183 TArk KSDLA 329.5 C 1 liittotmk. pk. 17.4.1980 § 5. 
184 Rantala 1982, 76–77, 126. 
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1979 parlamentaarisen Kirkko ja valtio -komitean mietinnöstä laajan lausuntoma-

teriaalin. Siitä laadittiin yhteenveto Lausunnot kirkko ja valtio -komitean mietin-

nöstä185. Yhteenvedolla saatiin Nummisen mielestä varsin hyvä kuva siitä, miten 

suomalaisessa yhteiskunnassa suhtauduttiin kirkon ja valtion suhteiden kehittä-

misehdotuksiin.186 

Opetusministeri Pär Stenbäck (r.) kiinnostui selvittämään rekisteröityjen us-

konnollisten yhdyskuntien ja yhdistyslain puitteissa järjestyneiden uskonnollisten 

yhteisöjen asemasta. Tavoitteena oli helpottaa uskonnolliseksi yhdyskunnaksi re-

kisteröitymistä ja vähentää käytäntöjen sekavuutta. Autio mainitsee tässä yhtey-

dessä erityisesti helluntailiikkeen. Työ annettiin kesäkuussa 1980 lainsäädäntö-

neuvos Lauri Tarastin johtamalle toimikunnalle.187 

Väestökirjanpidon järjestelykomitean mietintö valmistui samana vuonna 

1980. Mietinnössä kannatettiin väestökirjanpidon siirtämistä kokonaisuudessaan 

valtion viranomaisten hoidettavaksi. Siirtoa varten oli perustettu jo vuonna 1969 

väestörekisterikeskus. Opetusministeriö sekä molemmat kirkot vastustivat tehtä-

vien siirtämistä. Tämä oli Aution mielestä todiste opetusministeriön kirkolle 

myönteisestä linjasta, jota kansliapäällikkö Jaakko Numminen edusti.188 

Myös kirkko itse oli mukana muutoksessa. Kirkolliskokous asetti 1980 oi-

keusneuvos Johannes Leivosen johtaman kirkkolain uudistamiskomitean, jonka 

tarkoitus oli laatia ehdotus uudeksi kirkkolaiksi ja siihen liittyväksi kirkkojärjes-

tykseksi.189 

Keskustelu kirkon ja työväenliikkeen välisistä suhteista saavutti vähitellen 

myös kommunistit. SKDL:n pääsihteeri Jorma Hentilän mukaan työväenaatteen ja 

kristinuskon välillä ei ollut ristiriitaa. Ero oli hänen mukaansa työväenliikkeen ja 

kirkkolaitoksen välillä. Lähtökohtana tuli kuitenkin pitää kirkon ja valtion erotta-

mista.190 Myöskään SKP:n pääsihteeri Arvo Aalto ei pitänyt kommunistien ja 

kristittyjen välistä yhteistyötä teorian asiana. Hänen mukaansa ihmisiä ei arvostel-

la uskomustensa vaan tekojen mukaan.191 Helsingin Kulttuuritalolla käytiin 

SKDL:n piirissä keskustelua työväenliikkeen ja kristittyjen suhteista, yhteistyöstä 

ja yhteisen toiminnan edellytyksistä. Kannattajakunnasta suurin osa kuului sekä 

kirkkoon että puolueeseen. Seminaari valitsi toimikunnan, jonka tehtävänä oli 
                                                 
185 Seppo 1980. 
186 Numminen 1992, 167–168; Murtorinne 1995, 390. 
187 Autio 1997, 195–196. 
188 Autio 1997, 209–210. 
189 Murtorinne 1995, 404; Autio 1997, 201. 
190 Kaleva 35/6.2.1980 ”Mikä erottaa kommunistin ja kristityn?”. 
191 KU 32/3.2.1980 ” Kommunistien ja kristittyjen yhteistyö ei ole teorian asia”. 
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koordinoida toimintaa ja yhteydenpitoa.192  

Suhteiden vastavuoroisuutta kuvasti rauhanasian merkityksen nousu kirkos-

sa. Elokuussa oli Liikekannallepano rauhan puolesta -tapahtuma, johon arkkipiis-

pa Juvakin osallistui. Juvan esiintyminen herätti hämmennystä. Arkkipiispa kui-

tenkin vastusti rauhanasian yhdistämistä pelkästään vasemmistoon. Hän piti sen 

edistämistä myös kirkon tehtävänä.193 

Syksyllä palattiin vielä tuttuihin toivotuksiin. Arkkipiispa Juvan mielestä ei 

ollut periaatteellisia esteitä kirkon ja työväestön lähestymiselle. Juvan mukaan 

vaikeudet olivat sukupolvien takaa säilyneiden asenteiden tasolla. Arkkipiispa 

odotti myös työväestön osallistuvan seurakuntavaaleihin ja vapaaehtoistyöhön. 

Samalla Juva kielsi arvailut hänen ehdokkuudestaan presidentiksi.194 

Seuraavana vuonna saatiin päätös 1970-luvulta alkaneelle parlamentaariselle 

kirkko ja valtio -työskentelylle. Opetusministeriö asetti huhtikuussa 1981 Jaakko 

Nummisen johdolla Kirkko ja valtio -työryhmän tekemään käytännön toimenpide-

ehdotuksen asiasta. Molemmat kirkkokunnat olivat edustettuina arkkipiispojen 

kautta. Työryhmä katsoi, ettei laajoihin uudelleenjärjestelyihin ollut tarvetta kir-

kon ja valtion välisissä suhteissa. Käytännössä tämä merkitsi vahvistusta monille 

Kirkko ja valtio -komitean kannanotoille ja varovaista 1970-luvun kiisteltyjen uu-

distushankkeiden takaisinvetoa. Työryhmä leimautui ”sammutusryhmäksi” kon-

sensushengessä.195 

 
 

                                                 
192 KU 32/3.2.1980 ”Kristittynä katson SKDL:oon”. 
193 KA Juva K 17 Erkki Tuomioja Mikko Juvalle kesäkuussa 1980; KA Juva K 18 Erkki Tuomioja 
Mikko Juvalle 29.7.1980; Juva 1994, 336–337. 
194 Kansan lehti 172/11.9.1980 ”Presidenttipeli ei houkuttele arkkipiispa Mikko Juvaa”. 
195 Numminen 1992, 168; Autio 1997, 196. 
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4. Uskonto presidentinvaaleissa 1980–1983 
4.1. Maailmankatsomus erotettava ideologiasta 
 
Erkki Liikasen vetämä työryhmä sai valmiiksi selvitystyönsä periaateohjelman 

keskustelumateriaaliksi. Puoluetoimikunta teki Porin puoluekokoukselle esityksen 

periaateohjelman uudistamisesta. Taustoja esiteltiin otsikolla Näkökohtia periaa-

teohjelmasta ja periaateohjelmakeskustelusta.196 Esityksessä käytiin läpi, mitkä 

kohdat vaativat keskustelua ja mikä teki vuoden 1952 periaateohjelmasta vanhen-

tuneen. Periaateohjelmaan pyrittiin luomaan perusarvot, joilla erilaisista maail-

man- ja elämänkatsomuksellisista lähtökohdista käsin ihmiset kiinnittyisivät sosi-

aalidemokratiaan. Näitä katsomuksellisia lähtökohtia olivat historiallinen materia-

lismi, rationalismi, länsimainen humanismi ja kristinusko. Edellisissä periaateoh-

jelmissa ei ollut erityisesti korostettu perusarvoja.197 

Perusarvot ja suuri aatteellinen linja olivat yhteydessä toisiinsa. Ne olivat 

eettisiä ja käytännöllisiä pyrkimyksiä, joiden jatkajana ja syventäjänä työväenliike 

oli toiminut. Näistä ensimmäinen merkittävä oli ollut kristinusko. Se korosti ih-

misten tasa-arvoa ja yhteisvastuullisuutta. Sosialidemokratian käytännön poliitti-

nen tavoitteenasettelu voitiin taas nähdä arvojen vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo 

toiminnallisena soveltamisena. Myös sosialidemokratian perustavoitteet demokra-

tia ja sosialismi olivat perusteltavissa näihin arvoihin nojautuen.198 

Helmikuussa käytiin puoluetoimikunnan keskustelua periaateohjelman uu-

distamisesta. Jacob Södermanin mielestä voisi tulla sellainen tunne, että työväen-

liike oli vain käytännöllinen ryhmä, joka ryhtyi toteuttamaan muiden ajatuksia. 

Hän piti myös kristinusko-kohtaa vaarallisena. Kristinuskossa oli ollut erilaisia 

suuntauksia. Toiset olivat lähteneet siitä, että Jumala oli luonut maailman muut-

tumattomaksi ja toisten mielestä yhteiskuntaa oli muutettava tasa-arvon pohjalta. 

Södermanin mielestä työväenliike syntyi teollistumisen aikana puolustamaan ih-

misarvoa ja oikeutta. Hän epäili, pitäisikö länsimaista sivistystä kuvata SDP:n oh-

jelmassa suurena aatteellisena linjana. Koko kohta tulisi kirjoittaa työväenliikkeen 

synnyn näkökulmasta.199 

Tapio Bergholm tuki Södermania. Hänestä oli rohkeaa ajatella työväenliike 

suuren aatteellisen linjan toteuttajaksi. Bergholmin mielestä kristinuskon keskei-
                                                 
196 TArk SDP 329.5 CA 88 ptk. pk. 18.2.1981 § 6 liite 75; Pentti Puoskarin haastattelu 12.2.2008. 
197 TArk SDP 329.5 CA 88 ptk. pk. 18.2.1981 § 6 liite 75; Pentti Puoskarin haastattelu 12.2.2008. 
198 TArk SDP 329.5 CA 88 ptk. pk. 18.2.1981 § 6 liite 75. 
199 TArk SDP 329.5 CA 91 ptk. kpk. 19.2.1981. 
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nen rooli korostui porvarillisen ylivallan aikoihin, ja siksi kristinusko ei olisi sil-

loin yksistään edustanut lähimmäisenrakkautta tai veljeyden oppia. Hänen mu-

kaansa kaikki suuret uskonnot ja itämaiset kulttuurit sisälsivät samanlaisia lähtö-

kohtia. Bergholm myönsi, että työväenliike oli ensisijaisesti länsimaisen aatepe-

rinnön varaan rakentuvaa, mutta siinäkin kristinuskon nostaminen jalustalle ei ol-

lut puolueen asia. Bergholm jatkoi vielä, että: 

 
jos lähdetään liikkeelle sellaiselta pohjalta kuin kristilliseltä, uskonnolliselta pohjalta tai sit-
ten ei lähdetä sellaiselta pohjalta. Minun mielestä uskonto on edelleenkin oopiumia kansal-
le, ja siltä osin se on ihmiskuvan ihanteena aika vieras ja väärä työväenliikkeelle.200 

 
Erkki Liikanen puolusti kantaa suuresta aatteellisesta linjasta. Se oli hänen mu-

kaansa hyvin huolellisesti tehty. Työryhmässä oli katsottu ensin ihmiskunnan kes-

keisiä arvoja ja Ranskan vallankumouksen teemoja. Sen jälkeen oli mietitty, mikä 

oli työväenliikkeen lisäys tähän. Marxin panos oli yhteiskuntatieteiden ja talous-

tieteiden puolella. Sellaista marxilaista arvofilosofian perinnettä ei ollut kovin pal-

joa, joka poikkeaisi siitä mitä sitä ennen oli jo sanottu. Liikanen ymmärsi Söder-

manin näkökohdan sikäli, että työväenliike esitettiin vaatimattomaan sävyyn ja se 

pyrittiin korjaamaan.201 

Kansanedustaja Arvo Salo tuki Södermania. Kohta oli kirjoitettava työväen-

liikkeen kannalta paljon ylpeämmin ja kulttuurifilosofian kannalta paljon vaati-

mattomammin. Siinä oli rohkeita oletuksia kuten, että kristinusko ja länsimainen 

sivistys olisivat määriteltävissä. Kysymys oli Salon mielestä siitä, että yksi säie 

kristinuskosta oli saatu yhdeksi säikeeksi siihen ajatteluun, jota voitiin kutsua so-

siaalidemokratiaksi.202 

Pentti Puoskarin mukaan maailmankatsomuksellisilla kysymyksillä oli suuri 

rooli käydyissä keskusteluissa. Vuoden 1952 periaateohjelma oli toiselta ajalta ja 

uudistuksessa tuli pohtia, miten lähtökohdat muotoiltaisiin uudestaan. Myös puo-

lueen suhde uskontoihin ja yleisemmin maailmankatsomuksiin olisi määriteltävä. 

Asettelussa mietittiin voisiko sosiaalidemokratiaan päätyä erilaisista katsomuksis-

ta käsin. Uskontopoliittista keskustelua käytiin lähinnä muiden kuin kirkkoaktiivi-

en kanssa. Samalla pohdittiin myös oliko SDP luokkapuolue, jolla olisi luonnolli-

nen kannattajakunta vai kutsuttaisiinko puolueeseen kaikki SDP:n arvot hyväsy-

vät. Vuoden 1952 periaateohjelmassa oli vanha määrittely ja se jätti osan uusista 

                                                 
200 TArk SDP 329.5 CA 91 ptk. kpk. 19.2.1981. 
201 TArk SDP 329.5 CA 91 ptk. kpk. 19.2.1981. 
202 TArk SDP 329.5 CA 91 ptk. kpk. 19.2.1981. 



 42 

yhteiskuntaryhmistä ulkopuolelle.203 

Porin puoluekokous päätti käynnistää periaateohjelman uudistamistyön vä-

littömästi. Asia tultaisiin käsittelemään vuoden 1984 puoluekokouksessa. Tavoit-

teena oli, että uusi periaateohjelma voitaisiin hyväksyä viimeistään vuoden 1987 

puoluekokouksessa. Uudistamistyö tehtäisiin puolueen puheenjohtajan johdolla 

periaateohjelmatoimikunnassa. Samalla päätettiin, että uudistamistyö toteutettai-

siin keskustelu- ja opintokampanjana. Siinä tuli kannustaa jokaista jäsentä ja pe-

rusjärjestöä osallistumaan.204 

Periaateohjelman toimikuntaa ryhtyi vetämään Kalevi Sorsa ja sihteerinä 

toimi Pentti Puoskari. Sorsan aloitteesta myös Juhani Simojoki otettiin mukaan 

toimikuntaan. Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Simojoki oli mukana 

enemmän kirkollisena vaikuttajana kuin KSDL:n edustajana, eikä hän ollut muka-

na KSDL:n liittotoimikunnassa. 205 Muita jäseniä ohjelmatoimikunnassa olivat 

muun muassa Pirjo Ala-Kapee, Veikko Helle, Pekka Kuusi, Erkki Liikanen, Paa-

vo Lipponen, Pirkko Työläjärvi, Jorma Westlund ja asiantuntijoista Seppo Henti-

lä.206 

Liikanen torjui sosialisointivaatimuksen vetoamalla siihen, että kanta sosia-

lismiin oli otettu jo vuoden 1978 Suunta-ohjelmassa. Vakaa kehitys ulkopolitii-

kassa ja taloudessa oli turvattava poliittisten puolueiden laajalla yhteistyöllä. Uu-

distettu sisäpoliittinen julkilausuma raotti ovea yhteistyölle kokoomuksen kans-

sa.207 

Muissa esityksissä haluttiin, että uskonnon tuli olla yksityisasia ja kirkko pi-

ti erottaa valtiosta. Esityksessä vaadittiin puoluetoimikuntaa valmistelemaan kan-

nanottoa kirkon erottamisesta valtiosta. Tunnustuksellinen uskonnonopetus oli 

poistettava peruskouluista ja juridisten henkilöiden208 kirkollisverotus lakkautetta-

va.209 Puoluetoimikunta viittasi perusteluissaan vuoden 1972 toimenpideohjel-

maan, jota se piti edelleen ajankohtaisena ja riittävänä. Puoluekokous oli samaa 

mieltä puoluetoimikunnan kanssa kirkon ja valtion suhteiden järjestämisestä.210 

                                                 
203 Pentti Puoskarin haastattelu 12.2.2008. 
204 SDP epk 1982, 78; SDP pkpk 1982, 400. 
205 Pentti Puoskarin haastattelu 12.2.2008; Ulf Sundqvistin haastattelu 25.2.2008. 
206 SA 4/1982 ”periaateohjelman uudistustyö on alkanut”. 
207 SDP 1981; Blåfield & Vuoristo 1985, 166; Lehtinen 2002, 623. 
208 Oikeushenkilöitä ovat kauppaoikeudelliset yhteisöt (kuten osakeyhtiöt tai osuuskunnat), siviili-
oikeudelliset yhteisöt (kuten yhdistykset tai säätiöt) ja julkisyhteisöt (kuten valtio, kunnat tai seu-
rakunnat). 
209 TArk SDP 329.5 CA 88 ptk. pk.  2.–3.9.1981 § 5 liite XXXII puoluekokouksen päätöksiä kos-
kevat toimenpiteet; SDP epk 1982, 259; SDP pkpk 1982, 372. 
210 TArk SDP 329.5 CA 88 ptk. pk.  2.–3.9.1981 § 5 liite XXXII puoluekokouksen päätöksiä kos-
kevat toimenpiteet; SDP epk 1982, 259; SDP pkpk 1982, 372. 
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Toisen esityksen mukaan puolueen lehdistössä olisi käsiteltävä nykyistä laa-

jemmin uskonnollisia asioita. Sen mukaan puoluekokous voisi antaa tukea puolu-

eessa tehtävälle kristilliselle työlle. Puoluetoimikunta kertoi, että puolueen tuki 

kristillisten sosiaalidemokraattien työlle oli merkittävästi lisääntynyt. Työtä tuli 

jatkaa saavutettujen kokemusten pohjalta.211 

Kokouksessa tehtiin myös esitys kristillisten sosiaalidemokraattien toimin-

nan tehostamisesta. Esityksessä toivottiin, että puoluekokous kehottaisi kunnallis-

järjestöjä tehostamaan seurakunnissa toimivien sosiaalidemokraattien yhteistoi-

mintaa. Paikallisyhdistyksiin olisi perustettava kristillisiä jaostoja. Lisäksi kunnal-

lisjärjestöjen tulisi huolehtia vuoden 1982 seurakuntavaalien sosiaalidemokraattis-

ten ehdokkaiden ideologisesta ja seurakunnallisesta kouluttamisesta. Puoluetoimi-

kunta kannatti esitystä ja muotoili, että seurakunta-asiain jaosto laatisi aihetta kä-

sittelevän työsuunnitelman puoluekokouskaudelle 1981–1984. Samalla hyväksyt-

tiin kaksi muuta samansisältöistä esitystä, joissa käsiteltiin myös kristillisten sosi-

aalidemokraattien toimintaa.212 

Puoluetoimikunta nimesi seurakunta-asiain jaoston seuraamaan kirkkojen 

asemaa yhteiskunnassa sekä sosialidemokraattisen työväenliikkeen ja kirkkojen 

välisiä suhteita. SRKAJ:n tuli osallistua vaalityöhön myös kunnallisissa ja valtiol-

lisissa vaaleissa. Sen piti huolehtia yhteyksistä kirkkoihin, kirkollisiin järjestöihin 

ja lehtiin sekä herätysliikkeisiin. Sen piti tehdä esityksiä puoluetoimikunnalle us-

koon ja kirkkoihin liittyvissä kysymyksissä.213 Samalla puoluetoimikunnasta ni-

mettiin kansanedustaja Jacob Söderman edustajaksi jaostoon Veikkolan seminaa-

rin toiveiden mukaisesti. Södermanin mukaan puoluetoimikunnan edustus oli kui-

tenkin lähinnä muodollisuus, eikä hän osallistunut kokouksiin.214  

Puolueen seurakuntatyön tärkeimmäksi kohteeksi muodostuisivat syksyllä 

1982 pidettävät seurakuntavaalit. Tavoitteena oli kirkon harjoittaman rauhan- ja 

kehitystyön sekä seurakuntien sosiaalisen toiminnan kehittäminen. Jaostojen piti 

järjestää alueellisia seminaareja työn tunnetuksi tekemiseksi. Samaan päämäärään 

tähdättäisiin nykyistä laajemmalla seurakuntatyöstä kertovalla lehdistökirjoittelul-

la. Seurakunta-asiain jaosto laati alustavan suunnitelman vuoden 1982 seurakun-

                                                 
211 SDP epk 1982, 287; SDP pkpk 1982, 493. 
212 TArk SDP 329.5 CA 88 ptk. pk.  2.–3.9.1981 § 5 liite XXXII puoluekokouksen päätöksiä kos-
kevat toimenpiteet; SDP epk1982, 288; SDP pkpk 1982, 493. 
213 TArk SDP 329.5 CA 88 ptk pk. 13.8.1981 § 10 liite 279; TArk SDP 329.5 CA 88 ptk. pk. 2.–
3.9.1981 § 6 liite 332. 
214 Jacob Södermanin haastattelu 18.2.2008. 
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tavaaleihin.215 

 
 
 

4.2. Sosialisti on ateisti? 
 
Koiviston II hallituksen taival oli etenemistä riidasta toiseen, ja myös ”president-

tipeli” rasitti sen työskentelyä. Pahin erimielisyys syntyi budjetin jälkeisestä tulo-

poliittisesta neuvottelusta keväällä 1981. Ristiriitaiset aika-arviot sosiaalipaketin 

lainsäädäntöaikatauluista saivat Kekkosen toimimaan. Huhtikuussa presidentti 

vaati Koivistolta vauhtia lainvalmisteluhankkeiden toteutukseen. Kekkonen halusi 

pikaisen sovun tupoon.216 Mauno Koivisto varmisti, että hallitusmuodon mukaan 

hallitus kaatuisi vain eduskunnan epäluottamuslauseeseen. Pääministerin eroai-

keiden vaihtuminen kamppailuksi muutti hallituskriisin presidentin ja eduskunnan 

väliseksi periaatekysymykseksi.217 

Tieto Kekkosen tilan heikkenemisestä Islannin matkan aikana elokuussa 

1981 levisi nopeasti poliittisiin piireihin, vaikka presidentin seurue ja lehdistö pi-

mittivät järjestelmällisesti tiedon.218 Samalla hallituksen kriisi puhkesi uuden bud-

jetin käsittelyssä. Keskustalla oli tarve kaataa hallitus, ja saada Koivisto pois pää-

ministerin paikalta Kekkosen heiketessä. Koiviston vastapeluriksi oli noussut ul-

koministeri Paavo Väyrynen. Koivisto oli ”jyräämisyrityksen” jälkeen suositumpi 

kuin koskaan ja Sorsan johdolla puolue tuki voimakkaasti pääministeriä. ”Aina 

kun Väyrynen yrittää työntää ovea, seinää siirretään”.219 Valtioneuvosto myönsi 

presidentille sairasloman ja Koivisto siirtyi syksyllä hoitamaan presidentin tehtä-

viä.220 Koiviston uusien tehtävien myötä hänen kannatuksensa nousi ennätyslu-

kemiin. Helsingin Sanomien mielipidetutkimuksessa Koiviston valintaa seuraa-

vissa presidentinvaaleissa toivoi 60 % haastatelluista.221 

Presidentti Kekkosen allekirjoittama erokirje esiteltiin lokakuun lopussa 

                                                 
215 TArk KSDLA 329.5 C 4 SRKAJ:n tk. 1981–1984; TArk SDP 329.5 CA 93 ptk. pk. 25.2.1982 
liite 102 tk. 1981; TArk SDP 329.5 CA 88 ptk. pk. 22.10.1981 § 5 liite 422 ts. 1982. 
216 Iivari 2007, 209, 213; Jansson 1993, 156; Lehtinen 2002, 620–621; Tarkka 2002, 240; Nevakivi 
2004, 309–310. 
217 Blåfield & Vuoristo 1985, 158–159; Iivari 2007, 213–214; Jansson 1993, 156; Lehtinen 2002, 
620–621; Tarkka 2002, 240; Nevakivi 2004, 310; Rusi 2007, 399. 
218 Iivari 2007, 214–215; Lehtinen 2002, 623–624; Tarkka 2002, 237–239, 241; Nevakivi 2004, 
310; Isohookana-Asunmaa 2006, 607. 
219 Blåfield & Vuoristo 1985, 160; Iivari 2007, 214–215; Lehtinen 2002, 623–624; Nevakivi 2004, 
310. 
220 Iivari 2007, 214–215; Lehtinen 2002, 623–624; Tarkka 2002, 237–239, 241; Nevakivi 2004, 
310; Isohookana-Asunmaa 2006, 607. 
221 HS 281/18.10.1981 ”Koivisto kannattaa 60 %”; Nevakivi 2004, 311. 
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1981 ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa. Valtioneuvosto totesi presidentti 

Kekkosen olevan pysyvästi estynyt hoitamaan virkaansa ja päätti järjestää valitsi-

jamiesvaalit 17.–18.1.1982. Uusi presidentti valittaisiin 26.1.1982. Liikanen antoi 

viimein puoluekoneistolle luvan aloittaa presidentinvaalikampanjan.222 SDP:n pii-

rissä Koivisto oli ollut läpi 1970-luvun kestonimi tulevana ehdokkaana ja puolue-

neuvosto valitsi Mauno Koiviston virallisesti puolueen presidenttiehdokkaaksi 

marraskuun kokouksessa.223 

Puoluetoimikunnassa keskusteltiin tulevista presidentinvaaleista. Liikanen 

kertoi, että kristillisten piirissä oli tapahtunut selvä oikeisto-otteen kiristyminen. 

Kristillisten tuntema sympatia Koivistoa kohtaan oli heikentynyt. Liikasen mieles-

tä tähän SDP:n täytyisi iskeä hyvin tehokkaasti. Hänen mukaansa sosialidemo-

kraattiset ”pappisihmiset”, ja heidän esiintymisensä, olivat hyvin tärkeitä. Sorsa 

esitti keskusteluun pari huomiota. 

 
Eilen tuolla Pohjassa oli käynyt kristillisiä tilaisuuden järjestäjien luona ennen tilaisuuden 
alkua ja pyytäneet enemmän tietoa Koiviston uskonnollisuudesta, koska he silloin voisivat 
suoraan äänestää Koivistoa.224 

 
Sorsa pohdiskeli leikillisesti voisiko arkkipiispa Juva antaa asiasta jonkinlaisen 

todistuksen. Liikasen mielestä uskonnollisuudesta oli syytä mainita, että kampan-

jaan oli suunniteltu sitä varten kaksi kohtaa. Koivisto tulisi puhumaan uskonnolli-

sista asioista ja suhteestaan niihin. Kiertueeseen tulisi sisältymään myös yksi 

käynti jossain ”kirkon piirin” kohteessa. Myös Veljeys-lehteen oli tulossa Koivis-

ton haastattelu, jossa hän kertoisi suhteestaan uskontoon.225 

Teollisuuden Keskusliiton vaalijulistus julkaistiin vuoden 1981 lopussa. Sen 

olivat allekirjoittaneet sata teollisuuden ja kaupan vaikuttajaa. Vetoomuksessa va-

roitettiin Koiviston olevan vakaumuksellinen sosiaalidemokraatti ja sen ulkopo-

liittiset seuraukset tuotiin esiin. Mielikuvilla vihjailtiin, että Koivistolla olisi pre-

sidentinvaaleissa vastassaan ”musta hevonen”.226 

Puoluetoimikunnassa Erkki Liikanen selosti valitsijamiesvaaleja. Kokoomus 

ja keskusta olivat pelotelleet sosialisoinnilla. Toinen vakava seikka oli suhtautu-

minen uskontoon ja kirkkoon. Siitä käytiin keskustelua raa’alla tavalla. Lestadio-

                                                 
222 TArk SDP 329.5 CA 91 ptk. kpk. 29.10.1981; Iivari 2007, 214–215; Lehtinen 2002, 624; Tark-
ka 2002, 242; Nevakivi 2004, 310–311; Isohookana-Asunmaa 2006, 639; Rusi 2007, 404. 
223 Blåfield & Vuoristo 1985, 156–157; Iivari 2007, 215; Tarkka 2002, 249; Nevakivi 2004, 311; 
Isohookana-Asunmaa 2006, 608, 639. 
224 TArk SDP 329.5 CA 91 ptk. kpk. 10.12.1981. 
225 TArk SDP 329.5 CA 91 ptk. kpk. 10.12.1981; Veljeys 4/1981 ”Voimme käydä uskalluksella tu-
levaisuutta kohden”. 
226 Lehtinen 2002, 626; Nevakivi 2004, 311–312. 
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laisten seuroissa väitettiin puhuttavan, että Koivisto kieltäisi hengellisten seurojen 

pitämisen, jos tulisi valituksi presidentiksi. Liikasen mukaan porvaripuolueiden 

kampanja jähmettyi yhä enemmän näiden kahden asian ympärille. Sorsan mielestä 

sosialismiin ja uskontoon oli syytä puuttua hyvin selväsanaisesti, koska niillä ”ää-

nestäjiä pelotellaan, ja pelotellaan tehokkaasti”. Koivisto oli samaa mieltä. Puo-

luetoimikunnan jäsen Pertti Paasion mukaan jutuilta oli leikattava siivet lyhyillä 

vastuksilla. Koivisto ilmoittikin olevansa bernsteinilainen kun häneltä kysyttiin, 

minkälainen sosialisti hän oli.227 

  Teuvo Ikonen toimi Helsingin vaalitoimiston päällikkönä ja kampanjan ai-

kana noussut keskustelu Koiviston uskonnollisuudesta oli ollut yllätys. Hänen 

mukaansa toimistoon soitettiin ja kysyttiin suoraan oliko Mauno Koivisto ateisti 

vai uskovainen. Taustalla oli todennäköisesti mielikuvasta ”sosialisti on ateisti” 

johdettu tulkinta.228 

Matti Ahde ja Erkki Liikanen kannattivat presidenttiehdokkaiden nimien ot-

tamista esille. Johannes Virolaisen lisäksi Raino Westerholm oli esiintynyt radios-

sa kertoen, että sosialistinen presidentti tukahduttaisi kirkon toiminnan. Liikanen 

kehotti Koivistoa itse ottamaan esille nämä kysymykset ja vastata niihin, jos toi-

mittajat eivät suoraan kysyneet.229 Kirkko ei kuitenkaan pelännyt toimintansa tu-

kahtuvan uuden presidentin myötä. Koivisto piti ennakkoluuloja nöyryyttävinä, 

koska hän oli kasvanut uskonnollisessa kodissa, osallistunut NMKY:n toimintaa 

ja oli kirkon jäsen.230 

Heti vuoden 1982 alussa Sosialistisessa aikakauslehdessä oli Mikko Juvan 

haastattelu. Juva käsitteli historiassa työväenliikkeen ja kirkon välille syntynyttä 

juopaa. Hänen mielestään ennakkoluulot oli karsittava. Kirkon tuli lisäksi pysyä 

poliittisesti sitoutumattomana, eikä se saisi suosia mitään puoluetta. Samalla kir-

kon tuli kuitenkin ottaa kantaa poliittisiin kysymyksiin.231 Kirjoitus osui sopivasti 

Koiviston presidentinvaalin aiheuttamaan hälyyn uskontokysymyksestä. 

SDP:n vaalitunnuksena oli: Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa. 

Presidentinvaaleissa äänestysprosentti nousi ennätykselliseen 86,8 % ja Koivisto 

valittiin 167 valitsijamiehen voimin presidentiksi. Kolmannes SKDL:n ja lähes 

puolet SMP:n kannattajista siirtyi jo valitsijamiesvaalissa Koiviston taakse. Tämä 

osittain epäpoliittinen liittoutuma keräsi kaksi kertaa niin paljon ääniä, kuin SDP 

                                                 
227 TArk SDP 329.5 CA 95 ptk. kpk. 7.1.1982; Raatikainen 1982, 41, 185. 
228 Teuvo Ikosen haastattelu 29.2.2008. 
229 TArk SDP 329.5 CA 95 ptk. kpk. 7.1.1982. 
230 Raatikainen 1982, 41; Koivisto 1994, 39, 42; Haapakoski 2002, 19. 
231 SA 1/1982 ”Kirkko voi ottaa kantaa poliittisiin kysymyksiin”. 
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oli saanut eduskuntavaaleissa vuonna 1979. Puoluetoimikunta päätti myöntää 

Koivistolle Rafael Paasio -mitalin pitkäaikaisesta työstä SDP:n ja koko työväen-

liikkeen hyväksi.232 

Koiviston astuessa presidentin virkaan kirkollinen lehdistö suhtautui häneen 

maltillisesti. Oulun seurakuntien Rauhan tervehdys -lehdessä toivotettiin uudelle 

päämiehelle siunausta ja hänen todettiin olevan hyvä ja ”Jumalaa pelkäävä” johta-

ja. ”Kohtuuttomilta tuntuvat vaalitaistelun aikana Mauno Koivistosta esitetyt her-

japuheet joissa hänet yritettiin leimata uskonnonvastaiseksi sosialistiksi.” Oike-

ampaa oli lehden mukaan todeta, että Koiviston aatesuunta oli jumalankielteisen, 

materialistisen marxilaisuuden vastavoima.233 

 
 
 

4.3. Juvan ero ja seurakuntavaalit 1982 
 
Helmikuussa julkaistiin kirkon rauhanohjelma. Se sai hyvän vastaanoton poliitti-

selta vasemmistolta ja oikeistolta. Sosiaalidemokraatit katsoivat ohjelman uudeksi 

osoitukseksi kehityksestä kirkon ja työväenliikkeen lähentymisestä. Kirkko oli 

muuttanut suhtautumistaan yhteiskuntaan Juvasta alkaen. Kirkko muuttui yhteis-

kunnalliseksi osallistujaksi.234 Piispainkokouksen suositukset niputtivat yhteen 

Etykin, YK:n ja Raamatun osaksi rauhanrakentamista. 

Mikko Juva oli täyttänyt edellisen vuoden syksynä 63 vuotta, joka oikeutti 

eläkkeeseen arkkipiispan tehtävistä. Juva kävi hakemassa presidentti Koivistolta 

eroa. Juvan eron syynä olivat hänen oman ilmoituksensa mukaan muun muassa 

huoli omasta ja vaimonsa terveydestä, tyytymättömyys kirkon ja etenkin arkki-

piispan epäkäytännölliseen ja raskaaseen hallintoon. Myös Juvan ajama kansan-

kirkko-ohjelma oli aiheuttanut vastustusta. Autio arvioi Juvan eroamisen syiksi 

hallintouudistuksen ja naispappeuden torjuvan kannan.235 

Suomen Sosialidemokraatti kirjoitti, miten työväenliikkeen mielipiteitä oli 

syrjitty kirkon piirissä. Muiden poliittisten suuntausten ajatukset olivat olleet hy-

väksyttyjä. 1960-luvulla kirkkoon oli kohdistunut muutospaineita. Kirkkoa vaadit-

tiin auki korjauksia varten, jolloin kirkko oli sulkeutunut. Nyt oli ollut näkyvissä 
                                                 
232 TArk SDP 329.5 CA 92 ptk. pk. 28.1.1982 § 4; Iivari 2007, 215; Jansson 1993, 157; Tarkka 
2002, 267–268; Nevakivi 2004, 312–313; Rusi 2007, 431. 
233 Raatikainen 1982, 41; Rauhan tervehdys 4/28.1.1982 ”Siunausta uudelle päämiehelle”; Haapa-
koski 2002, 23. 
234 Rauha 1982; Juva 1994, 342–343; Seppo 1999, 48–49. 
235 Juva 1994, 351–358; SS 55/20.3.1982 ”Arkkipiispa Juva turhautui ja erosi”; Jokinen 1990, 112, 
114; Autio 1997, 202. 
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muutoshalukkuutta ja ”uutta avoimuutta”. Tuoreet piispojen puheet viittasivat sii-

hen, että meneillään oli tarmokas asenteiden uudistusvaihe.236 Kirjoitus voidaan 

tulkita huoleksi arkkipiispan vaihdoksesta. Toisaalta se oli myös tuenosoitus kir-

kon rauhanohjelmaa kohtaan. 

Lehdissä kirjoitettiin myös suoraan Juvan erosta. Suomen Kuvalehdessä 

kerrottiin, ettei työväenliike ollut tuskin koskaan julkaissut ”papillisia puheita” 

sellaisia palstametrejä kuin Mikko Juvan kautena. Puheet olivat olleet kaiken li-

säksi myönteisessä hengessä kirjoitettuja.237 Jacob Södermanin mielestä Juvan ero 

oli takaisku työväenliikkeen ja kirkon suhteille. Södermanin mukaan Juvan aikana 

kirkon piirissä oli virinnyt myönteinen suhtautuminen työväenliikkeelle tärkeisiin 

kysymyksiin. Juvan käsittelemät aiheet ja tapa olivat olleet helppo hyväksyä työ-

väenliikkeen piirissä.238 Vielä toukokuussa Juva toivotti työväenliikkeen eettiset 

arvot rauhan, solidaarisuuden ja tasa-arvon tervetulleiksi seurakuntaan. Niitä ei ol-

lut huomioitu aiemmin kirkossa, ja siksi työväenliike oli jäänyt sen ulkopuolel-

le.239 

Presidentti Koivisto nimitti uudeksi arkkipiispaksi John Vikströmin. Nimi-

tyksissä Koivisto seurasi vaaliehdokasasettelua ja nimitti ensimmäisellä ehdokas-

sijalla olleen. Hän ei poikennut linjastaan jatkossakaan.240 Kotimaa-lehden haas-

tattelussa toukokuussa 1982 Koivisto kertoi kuuluvansa luontevasti kirkkoon ja 

korosti kristillisten arvojen kuuluvan suomalaiseen kulttuuriin. Hänen mukaansa 

kirkon asioita, kuten piispannimityksiä, käsiteltiin kuitenkin liiaksi valtion elimis-

sä. Presidenttinä Koivisto halusi osallistua kirkon toimintaan yksityishenkilönä 

eikä kirkon päätöksentekijänä.241 John Vikström kommentoi Koiviston Kotimaalle 

antamaa haastattelua, toivoen kirkon olevan itsenäisempi suhteessa valtioon ja 

”seisovan omin voimin hengellisten ja moraalisten voimavarojensa varassa”.242 

Tuleva arkkipiispa John Vikström lievensi pelkoja ja vakuutti suhteiden py-

syvän entisellään. Hän kertoi kesällä ay-liikkeen tehneen korvaamatonta työtä. Se 

oli korostanut koko toiminta-aikanaan ihmisarvoa, solidaarisuutta ja yhteiskunnal-

lista oikeudenmukaisuutta. Työväenliike ja kirkko olivat olleet vastakkain, mutta 

Vikströmin mielestä tämä aika oli ohi. Kirkolla ja työväenliikkeellä oli ollut yh-

                                                 
236 SS 55/20.3.1982 ”Kirkko auki korjattavaksi”. 
237 SK 35/26.3.1982 ”En pakene rintamasta”. 
238 US 86/29.3.1982 ”Juvan ero tappio työväenliikkeelle”. 
239 SS 87/7.5.1982 ”Työväenliikkeen eettiset arvot sopii tuoda seurakuntaan”; Jokinen 1990, 80–
81. 
240 Kankkonen 1991, 145–148; Haapakoski 2002, 29, 31–32. 
241 Kmaa 60/27.5.1982 ”Tasavallan presidentti Kotimaalle”; Haapakoski 2002, 27. 
242 Al 55/25.6.1982 ”Vikström toivoo yhä itsenäisempää kirkkoa”. 
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teistä toimintaa esimerkiksi rauhantyössä.243  

Arkkipiispan eroilmoitus ei muuttanut käytännön yhteistyötä. Puoluetoimi-

kunta päätti yhtyä taksvärkkivetoomukseen. Taksvärkkitoimikunta -82 jäseninä 

olivat koululais- ja opiskelijajärjestöt, SAK:n ja TVK:n nuorisotoimikunnat, Kir-

kon yhteiskunnallinen toimikunta ja nuorisotyön keskus, Suomen Rauhanpuolus-

tajat ja joukko muita nuoriso- ja rauhanjärjestöjä. Keräysvaroilla oli tarkoitus 

hankkia humanitaarisia tuotteita Suomesta Namibian SWAPO:lle, El Salvadorin 

FDR:lle ja Nicaraguaan.244 Kirkko ja työväenliike olivat edelleen yhdessä rauhan 

asialla. 

Kesällä palattiin vielä presidentinvaalien aikaiseen uskontokohuun. Presi-

dentti Koivisto lähetti 1982 kesällä tervehdyksen vanhoillislestadiolaisten Suvi-

seuroihin. Hän ei lähettänyt muiden herätysliikkeiden kesätapahtumiin tervehdyk-

siä.245 Ilta-Sanomissa kerrottiin tapauksesta. Suomen Rauhanyhdistysten Keskus-

yhdistyksen johtokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Erkki Reinikainen va-

kuutti lestadiolaisten väen olevan Suomen virallisen ulkopolitiikan takana, jos-

kaan uskovat eivät antaneet ryhmänä poliittisia julkilausumia. Erityisesti korostet-

tiin, että lauantaina saapunut Koiviston sähke oli tervetullut. Koiviston sähke kuu-

lui lehden mukaan: ”Kiitän ystävällisestä sähkeestänne ja toivotan vuosikokouk-

selle menestystä”. Sähkeestä kuultuaan seuraväki veisasi sosiaalidemokraattiselle 

presidentille virren 459, joka alkoi ”oi Herra siunaa päämies maamme”.246 Kirjoi-

tuksen mukaan seuroilta tai lestadiolaisten piiristä olisi lähetetty etukäteen jonkin-

lainen toivotus uudelle presidentille. Presidentinvaaleissa käyty keskustelu oli kui-

tattu puolin ja toisin. 

Lähestyvät syksy seurakuntavaalit alkoivat olla ajankohtaiset ja suunnitel-

mien mukaan sosiaalidemokraatit osallistuisivat vuoden 1982 seurakuntavaaleihin 

koko maassa. Seurakunnissa tuli olla vain yksi sosiaalidemokraattinen valitsijayh-

distys. Tavoitteina olivat monipuolinen ja edustava ehdokasasettelu, lain sallimat 

enimmäismäärät ehdokkaita, kirkkoa ja seurakuntatoimintaa koskevien sosialide-

mokraattisten pyrkimysten tunnetuksi tekeminen, äänestysaktiivisuuden kohotta-

minen sosialidemokraattisesti ajattelevien seurakuntalaisten keskuudessa sekä so-

sialidemokraattien suhteellista kannatusta vastaava vaalitulos. Vaalityöstä vastasi 

seurakunta-asiain jaosto. Piirijärjestön alueella tapahtuvaa vaalityötä johtaisi piirin 

                                                 
243 Palkkatyöläinen 24/16.6.1982 ”Ay-liike on tehnyt korvaamatonta työtä”. 
244 TArk SDP 329.5 CA 92 ptk. pk. 29.4.1982 § 10; Ahonen 2000, 130. 
245 Raatikainen 1982, 41; Rauhan tervehdys 4/28.1.1982 ”Siunausta uudelle päämiehelle”; Haapa-
koski 2002, 23. 
246 IS 150/5.7.1982 ”Oi Herra siunaa päämies maamme”. 
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seurakunta-asiain jaosto tai erillinen vaalityöryhmä.247 

SDP:n työvaliokunta esitteli kesäkuussa seurakuntavaalien 1982 julistuksen 

puoluetoimikunnalle. Seurakunta-asiain jaoston laati seurakuntavaaleihin vaali-

työsuunnitelman ja vaaliohjelman Koko kansan kirkko. Sitä painettiin 100 000 

kappaletta. Ohjelmassa kerrottiin, miten valtaosa väestöstä kuului evankelis-

luterilaiseen kirkkoon. 

 
Ei ole kirkkoa ilman jäseniä, eivätkä seurakuntaa muodosta vain sen työntekijät. Kirkon on 
seurattava yhteiskuntaa ja puututtava sen epäkohtiin. – – Seurakunnan on omassa toimin-
nassa ja hallinnossa noudatettava niitä periaatteita, joita se julistaa.248 

 
Seurakunnan tuli olla auttava ja siksi diakonia oli tärkeää. Kirkolla oli myös kan-

sainvälinen vastuu. Seurakuntien olisi annettava 2 % veroista lähetystyöhön ja ul-

komaanapuun. Seurakuntahallinnosta painotettiin vanhaan tapaan sanoman yksi-

puolista painottumista jos päättäjät olivat poliittisesti yksipuolisia.  

 
Pyrkiessä vahvistamaan sosialidemokraattisesti ajattelevia kristittyjä ja vahvistamaan seu-
rakuntien ja työväestön yhteyksiä, on tarkoituksenamme poistaa kirkosta tämä yksipuoli-
suus ja tehdä sitä koko kansan kirkko. – –  uudista kirkko äänestämällä sosialidemokraatti-
sia ehdokkaita.249 

 
Marraskuun 1982 seurakuntavaalit olivat edellisiä vaaleja laimeammat. Äänestys-

prosentti oli 17,9 %. Vaikka vaaleissa ei käytettykään avoimia poliittisia tunnuk-

sia, 90 % valitsijayhdistyksistä voitiin luokitella poliittisiksi tai epäpoliittisiksi. 

Kaupungeissa poliittisia valitsijayhdistyksiä oli 68 % ja maaseudulla 71 %. Suu-

rissa kaupungeissa oli enemmän sosialistisia valitsijayhdistyksiä, mutta kaupunki-

seurakuntien äänestysaktiivisuus laski edelleen. Vaalitulos ei ollut kaikilta osin 

vielä puoluetoimiston tiedossa, mutta puolueessa katsottiin sosiaalidemokraattien 

edenneen ”jonkin verran edellisistä vaaleista”.250 

SDP:n piirissä seurakuntavaaleissa toimiminen aiheutti kiistaa, eivätkä 

kaikki suostuneet osallistumaan niihin. Kansanedustaja Jacob Söderman oli käy-

nyt henkilökohtaisesti suostuttelemassa Dragsfjärdin Taalintehtaan työntekijöitä 

osallistumaan vaaleihin. Paikkakunta oli perinteistä sosiaalidemokraattien kanna-

tusaluetta. Kannustuspuheessaan Söderman oli käyttänyt vertauksena Jaakobin 

kirjettä, joka tarjosi yhtäläisyyksiä muun muassa palkanmaksusta. Vertauskuva 
                                                 
247 TArk SDP 329.5 CA 93 ptk. pk. 17.3.1982 liite 134 srk-vaalien vaalityösuunnitelma. 
248 TArk SDP 329.5 CA 93 ptk. pk. 17.3.1982 liite 134 srk-vaalien vaalityösuunnitelma; TArk 
SDP 329.5 CA 92 ptk. pk. 23.6.1982 § 12; TArk SDP 329.5 CA 94 ptk. pk. 23.6.1982 liite 267; 
TArk SDP 329.5 CA 100 ptk. pk. 3.3.1983 § 4 liite 67 toimintakertomus 1982; TArk KSDLA 
329.5 C 4 SRKAJ:n toimintakertomus 1981–1984. 
249 TArk SDP 329.5 CA 94 ptk. pk. 23.6.1982 liite 267. 
250 TArk SDP 329.5 CA 100 ptk. pk. 3.3.1983 § 4 liite 67 tk. 1982; TArk KSDLA 329.5 C 4 
SRKAJ:n tk. 1981–1984; Heino & Kurtén & Kauppinen 1985, 84–85. 
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toimi ja sosiaalidemokraatit osallistuivat paikkakunnalla vaaleihin. Södermanin 

mukaan Taalintehtaalla saatiin yllätyksellisesti määräenemmistö seurakuntavaa-

leissa.251 

 
 
 

4.4. Kirkko ja valtio kysymys etenee 
 
Opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Nummisen johtama työryhmä sai mie-

tintönsä valmiiksi vuoden 1982 lopussa. Se esitti jatkovalmisteluja hiippakunta-

hallinnosta, valalainsäädännöstä ja uskonnollisten yhdyskuntien toimintamahdol-

lisuuksista. Työryhmä ehdotti myös pysyväisluontoisen yhteistyöelimen perusta-

mista. Yhteisöjen veronkannosta oli syntynyt keskustelua. Esityksessä päädyttiin 

kuitenkin kustannussyistä olla ehdottamatta mitään muutoksia verotuskäytäntöön. 

Näiden lisäksi yhteiskunnan ylläpitämä sotilas- ja vankilasielunhoitotyö säilyttivät 

asemansa.252 

Työryhmä käsitteli myös sosiaalietuuksien ja kansaeläkkeiden veronalaisek-

si muuttumisen vaikutus kirkkoon. Näiden sove-maksujen arveltiin tuovan kirkol-

le lisärahaa noin 20 miljoonaa markkaa. Nummisen työryhmä ehdotti asian hoita-

mista kirkon ja valtion keskinäisellä sopimuksella. Kirkko ei kuitenkaan hyväksy-

nyt sopimusmallia. Valtion puolelta verokysymys hiersi erityisesti valtiovarain-

ministeriötä. Kirkko saikin vastineeksi työnantajan maksamien sairausvakuutus-

maksujen korkeimman prosentin.253 

Kirkon tutkimuslaitos ja Suomen Gallup tekivät tutkimuksen vuonna 1982 

puolueiden äänestäjien suhteesta kirkkoon ja uskontoon. SDP:n kannattajista yli 

90 % ja SKDL:n äänestäjistä yli 70 % oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jä-

seniä. SDP:n äänestäjien uskonnollisuus tai kirkollinen aktiivisuus ei poikennut 

keskivertoväestöstä. Työväenpuolueiden alle 40-vuotiaista äänestäjistä kirkkoon 

kuului jopa suurempi osa muihin puolueisiin verrattuna.254 

Keskustelu jatkui vuoden 1983 keväällä periaateohjelman uudistamisen tii-

moilta. Periaateohjelmatoimikunnan suunnittelusihteeri Pentti Puoskarin mielestä 

teoreettisuus oli luonut aateperustan ongelmia vielä 1950-luvun alussa. Sosialisti-

nen Internationaali oli ottanut kannan, jonka mukaan aatteelliset juuret tulivat 
                                                 
251 Jaak. 5:1–6; Jacob Södermanin haastattelu 18.2.2008. 
252 Murtorinne 1995, 390–391; Autio 1997, 75, 196–197, 199; Kuusela 2000, 50–51; Rantanen 
2002, 58. 
253 Autio 1997, 199. 
254 Heino & Kurtén & Kauppinen 1985, 14–15. 
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marxilaisuudesta, valistusajattelusta, kristillisestä etiikasta ja humanismista. Hä-

nen mielestä tämä loi paineita myös SDP:lle ottaa samat lähtökohdat periaateoh-

jelmaan.255 

Puoskari oli ymmärtänyt, että tavoite oli kuvailla perusarvot ottamatta kan-

taa maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. Hän ei sinänsä kiistänyt esimerkiksi 

kristillisen etiikan tai veljeysopin vaikutusta arvolähtökohtiin solidaarisuuteen ja 

tasa-arvoon. Maailmankatsomukselliset kysymykset tulisi Puoskarin mukaan kui-

tenkin rajataan poliittisen liikkeen ulkopuolelle. Sen sijaan voitaisiin todeta sosi-

aalidemokraattisiin arvoihin vaikuttaneen hyvinkin erilaisten perinteiden.256 

Erkki Liikkanen kertoi kesäkuussa, ettei Sosialidemokratian Suunnasta tul-

taisi tekemään enää uutta versiota. Hänen mielestään tulisi vain todeta, että lähtö-

kohdat olivat muuttuneet. Suunnasta ei tultaisi enää tekemään uutta versiota vaan 

ponnistelut keskistetään periaateohjelman tekemiseen. Puoskarin mukaan Suunta 

oli muuttunut rutiiniksi ja kaikki voimat oli keskistetty uuden periaateohjelman 

luomiseen.257 

Sorsan hallituksen lainsäädäntötyö jatkui kesällä, jolloin esityksen mukai-

sesti hyväksyttiin uskonnonvapauslain § 11 kumoaminen. Pykälässä oli kielletty 

muita kuin Suomen kansalaisia kuulumasta luostareihin.258 Osaltaan kirkon ja val-

tion suhteiden järjestely jatkui lainsäädännöllisellä tasolla. 

Heinäkuussa otettiin vielä kantaa presidentinvaalien aikaiseen uskontoko-

huun. Koivisto oli joutunut erikoiseen tilanteeseen koska hänen valintansa väitet-

tiin edistävän uskonnonvastaisuutta. Erikoista se oli siksi, että Koivisto oli syvästi 

uskonnollisen kodin kasvatti. Suomen Sosialidemokraatti jatkoi vielä kertomalla 

KSDL:stä. Liitto ei ollut suuri järjestö, mutta järjestöllä näytti olevan kosketus 

ihmisiin koska sen tukemat henkilöt tulivat valituiksi kansanedustajiksi. Martti 

Simojoen, Mikko Juvan ja vuonna 1982 arkkipiispaksi valitun John Vikströmin 

aikana kirkkoa ja työväenliikettä yhdistävät tekijät olivat nousseet suuremmiksi 

kuin erottavat.259 

Kesän jälkeen lainsäädäntö jatkui. Sisäasiainministeri Matti Luttinen (sd.) 

ajoi väestökirjahallintouudistuksen muutokset kirkkolakiin. Björkstrand esitteli ne 

syksyllä 1983 eduskunnalle. Muutoksessa kirkollisen väestökirjanpidon toiminnan 

ohjaus ja valvonta siirrettiin väestökirjahallinnon keskusviranomaisille ja paikalli-

                                                 
255 TArk SDP 329.5 CA 98 ptk kpk. 20.4.1983. 
256 TArk SDP 329.5 CA 98 ptk kpk. 20.4.1983. 
257 TArk SDP 329.5 CA 99 ptk kpk. 16.6.1983; Pentti Puoskarin haastattelu 12.2.2008. 
258 Autio 1997, 198. 
259 SS 127/2.7.1983 ”Koivisto, Kristus ja kirkko”. 
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sille rekisteritoimistoille.260 

Voionmaan opistolla järjestettiin joulukuussa Ihmisen osa – Kirkko ja työ-

väenliike ihmisen asialla -seminaari, jossa arkkipiispa John Vikström, SDP:n pu-

heenjohtaja Kalevi Sorsa ja SKDL:n puheenjohtaja Kalevi Kivistö keskustelivat 

”sopuisasti”. Teuvo Ikonen oli pyytänyt kesällä Harri Heinoa hahmottelemaan 

Kalevi Sorsan alustuksen runkoa. Kirkon ja työväenliikkeen suhteita käsiteltiin 

huomattavasti maltillisemmin ja laajemmin kuin aiemmin. Lehdistö huomioi ta-

pahtuman varsin laajasti.261 Myös seurakunta-asiain jaosto oli osallistunut Voi-

onmaalla pidettyyn kirkon ja työväenliikkeen suhteita käsittelevään seminaarin. 

Seminaariin oli kutsuttu myös emeritusarkkipiispa Mikko Juva.262 Nyt tilaisuu-

dessa olivat edustettuina molemmat vasemmistopuolueet ja kirkko. 

Teuvo Ikonen kirjoitti Harri Heinolle marraskuussa, että puolueen tarkoitus 

oli laatia opas seurakuntien luottamustehtävissä oleville sosiaalidemokraateille. 

Heinolta toivottiin luonnosta oppaan sisällöstä. Lisäksi häntä pyydettiin vertaile-

maan sosiaalidemokratian perusarvojen, vapaus, veljeys ja tasa-arvon, yhteyttä 

kristilliseen etiikkaan.263 Vuoden 1983 lopulla valmistuikin Sosialidemokraatit 

seurakunnassa -opas264, joka oli tarkoitettu seurakuntien luottamustehtävissä toi-

miville sosialidemokraateille. Mukana oli muun muassa Harri Heinon artikkeli 

”Kirkko ja työväenliike yhteyttä etsimässä”.265 

 
 
 

                                                 
260 Autio 1997, 210. 
261 Ktk Heino E.1.4 Teuvo Ikonen Harri Heinolle 28.9.1983; IL 335/12.12.1983 ”Tarvitsemme uu-
denlaisia Luthereita ja Marxeja”; IS 287/13.12.1983 ”Kirkko ja vasemmisto”; TP 237/14.12.1983 
”Kirkko lähestyy työväenliikettä”; Pohjolan työ 147/15.12.1983 ”Kirkko ja työväenliike etsivät 
toisiaan”; Al 339/17.12.1983 ”Hymistelyä”; Ilkka 340/18.12.1983 ”Kirkko ja työväenliike”; Hon-
ka-Hallila 2003, 82. 
262 TArk SDP 329.5 CA 105 ptk. pk. 9.2.1984 liite 40 tk. 1983; Honka-Hallila 2003, 79; Jokinen 
1990, 81–82. 
263 Ktk Heino E.1.4 Teuvo Ikonen Harri Heinolle 19.11.1982. 
264 SDP 1983. 
265 TArk SDP 329.5 CA 100 ptk. pk. 3.3.1983 § 4 liite 67 tk. 1982; TArk KSDLA 329.5 C 4 
SRKAJ:n tk. 1981–1984; TArk SDP 329.5 CA 105 ptk. pk. 9.2.1984 liite 40 tk. 1983; SDP 1983; 
Honka-Hallila 2003, 79. 
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5. Arkipyhät ja naispappeus 1984–1987 
5.1. KSDL:n rooli selkeytyy 
 
Puoluetoimikunnassa oli heti vuoden 1984 alussa käsittelyssä periaateohjelma-

toimikunnan esitys. Otsikon Työväenliike länsimaisen sivistyksen historiassa alla 

oli kuvailtu aatteen syntyhistoriaa. 

 
Erilaisen maailmankatsomuksellisen ajattelutavan omaksuneet ihmiset voivat siis hyväksyä 
yhteisen poliittisen ohjelman. Tämä kanta tulee perustelluksi jos politiikka ymmärretään si-
käli rajattuna, että sen ei katsota antavan vastauksia kaikkiin asioihin perimmäisiin kysy-
myksiin asti. Erilaisina maailmankatsomuksina voidaan luetella muun muassa uskonnollisia 
– Suomessa lähinnä kristillisiä – ajatussuuntia, filosofisia suuntauksia ja marxismi. Näin ol-
len sosialidemokraatti voi johtaa näkemyksensä esimerkiksi marxilaisesta ihmisen vieraan-
tumisen ja siitä vapautumisen näköalasta, länsimaisen filosofian ja humanismin ihmisarvo-
periaatteista tai kristillisestä Vuorisaarnan etiikasta.266 

 
Esityksessä haluttiin saada arvoille ajanmukainen sisältö. Solidaarisuutta määritel-

täessä todettiin, että ”lähimmäisenrakkaus, yhteisvastuu, veljeys ja solidaarisuus” 

olivat saman sukuisia sanoja. Työväenliikkeessä oli havaittu muutoksia luokkara-

kenteessa ja sen määrittelyssä. Luokkateoria oli heikentynyt, koska perinteinen 

työläisväestön osuus pieneni yhdessä pienviljelijöiden kanssa. Henkisen työn teki-

jät267 olivat taas kasvava väestönosa. Esitys teki johtopäätöksen, jonka mukaan 

todellisuutta vastaamattoman luokkateorian vangiksi ei pitänyt jäädä, muttei ollut 

syytä rikkoa yhteyttä työväenpuolueperinteeseen.268 

Puoluetoimikunnassa käytiin keskustelua periaatetoimikunnan esityksestä. 

Sorsan ajatuksena oli, että asiakirja lähetettäisiin jäsenkäsittelyyn, eikä puolue-

toimikunta sitoutuisi tiukasti asiakirjan jokaiseen kohtaan. Sorsan mielestä esityk-

sessä asetuttiin katsomuksellisen moniarvoisuuden kannalle, kuten SDP oli suh-

teessa uskontoon aikaisemminkin päätynyt. Asiakirjasta oli poistettu voimakasta 

keskustelua aiheuttanut ajatus sosiaalidemokraattisesta ihmiskuvasta ja siitä tuli-

siko aatteella olla vaikutusta yksilöetiikkaan tai tulisiko sosialidemokratialla olla 

oma moraalikoodinsa jäsenilleen ja kannattajilleen.269 

Keskustelussa oli esitetty paljon eriäviä mielipiteitä ja tuotu jopa rinnakkai-

sia versioita. Veikko Helle kertoi, ettei vuoden 1952 periaateohjelma ollut näin 

tarkkaan pohdittu tai laadittu. Sitä sanottiin usein ”Oittisen ohjelmaksi”, koska 

kouluhallituksen entinen pääjohtaja Reino Oittinen oli kirjoittanut sen. Sorsa ko-

                                                 
266 TArk SDP 329.5 CA 105 ptk. pk. 5.1.1984 liite 2. 
267 Henkisen työntekijöillä tarkoitetaan toimihenkilöitä vastakohtana ruumiillisen työntekijöille. 
268 TArk SDP 329.5 CA 105 ptk. pk. 5.1.1984 liite 2. 
269 TArk SDP 329.5 CA 103 ptk kpk. 5.1.1984. 
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kosi keskustelun ja ilmoitti puoluetoimikunnan päättäneen lähettää asiakirjan kor-

jauksin järjestökäsittelyyn.270 

Helmikuussa pidettiin KSDL:n271 ja SDP:n kansanedustajien ”Veljeysryh-

män”272 välinen tapaaminen. Keskustelussa kansanedustaja Liisa Jaakonsaari tote-

si, että SKL sai käyttövoimaa kristittyjen toiminnasta. Hän kysyikin voisiko Vel-

jeysliike nostaa esille toisenlaista näkemystä. Sakari Knuuttila halusi rahaa kieli-

taitoisen päätoimisen sihteerin palkkaamiseen ja oman toimiston liitolle. Knuutti-

lan mielestä näillä saataisiin tuloksia aikaan. Hän harmitteli, ettei puolue antanut 

riittävästi tukea.273 

Jaakonsaari ehdotti ongelmaan ratkaisuksi, että KSDL anoisi varoja erilai-

sista rahastoista. Hän jatkoi, että suunniteltaisiin erillinen lähimmäisprojekti johon 

rahaa anottaisiin. Veikko Ruotanen arvioi kuitenkin, että KSDL:n oli vaikea saada 

varoja ja arvostusta. Hänen mukaansa liiton profiili oli laskenut rajusti puolueen 

sisällä.274 

Keskustelu jatkui seuraavassa kuussa. Tällä kertaa KSDL:n ideointiryh-

män275 ja SDP:n seurakunta-asiain jaoston276 välillä. SRKAJ:n sihteeri Teuvo Iko-

sen mielestä seurakunta-asiain jaosto oli toimivimpia SDP:n jaostoja. Hän huo-

mautti KSDL:llä olevan rekisterin mukaan 12 osastoa mutta vain 289 jäsentä. 

Knuuttilan mukaan jaostojen jäsenyyteen perustuvat säännöt mahdollistivat laa-

jentumisen. KSDL:n Runo Savisaari ihmetteli, miten yksi tai kaksi uutta jäsentä 

perustaisi kristillisen jaoston. Pekka Lampinen täsmensi, ettei jäsenmäärä kertonut 

kaikkea. Veljeys-lehden levikki oli 5 700 kappaletta. Hänen mielestä henkilöjäse-

nyyden salliminen voisi lisätä jäseniä. Ruotsissa oli Lampisen mukaan 9 000 jä-

sentä.277 

Maunu Sinnemäen mielestä organisaatio oli liian sidottu. Hän kysyikin, voi-

siko SRKAJ toimia kuten nyt ja Veljeysliike toimisi ”jollain muulla tavalla”. Sin-

nemän mukaan KSDL:n tehtävä oli jotain muuta kuin toimiminen vaaleissa. Hän 

sanoi tarvittavan sisältökeskustelua. Lampisen mukaan etsikkoaika oli jo menetet-

ty. Kristilliset sosiaalidemokraatit olisivat tarvinneet puolueen voimakaan tuen 
                                                 
270 TArk SDP 329.5 CA 103 ptk kpk. 5.1.1984; SDP 1952; Soikkanen 1991, 501–502. 
271 KSDL:n liittotoimikunnasta paikalla olivat: Arvo Uitto, Veikko Ruotanen, Antero Alanen, 
Pekka Lampinen sekä Lea Savolainen ja Sakari Knuuttila. 
272 Viittaa KSDL myönteisyyteen tai jäsenyyteen. Kansanedustajat Lea Savolainen, Liisa Jaakon-
saari ja Sakari Knuuttila. 
273 TArk KSDLA 329.5 C 1 kpk. 14.2.1984. 
274 TArk KSDLA 329.5 C 1 kpk. 14.2.1984. 
275 Runo Savisaari, Lea Savolainen, Pekka Lampinen ja Sakari Knuuttila. 
276 Juhani Simojoki, Maunu Sinnemäki, Teuvo Ikonen, Marjatta Saari, Pirkko Ylitalo, Antero Ala-
nen ja Sakari Knuuttila. 
277 TArk KSDLA 329.5 C 1 kpk. 14.3.1984. 
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ennen kuin SKL perustettiin.278 

Knuuttilan mielestä seurakunta-asiain jaosto oli rajallisempi koska se oli 

puoluetoimikunnan apuelin. KSDL taas oli vapaampi laatimaan ja antamaa kan-

nanottoja. Runo Savisaari tasoitteli keskustelua ja esitti, että ”organisatoriset asi-

at” olivat aiheuttaneet meneillään olevan yhteenoton. Hänen mukaansa Teuvo 

Ikosen yhdistysmuotoinen toimintamuoto, kuten Helsingin Kristillisten Sosiali-

demokraattien yhdistys, oli saanut paljon kannatusta. Savisaaren mielestä asiaa pi-

täisi tutkia.279 

Periaateohjelman uudistus eteni keväällä ja puoluetoimikunta hyväksyi pää-

töslauselman asiasta. Kuukauden lopussa puoluetoimikunta tutustui vielä selvityk-

seen Sosialidemokratian Suunnan 1978 toteutumisesta.280 Lahden puoluekokouk-

sen 1984 oli määrä ohjeistaa puoluetoimikunta SDP:n periaateohjelman uudista-

miseen. Puoluekokous hyväksyi ohjelmavaliokunnan esityksen päätöslauselmaksi 

periaateohjelman uudistamisen.281 

Uuteen periaateohjelmatyöryhmään tuli muiden lisäksi Kirkon tutkimuslai-

toksen (Ktl) johtaja Harri Heino ja puolueen I varapuheenjohtaja Pirkko Työläjär-

vi. Puoskarin arvion mukaan ”kirkkoasioita” pohtineita henkilöitä oli osin jopa 

tietoisesti vedetty mukaan työskentelyyn. Myös Heino oli mukana enemmän kir-

kollisena vaikuttajana kuin KSDL:n jäsenenä.282 

Kahdessa erillisessä esityksessä vaadittiin päätoimisen sihteerin palkkaamis-

ta KSDL:lle. Liiton toiminnan tehostumisen katsottiin auttavan myös puoluetta. 

Esityksen mukaan Veljeysliikkeen toiminta Suomessa ei ollut niin tehokasta kuin 

se olisi voinut olla. Esimerkiksi Ruotsissa vastaavalla järjestöllä oli 10 000 jäsentä 

ja kymmenkunta toimihenkilöä. Ruotsin valtiopäivillä ei ollut myöskään muuta 

kristillistä ryhmittymää. Suurin este toiminnan laajentumiselle oli päätoimisen 

sihteerin puute.283 Esityksen pohjalta puoluetoimikunta esitti, että selvittäisiin pi-

kaisesti konkreettiset toimenpiteet KSDL:n toiminnan edistämiseksi. Puoluekoko-

us hyväksyi esityksen.284 

Samassa puoluekokouksessa laadittiin myös kirkkopoliittinen julkilausuma. 

Siinä paheksuttiin vuoden 1984 kirkolliskokouksen päätöstä olla avaamatta pap-
                                                 
278 TArk KSDLA 329.5 C 1 kpk. 14.3.1984. 
279 TArk KSDLA 329.5 C 1 kpk. 14.3.1984. 
280 TArk SDP 329.5 CA 103 ptk kpk. 24.5.1984; TArk SDP 329.5 CA 106 ptk. pk. 31.5.1984 liite 
258. 
281 SDP pkpk 1985, 304, 520. 
282 Pentti Puoskarin haastattelu 12.2.2008. 
283 SDP epk 1985, 427. 
284 TArk SDP 329.5 CA 106 ptk. pk. 13.9.1984 liite 317; SDP epk 1985, 427; SDP pkpk 1985, 
355. 
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pisvirkaa naisille. Lausuma kuitenkin kehotti sosiaalidemokraatteja edelleen toi-

mimaan kirkossa. Ennen varsinaista julkilausuman hyväksymistä Helsingin apu-

laiskaupunginjohtaja Erkki Tuomioja teki muutosehdotuksen. Hän halusi lisätä 

kohdan, jossa työväenliikkeen ja kirkkojen välisien suhteiden myönteistä kehitys-

tä voitaisiin edelleen vahvistaa ”toteuttamalla sosialidemokraattien voimassa ole-

vien ohjelmien mukainen kirkon ja valtio suhteiden uudelleenjärjestely”. Tuomio-

ja piti sosiaalidemokraattien toimintaa kirkossa tärkeänä. Myös Ilkka Taipale kan-

natti ehdotusta. Puoluekokous hyväksyi muutoksen julkilausumaan.285 Erkki 

Tuomiojan mukaan muutosehdotus olisi syntynyt varsin spontaanisti ja valmiste-

lematta. Ohjelmien uudelleen esiin nostaminen oli hänen mukaansa vain osa puo-

lueen periaatteellista kantaa, eikä siinä ollut mitään erityistä.286 

Puoluekokouksessa tehtiin myös talouspoliittinen kannanotto, joka oli 

merkki puolueen talousopin muutoksesta suunnitelmatalouden kannattamisesta 

markkinatalouteen. Julkilausumassa haluttiin edistää kilpailua ja rohkaista pien-

yrittäjyyttä.287 

Syksyllä puoluetoimikunta määritteli toimikunnat, jaostot ja työryhmät toi-

mikaudelle 1984–1987. Puoluetoimikunta päätti muuttaa seurakunta-asiain jaos-

ton kirkollisasiain toimikunnaksi. Kirkollisasiain toimikunnan tehtävät eivät eron-

neet seurakunta-asiain jaoston tehtävistä.288 

Puolueen kirkollisasiain toimikunta katsoi, että vuoden 1972 kirkon ja valti-

on suhteet -linjaukseen tarvittaisiin kevennystä. Uuden tekstin tulisi olla kaunokir-

jallinen, jotta se aukeaisi kaikille. Toimikunta tekikin esityksen puoluetoimikun-

nalla. Sen mukaan kirkollisasiain toimikunta oli arvioinut vuoden 1972 puolueko-

kouksen toimenpideohjelmaa ja todennut sen kaipaavan uudistamista.289 Ohjelma 

heijasteli 1970-luvun alkupuolen ilmapiiriä ja oli paikoittain puolueelle rasite. 

Myöhemmässä komiteatyössä sosiaalidemokraatit olivat eräiltä osin joutuneet 

luopumaan toimenpideohjelmassa esitetyistä vaatimuksista. Vakavin puute oli, 

ettei puolueella ollut monipuolisempaa kannanottoa kirkkoihin ja uskonnollisiin 

kysymyksiin, vaan pelkästään yhteen yksityiskohtaan keskittyvä toimenpideoh-

jelma. Puoluetoimikunta antoi kirkollisasiain toimikunnalle tehtäväksi valmistella 
                                                 
285 SDP pkpk 1985, 478–480, 597. 
286 Erkki Tuomiojan sähköpostiviesti 21.2.2008. 
287 SDP 1984; SDP pkpk 1985, 587–589; Lehtinen 2002, 573. 
288 TArk SDP 329.5 CA 110 ptk. pk. 21.2.1985 liite 64 tk. 1984; TArk SDP 329.5 CA 106 ptk. pk. 
27.9.1984 liite 333; TArk SDP 329.5 CA 102 ptk. pk. 27.9.1984 § 5; TArk KSDLA 329.5 C 4 
SDP:n ilmoitus 28.9.1984; TArk SDP 329.5 CA 106 ptk. pk. 5.–6.9.1984 liite 305. 
289 TArk KSDLA 329.5 C 4 SDP:n kkotmk. pk. 19.2.1985 § 4; TArk KSDLA 329.5 C 4 SDP:n 
kkotmk. pk. 26.3.1985; TArk SDP 329.5 CA 107 ptk. pk. 11.4.1985 § 11; TArk SDP 329.5 CA 
110 ptk. pk. 11.4.1985 liite 129. 
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kirkkoja ja uskonnollisia kysymyksiä käsittelevän kannanoton.290 

Keskustelu kirkon ja työväenliikkeen välillä jatkui, kun vuoden lopussa pi-

dettiin Porin Työväenopiston auditoriossa keskustelutilaisuus seurakuntien yhteis-

kunnallisen työn johtokunnan kanssa. Kirkkoa edusti arkkipiispa John Vikström ja 

työväenliikettä eduskunnan I varapuhemies Pirkko Työläjärvi. Yleisesti tunnustet-

tiin toisensa hyvät työt ja katsottiin asetelmien muuttuneet yhteistyöhön.291 

Myös kysymys KSDL:n toiminnan tehostamisesta eteni Lahden puolueko-

kouksen päätösten mukaisesti. KSDL:n piirissä oli listattu useita eri malleja toi-

minnan parantamiseksi. Sakari Knuuttilan muistiossa nostettiin kynnyskysymyk-

seksi päätoiminen sihteeri, ja sosiaalidemokraattisessa lehdistössä pitäisi pitää 

KSDL:n toimintaa esillä. KSDL:n ideointiryhmän yhteenvedossa taas kiinnitettiin 

huomiota liiton organisaatiomalliin. Esimerkkinä uudelle mallille toimivat koulu-

tus- ja terveysalan sosialidemokraattiset yhdistykset. Tällaisiin yhdistyksiin voi-

taisiin ottaa henkilöjäseniä. Myös yhteistyötä pitäisi lisätä puolueen seurakunta-

asiain jaoston kanssa. Liiton profiilia tulisi nostaa ja yhteydet jäseniin olisi saatava 

kuntoon tiedotuksella.292 

Päiväämättömässä muistiossa käsiteltiin kristillisen sosiaalidemokratian on-

gelmia. Ruotsissa suurin osa niin sanotuista kristillisistä sosiaalidemokraateista oli 

”vapaakirkollisia”, kun taas Suomessa heitä oli erittäin harva. Muistion mukaan 

SDP:n tekemät päätökset olivat olleet joskus epämieluisia. KSDL:n oli kuitenkin 

muistion mukaan pysyttävä puolueen sisällä. Tästä osoituksena oli Ilkka Taipa-

leen esittämä ponsi vuonna 1969, jossa hän sai puoluekokousedustajat vaatimaan 

kirkon ja valtion erottamista. Nimettyyn toimikuntaan tuli kuitenkin voimakas 

kristillinen edustus, ja ponsi muuttui muistion mukaan kirkon ja valtion välisten 

suhteiden järjestämiseksi.293 

Puoluesihteeri Erkki Liikanen, järjestöpäällikkö Jorma Westlund ja puolu-

een varapuheenjohtaja Pirkko Työläjärvi pohtivat huhtikuussa kristillisen toimin-

nan vahvistaminen SDP:ssä. Lahden puoluekokous oli halunnut tehostaa puolueen 

kristillistä toimintaa ja samalla koko järjestörakenne päätettiin uudistaa tehok-

                                                 
290 TArk KSDLA 329.5 C 4 SDP:n kkotmk. pk. 26.3.1985; TArk SDP 329.5 CA 107 ptk. pk. 
11.4.1985 § 11; TArk SDP 329.5 CA 110 ptk. pk. 11.4.1985 liite 129. 
291 SS 239/6.12.1984 ”Työväenliike ja kirkko – vastarintaliikkeitäkö, toisiaan vai mitä vastaan?”. 
292 TArk KSDLA 329.5 C 1 muistio liiton toiminnan tehostamiseksi 19.3.1985; TArk KSDLA 
329.5 C 2 muistio liiton toiminnan tehostaminen, S[akari] K[nuuttila] 19.3.1985; TArk KSDLA 
329.5 C 4 päiväämätön yhteenveto ideointiryhmän tuloksista. 
293 TArk KSDLA 329.5 H 20 muistio ilman päiväystä. 
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kaaksi seuraavan puoluekokouskauden aikana.294 KSDL:llä oli ongelmia jäsen-

pohjassa. Liitolla oli ollut edellisen vuoden lopussa 12 osastoa ja 273 jäsentä, jois-

ta maksaneita jäseniä vain 120. Liiton jäsenistä yli 70-vuotiaita oli 36,5 % ja alle 

35-vuotiaita vain 6,2 %. Runsaat 55 % oli iältään yli 60-vuotiaita.295  

Muistiossa päädyttiin esitetyistä vaihtoehdoista malliin, jossa KSDL muu-

tettaisiin henkilöjäsenyyteen perustuvaksi valtakunnalliseksi järjestöksi. Liittoon 

kuuluvat yhdistykset jatkaisivat puolueen perusosastoina. Puoluetoimiston mu-

kaan tämä vaihtoehto oli paras, koska KSDL:stä tulisi yhdenvertainen Koulu-

tusalan sekä Sosiaali- ja terveysalan sosialidemokraattisten yhdistysten kanssa. 

Liiton toiminta oli saatava valtakunnalliseksi. KSDL:n ilmettä oli laajennettava, 

eikä sen jäsenten tarvitsisi liittyä SDP:hen296. Liiton toimintaa voitaisiin suunnitel-

la vapaaehtoistyön ja projektitapahtumien pohjalta. KSDL:n nimi ja perinne tuli-

sivat säilymään. Näiden uudistusten pohjalta puoluekokouspäätös kristillisen toi-

minnan vahvistaminen toteutuisi.297 

Yhteenvetona muistiossa tehtiin toimenpide-esitys, jossa puoluetoimisto ja 

KSDL perustaisivat työryhmän liiton sääntömuutosta varten. Sääntömuutos käsi-

teltäisiin ylimääräisessä liittokokouksessa alkusyksystä 1985. Puoluetoimistosta 

nimettäisiin vastuuhenkilö organisoimaan voimakas jäsenhankintakampanja vuo-

delle 1986 ja järjestettäisiin näyttävä KSDL:n valtakunnallinen tapahtuma.298 

Säännöissä oli ollut kirjava käytäntö. Vuoden 1947 säännöissä sallittiin yk-

sittäiset henkilöt kun taas vuoden 1964 säännöistä henkilöjäsenyys oli poistettu. 

Vuoden 1966 sääntöjä muutettiin, koska jaosto ei voinut yhdistysrekisteriviran-

omaisen mukaan olla jäsen. Vuonna 1972 KSDL:n jäseniksi otettiin SDP:n puo-

lueosastot, jotka hyväksyivät säännöt ja sitoutuivat täyttämään ne.299 

Huhtikuun lopussa KSDL tiedotti yhdistyksilleen, että syyskuun liittokoko-

uksessa tultaisiin käsittelemään liiton mahdollisia sääntömuutoksia. Kuluneen tal-

ven aikana oli neuvoteltu puoluetoimiston kanssa liiton organisaation rakenteesta 

ja siinä tarvittavista muutoksista. Puoluetoimisto oli tehnyt asiasta liitolle esityk-

                                                 
294 TArk KSDLA 329.5 C 4 kristillisen toiminnan vaihtoehdot SDP:ssä 7.3.1985; TArk KSDLA 
329.5 C 4 SDP:n muistio 12.4.1985. 
295 TArk KSDLA 329.5 C 4 kristillisen toiminnan vaihtoehdot SDP:ssä 7.3.1985; TArk KSDLA 
329.5 C 4 SDP:n muistio 12.4.1985. 
296 Näin oli esim. Norjassa. 
297 TArk KSDLA 329.5 C 4 kristillisen toiminnan vaihtoehdot SDP:ssä 7.3.1985; TArk KSDLA 
329.5 C 4 SDP:n muistio 12.4.1985. 
298 TArk KSDLA 329.5 C 4 kristillisen toiminnan vaihtoehdot SDP:ssä 7.3.1985; TArk KSDLA 
329.5 C 4 SDP:n muistio 12.4.1985. 
299 TArk KSDLA 329.5 H 22 säännöt vuoden 1947 § 3; TArk KSDLA 329.5 H 22 vuoden 1964 
sääntöehdotus § 3; TArk KSDLA 329.5 H 22 liiton 50-vuotishistoriikin käsikirjoitus, Matti Kaup-
pi 1998; TArk KSDLA 329.5 H 22 säännöt vuodelta 1972 § 3; KSDL 1947. 
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sen, josta liittotoimikunta kokoontuisi neuvottelemaan Erkki Liikasen, Pirkko 

Työläjärven ja Jorma Westlundin kanssa. Puolue oli ehdottanut liiton muuttamista 

valtakunnalliseksi yhdistykseksi, jolloin henkilöjäseniä voisi olla kaikkialla maas-

sa. Olemassa olevat yhdistykset jatkaisivat normaaleina puolueosastoina.300 

Toukokuun lopussa eduskuntataloon kokoontuivat KSDL:n edustajat301 ja 

SDP:n johdosta mukana olivat Liikanen, Työläjärvi ja Westerlund pohtimaan rat-

kaisua asiaan. Liikanen esitti KSDL:n muuttamista valtakunnalliseksi liitoksi, jos-

sa olisi henkilöjäseniä. Näiltä ei vaadittaisi puolueen jäsenyyttä. Veikko Ruotanen 

epäili puolueen tarvitsevan liittoa vain vaalityöhön. Liittosihteeri Pekka Lampinen 

halusi tietää, miten poliittisen vaikuttamisen mahdollisuudet muuttuisivat uudis-

tuksen myötä. Puoluesihteeri Erkki Liikanen rauhoitteli ja kertoi ettei sitä ollut 

tarkoitus sulkea sitä pois. Lopulta perustettiin työryhmä pohtimaan tulevaa orga-

nisaatiota. Siihen tulisi kaksi edustajaa KSDL:stä ja yksi puolueesta. Työryhmään 

valittiin Sakari Knuuttila, Pekka Lampinen ja Jorma Westlund.302 

Järjestöpäällikkö Jorma Westlund tiedotti KSDL:lle heinäkuun alussa, että 

liittotoimikunta oli antanut kevään kokouksessa esityksen liiton sääntöjen ja orga-

nisaation uudistamisesta. Sakari Knuuttila puolestaan selvitti ajatusta muodostaa 

kristillisiä jaostoja olemassa oleviin puolueosastoihin siten, että nämä jaostot kuu-

luisivat liittoon. Jaostomalliin suhtauduttiin kielteisesti yhdistysrekisterissä ja puo-

lueessa, koska jaosto ei ollut oikeustoimikelpoinen. Siten sillä ei olisi oikeutta 

tehdä päätöksiä ja koko puolueosaston tulisi liittyä liittoon. Westlund piti jaosto-

mallia kömpelönä ja epädemokraattisena. Hän ei myöskään uskonut kovin monen 

puolueosaston liittyvän tuntemattomaan liittoon.303 

Lopulta henkilöjäsenyyden salliva sääntömuutos hyväksyttiin KSDL:n liit-

tokokouksessa yksimielisesti. Sillä haluttiin tarjota kaikille mahdollisuus olla lii-

ton jäseninä, jos paikkakunnalla ei ollut yhdistystä tai jaostoa.304 Kamppailu siitä 

kuka saa toimia SDP:n uskontopoliittisena asiantuntijana näytti viimeistään nyt 

selvältä.  

Haastattelussa Sakari Knuuttila arvioi taustalla vaikuttaneen pelon liian it-

senäisistä tekijöistä puolueen piirissä. Sen jäljet taas juontuivat 1950-luvun puo-

luehajaannukseen. Veljeysliikkeen ja SDP:n välillä oli jännitettä, ja samaan aikaan 

                                                 
300 TArk KSDLA 329.5 C 4 tiedote yhdistyksille 29.4.1985. 
301 Sakari Knuuttila, Lea Savolainen, Arvo Uitto, Veikko Ruotanen ja Pekka Lampinen. 
302 TArk KSDLA 329.5 C 1 liittotmk. pk. 30.5.1985 § 3. 
303 TArk KSDLA 329.5 F 9 Jorma Westlund KSDL:lle 1.7.1985. 
304 TArk KSDLA 329.5 C 2 liittokokous 28.–29.9.1985 § 6; Honka-Hallila 2003, 88; Veljeys 
3/1985 ”Liitolle uudet säännöt”. 
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kun myötämielisyys lisääntyi, vähenivät rahat. Knuuttila ei nähnyt tähän mitään 

selkeää syytä.305 

Teuvo Ikosen mukaan KSDL eli omaa elämäänsä, mutta sillä oli oma edus-

tus seurakunta-asiain jaostossa ja myöhemmin kirkollisasiain toimikunnassa. SDP 

tuki KSDL:ää taloudellisesti ja liitto sai jäsenmääräänsä nähden huomattavaa ra-

hoitusta. Puolueessa oli haluja tehostaa erillisorganisaatioiden toimintaa ja yhdis-

tää voimia. KSDL:n toiminta ei ollut kovin näkyvää, eikä puolueessa pelätty sen 

horjuttavan asetelmia.306 

 
 
 

5.2. Suuri arkipyhädraama 
 
Presidentti Mauno Koivisto jatkoi kirkon ja valtion yhteyden arvostelemista Kan-

san Raamattuseuran Sana -lehden haastattelussa. Valtiovallan ei pitäisi puuttua 

kirkon sisäisiin asioihin. Koivisto oli valmis luopumaan piispannimitysoikeudesta 

ja antamaan sisäistä itsenäisyyttä kirkolle.307 Koiviston haastattelu aloitti lehdistö-

kirjoittelun. Uudessa Suomessa kulttuuriministeri Gustav Björkstrand (r.) ei ha-

lunnut muuttaa kirkon ja valtion suhteita. Emeritusarkkipiispa Juva taas olisi luo-

punut kirkon ja valtion välisestä kiinteästä yhteydestä kokonaan. Juva arvioi kir-

kon ja valtion suhteiden paranevan jos kirkko itsenäistyisi valtiosta.308 

Valakysymys nousi esiin keskustelun jälkeen. Oikeusasematoimikunta ja 

opetusministeriön kirkko ja valtio -työryhmä puolsivat vala-asiassa valinnaisuutta. 

Uskontokuntaan kuuluva saisi itse ratkaista vannoiko valan vai antoiko vakuuden 

kunnian ja omantunnon kautta. Ratkaisu sai tukea myös kirkolliskokoukselta. Mi-

nisteri Björkstrand teki lainmuutosehdotuksen, joka hyväksyttiin syksyllä 1985.309 

SDP:n kirkkopoliittisen ohjelman seitsemäs kohta oli toteutunut. 

Näkyvin rajapinta kirkon ja valtion välisissä suhteissa oli kysymys arkipyhi-

en siirtämisestä. 1980-luvulla oli herännyt pyrkimys siirtää loppiainen ja helators-

tai takaisin entiselle paikalleen. Suomessa oli siirrytty 1970-luvulla viisipäiväi-

seen työviikkoon ja työmarkkinajärjestöt ehdottivat arkipyhien siirtämistä lauan-

taipäiville. Ehdotus oli ollut monta vuotta kirkon omassa käsittelyssä. Kekkonen 

                                                 
305 Sakari Knuuttilan haastattelu 29.5.2007. 
306 Teuvo Ikosen haastattelu 29.2.2008. 
307 Sana 10/12.3.1985 ”Tasavallan presidentti Mauno Koivisto”. 
308 US 71/14.3.1985 ”Björkstrand ei muuttaisi, Mikko Juva poistaisi jäänteet”. Haapakoski 2002, 
37–38. 
309 Laki uskonnonvapauslain 9 §:n muuttamisesta (1049/1985); Autio 1997, 199; Seppo 2003, 51. 
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puuttui tilanteeseen ja teki ehdotuksen keskitetystä työehtosopimuksesta. UKK-

sopimuksen liitteessä oli maininta arkipyhien siirrosta. Kirkolliskokous teki la-

kialoitteen ja se astui voimaan vuoden 1973 alussa. Keskustelu laista oli ollut 

eduskunnassa laimeaa.310 

Piispainkokous oli asettanut syksyllä 1980 oman työryhmänsä neuvottele-

maan arkipyhien siirtämisestä takaisin. Arkipyhätyöryhmä aloitti keskustelut työ-

markkinajärjestöjen ja se keskusteli myös suurimpien puolueiden kanssa. Työnan-

tajajärjestöt vastustivat arkipyhien palauttamista.311 Lopulta kirkolliskokous oli 

tehnyt keväällä 1982 kirkkolain muutosesityksen. Kirkolliskokous edellytti, että 

pyhät olisivat palkallisia vapaapäiviä. Arkipyhien siirrossa oli luultu muiden Poh-

joismaiden toimivan samoin. Näin ei ollut kuitenkaan tapahtunut. Kirkolliskokous 

ehdotti loppiaisen ja helatorstain palauttamista perinteisille paikoilleen ja toisen 

helluntaipäivän poistamista.312 

Kirkolliskokouksen ehdotus saapui valtioneuvostoon syksyllä 1982. Kult-

tuuri- ja tiedeministeri Gustav Björkstrand antoi kirkkolain muutosesityksen 

eduskunnalle huhtikuussa 1985. Eduskunnan oli tarkoitus selvittää, yhdessä työ-

markkinajärjestöjen kanssa, lain aikaansaamat vaikutukset ennen lopullista pää-

töstä.313 

Lakimuutoksen valmistelu ei ”erityisemmin” edistynyt opetusministeriössä 

Björkstrandin ministeriydestä huolimatta. Lausuntokierros oli osoittanut lakimuu-

toksen hankalaksi. Niukka enemmistö vastusti arkipyhien palauttamista. Näihin 

kuuluivat valtiovarainministeriö ja työmarkkinajärjestöt. Björkstrand oli sopinut 

Koiviston kanssa, että eduskunta tutkisi ja valmistelisi lakiehdotuksen perinpoh-

jaisesti koska valtioneuvosto ei ollut siinä onnistunut.314 Eduskunta hyväksyi mar-

raskuussa 1985 kirkkolain muutoksen, jolla pyhät palautettaisiin entisille paikoil-

leen. Ennen lopullista päätöstä työmarkkinajärjestöt arvostelivat voimakkaasti 

kirkkolain muutosta ja katsoivat, että työaikamuutokset tuli tehdä työelämän läh-

tökohdista käsin. Mielipidemittausten mukaan 70 % kansasta kuitenkin kannatti 

arkipyhien palauttamista. Presidentti halusi ennen lain vahvistamista lisäselvityk-
                                                 
310 Kirkkolaki (475/72); Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 31–32; Alaja 1988, 167, 170; Mur-
torinne 1995, 391; Kansanaho 1991, 519, 521–524; Björkstrand 1993, 89; Autio 1997, 205; Sep-
pänen 1998, 58–60, 63; Rantanen 2002, 29–32, 50, 61. 
311 Kansanaho 1991, 524; Seppänen 1998, 67–68; Rantanen 2002, 61. 
312 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 31–32; Kansanaho 1991, 525; Hidén 1989, 145; Murto-
rinne 1995, 391; Autio 1997, 206; Seppänen 1998, 70–71, 75; Haapakoski 2002, 40. 
313 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 31–32; IS 14/18.1.1984 ”Työmarkkinajärjestöt eivät ota 
vakavasti arkipyhien palauttamista”; Hidén 1989, 145; Murtorinne 1995, 391; Seppänen 1998, 70–
71, 75–76; Rantanen 2002, 61–62. 
314 IS 14/18.1.1984 ”Työmarkkinajärjestöt eivät ota vakavasti arkipyhien palauttamista”; Seppänen 
1998, 76–77; Autio 1997, 206;Haapakoski 2002, 41. 
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siä arkipyhien siirron vaikutuksista työelämään ja työmarkkinaratkaisuihin.315 

Itsenäisyyspäivän alla kirjoittelu kiihtyi kirkon ja valtion suhteista. Tällä 

kertaa eduskunnan puhemies Erkki Pystynen (kok.) oli Kotimaa-lehdessä valmis 

erottamaan kirkon ja valtion toisistaan. Uudessa Suomessa arkkipiispa Vikström 

totesi kirkon olevan valmis jatkaman kirkon ja valtion suhteita koskevaa keskuste-

lua. Kulttuuriministeri Björkstrand kuitenkin tyrmäsi Pystysen esityksen, koska 

erosta ei olisi hyötyä kirkolle. Ero valtiosta olisi hänen mielestään eristänyt kirkon 

yhteiskunnasta.316 

Presidentti ei vahvistanut lakia arkipyhien siirtämisestä. Koivisto odotti, että 

työmarkkinajärjestöt ottaisivat ensin keskenään siirroista aiheutuvat käytännön 

ongelmat esiin ja hallitus pohtisi pitäisikö eduskunnalle antaa lakiesitys myös työ-

ajan lyhentämisestä. Koiviston mielestä valmistelutyö oli puutteellisesti tehty. 

Presidentin vaatimus aiheutti keskustelua lehdistössä. Vahvistamaton laki siirtyisi 

seuraavalle eduskunnalle ilman lain raukeamista. Eduskunta jätti kirjoittamatta la-

kiin sen voimaantulovuoden. Päätös oli antanut presidentille liikkumavaraa. Halu-

tessaan presidentti voisi valita minkä tahansa vuoden vuoteen 1999 asti. Helsingin 

sanomien mukaan Koiviston odottelu antoi liikkumatilaa myös työmarkkinajärjes-

töille ja mahdollisuuden sopia arkipyhistä hyvässä hengessä.317 

Presidentin ja ministerin yhteentörmäyksen johdosta arkipyhät kuitenkin tu-

livat presidentin vahvistukseen tammikuussa 1986. Valtioneuvoston istunnossa 

ministerit ehdottivat, että laki astuisi voimaan 1.1.1987. Presidentti ei suostunut 

tähän vaan määräsi sen voimaantulon vasta 1.1.1992. Hän perusteli päätöstä sillä, 

että eduskunta ja kirkolliskokous olivat jättäneet täsmällisen voimaanastumisvuo-

den kohdalta kaksi viimeistä vuosilukua avoimeksi. Björkstrandin mukaan sosiaa-

lidemokraattinen opetusministeri Kaarina Suonio oli vaatinut jättämään kaksi vii-

meistä vuosilukua avoimiksi ennen lain lopullista eduskuntakäsittelyä. Hidénin 

mukaan tämä oli kuitenkin yleinen käytäntö, koska hallituksen esityksen valmiste-

luprosessi saattoi viedä paljon aikaa. Myös ”kiireettömien” lakien eduskuntakäsit-

tely saattoi venyä. Hän pitää kuitenkin näin pitkää siirtoa perusteettomana.318 

                                                 
315 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 31–32; Kansanaho 1991, 526; Hidén 1989, 146; Seppä-
nen 1998, 79; Haapakoski 2002, 42, 43; Rantanen 2002, 61–62. 
316 US 328/5.12.1985 ”Arkkipiispa John Vikström. Kirkko valmis keskustelemaan”. Kmaa 
141/5.12.1985 ”Erkki Pystynen. Tasavallan kakkosmies”; US 329/6.12.1985 ”Björkstrand tyrmää 
Pystysen esityksen”. 
317 HS 349/24.12.1985 pääk. ”Presidentti tekee tilaa arkipyhäsovulle”; Autio 1997, 206–207; Haa-
pakoski 2002, 42, 43. 
318 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 31–32; Kansanaho 1991, 526; Björkstrand 1992, 3–4; 
Koivisto 1994, 195; Hidén 1989, 147, 149; Seppänen 1998, 81–82, 84–85; Haapakoski 2002, 44–
45; Rantanen 2002, 64. 
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Presidentin päätös yllätti myös lehdistön ja kirkon. Kirkko oli varautunut 

vuoden lykkäykseen. Koivisto vastasi Helsingin Sanomissa arkipyhäkiistan arvos-

teluun sanoen kirkkolain rajoittavan eduskunnan roolia. Oli väärin, etteivät kirk-

koon kuulumattomat kansanedustajat saaneet osallistua käsittelyyn, vaikka laki tu-

li yhteiskunnan alueelle. Koiviston mukaan työajan muutokset voitaisiin hoitaa 

helpommin työaikalainsäädännön tarkistuksilla kuin kirkkolailla.319 

Pertti Paasio kertoi Koiviston lehtiartikkelin jälkeen arkipyhäasian käsitte-

lystä eduskunnassa. SDP:n eduskuntaryhmä oli ehdottanut laki- ja talousvalio-

kunnassa, että työmarkkinapoliittisten vaikutusten selvittämiseksi pyydettäisiin 

lausunto sosiaalivaliokunnalta. Tätä porvarillinen enemmistö ei ollut hyväksynyt. 

Presidentti oli esittänyt omat perustelunsa. Kirkolliskokous, hallitus sekä laki- ja 

talousvaliokunta olivat mietinnöissään todenneet, että arkipyhälaki vaikuttaisi asi-

oihin laajemmin ja vaatisi myös muuta lainsäädäntöä. Muuta lainsäädäntöä ei ollut 

edes alettu valmistella. Siksi Paasion mielestä oli ollut epävarmaa olisiko laki eh-

tinytkään sen hetkisen eduskunnan aikana käsittelyyn. Seuraava eduskunta olisi 

voinut äänestää lait yli vaalien, jolloin taas olisi oltu vuodessa 1992. Nykyinen 

eduskunta ei ollut halunnut ilmaista asiassa minkäänlaista tahtoa.320 

Arkipyhädraaman syiksi on epäilty Koiviston henkilökohtaista suhtautumis-

ta kirkkoon321, eduskunnan haluttomuutta ottaa vastuuta, taloudellisia näkökulmia 

ja jopa Weilin & Göösin ”almanakkasalaliittoa”322. Työmarkkinajärjestöt halusi-

vat säilyttää selkeän viisipäiväisen työviikon. Talouden puolella kirkon omimat 

sove-miljoonat saattoivat myös painaa. Taustalla saattoi vaikuttaa kulttuuriminis-

terin ja presidentin henkilökemiat. Koivisto itse kertoo lain häirinneen pahasti 

käynnissä olleita tupo-neuvotteluja. Oikeuskansleri Kai Korte oli myös vakuutta-

nut presidentillä olevan oikeus täydentää lain voimaantuloa niiltä osin kuin edus-

kunta oli jättänyt sen avoimeksi.323 

Arkipyhäkiista kuumensi tunteita vielä helmikuussa kun valtiopäivien ava-

jaisissa käytiin keskustelu presidentin ja eduskunnan puhemiehen välillä. Koivisto 

moitti eduskuntaa vastuun pakoilusta arkipyhälain säätämisessä. Voimaantulopäi-

vä jäi yksinomaan presidentin päätettäväksi. Koivisto perusteli päätöstään talou-

dellisten seurausten selvittämisellä. Koivisto ei hyväksynyt eduskunnan vastuun-
                                                 
319 Kankkonen 1991, 191; Suomenmaa 18/28.1.1986 ”Kirkosta ei lyömäasetta”; HS 27/28.1.1986 
”Koivisto vastaa HS:n haastattelussa”; Haapakoski 2002, 47. 
320 TArk SDP 329.5 CA 115 ptk. pk. 30.1.1986 liite 43 keskustelumuistio 30.1.1986 § 14; TArk 
SDP 329.5 CA 113 ptk kpk. 30.1.1986. 
321 Seppänen 1998, 86. 
322 Björkstrand 1992, 4. 
323 Koivisto 1994, 194–196. 
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siirtoa kirkkolain voimaantulon päättämisestä yksin presidentille.324 

 
 
 

5.3. Naispappeus ja kirkolliset vaalit 1986 
 
Puolue oli antanut suosituksen sosiaalidemokraattiselle seurakuntaväelle edellisin 

vuoden lopussa. Sen mukaan myönteisesti naispappeuteen suhtautuvien tulisi pe-

rustaa oma ehdokaslista kussakin hiippakunnassa, jotta äänet tulisivat tehokkaasti 

käytetyiksi. Sosiaalidemokraattien tuli toimia kussakin hiippakunnassa siten, että 

edellä esitettyjen kriteerien perusteella muodostetulle listalle voitaisiin asettaa ai-

nakin yksi seurakuntaväen luottamusta nauttiva sosiaalidemokraatti. Todennäköi-

sesti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa valitsijayhdistykset muo-

dostuisivat sen mukaan, mikä oli kanta pappisviran avaamiseen naisille.325 

Kokoomuksen puheenjohtaja Ilkka Suominen oli ehdottanut Uudessa Suo-

messa, että puolueet laatisivat yhteisen vetoomuksen naispappeuden puolesta ja 

antaisivat näin tukensa naispappeuden puolesta. Puoluesihteeri Erkki Liikasen 

mukaan SDP olisi valmis allekirjoittamaan vetoomuksen. Naispappeuden kanna-

tus oli puolueelle itsestäänselvyys. Liikanen toivoi kirkon löytävän ratkaisun, 

koska tilanne alkoi käydä sille hänen mielestään erittäin vahingolliseksi. Ulkopuo-

lelta katsottuna kirkossa toimittiin periaatteilla, joita yhteiskunnassa ei enää ylei-

sesti hyväksytä. Arkkipiispa John Vikströmiä ajatus ei ilahduttanut.326 

Turun Sanomissa vastattiin poliittisten ”kellokkaiden” neljän puolueen ve-

toomukseen naispappeuden puolesta. Kokoomus, SDP, SMP ja liberaalit olivat 

löytäneet yhteisen ongelman, korostaen kuitenkin kirkon itsenäistä päätösvaltaa. 

Myös puolueiden lehdistössä oli vuoden alusta lähtien kirjoitettu naispappeuden 

puolesta.327 

Koulutussihteeri Teuvo Ikosen muistiossa maaliskuun kirkolliskokouksen 

maallikkojäsenten vaalista kerrottiin tarkempia yksityiskohtia. Valituista 64 maal-

likkojäsenestä puolet oli naisia. Vaalituloksen perusteella näytti siltä, että tarvitta-

va määräenemmistö täyttyisi ja pappisvirka avautuisi myös naisille. Puoluetoimi-

kunta oli suosittanut, että naispappeuskysymys nostettaisiin esille sosiaalidemo-
                                                 
324 Koivisto 1994, 198–199; Haapakoski 2002, 49–50. 
325 TArk SDP 329.5 CA 111 ptk. pk. 24.10.1985 liite 410; TArk SDP 329.5 CA 115 ptk. pk. 
20.2.1986 liite 55 tk. 1985; SS 208/25.10.1985 ”SDP haluaa kirkolliskokoukseen naispappeuden 
kannattajia”. 
326 US 310/17.11.1985 ”Suominen haluaa puolueet naispappeuden taakse”; Al 315/19.11.1985 
pääk. ”Vetoomushanke”. 
327 TS 3/4.1.1986 pääk. ”Kirkko ja politiikka”; Rantanen 2002, 67. 
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kraattien ehdokkaille. Käytäntö oli muistion mukaan ollut kuitenkin vaihtelevaa. 

Huomattavaa oli, että valituista suurin osa oli poliittisesti sitoutumattomia. Valitut 

sosiaalidemokraatit olivat: johtaja Erkki Leminen, maalari Antero Alanen, johtaja 

Keijo Korkka, kirjastonhoitaja Hilkka Orava, lapsityönjohtaja Pirkko Ylijoki, luo-

kanopettaja Sirkka-Liisa Anttila, kirjastonhoitaja Annikki Kotaniemi, rehtori 

Heikki Seppälä, rehtori Irja Mether ja lehtori Sanelma Ala-Hautala.328 

Naispappeuskysymys aiheutti kiihkotonta keskustelua seurakunta-asiain ja-

ostossa. Kirkolliskokousvaaleihin panostettiin paljon ja ehdokkaiksi saatiin uskot-

tavia ihmisiä, joiden kannatus ulottui yli puoluerajojen. Kirkolliskokousvaalit oli-

vat menestys SDP:lle.329 Puoluetoimikunta totesi kirkolliskokouksen maallikko-

jäsenten valinnan tulokset. Uuteen kirkolliskokoukseen oli valittu kymmenen so-

siaalidemokraattia kun edellisessä oli ollut vain neljä. Valinnassa oli tähdennetty 

naispappeuskysymystä.330 

Kirkolliskokoukseen oli valittu ensimmäinen sosiaalidemokraatti vasta 

vuonna 1973. Sosiaalidemokraattien määrä lisääntyi vuonna 1976 kolmeen ja py-

sytteli niissä lukemissa.331 Onkin merkittävää, että vuoden 1986 kirkolliskokous-

vaaleissa SDP sai kymmenen edustajaa. SDP kannatti avoimesti naispappeutta ja 

piti sitä yhtenä kriteerinä ehdokasasettelussaan. Se myös tuotti tulosta ja puolue li-

säsi paikkojaan kirkolliskokouksessa. 

Huhtikuussa 1986 Koivisto nimitti kenttäpiispan esityksen mukaan. Koivis-

to ei tosin osallistunut hänen vihkimistilaisuuteensa. Syytä Koiviston poisjäämi-

seen ei käsitelty lehdissä tai kirkon piirissä. Piispannimitystapa oli jo aiemmin ol-

lut esillä, ja moisesta jäänteestä oli haluttu eroon.332 Koivisto oli linjalleen uskol-

linen suhteessaan piispannimityksiin ja tämä oli ollut julkisuudessa monesti esillä. 

Myöskään Kekkonen ei enää vuoden 1972 jälkeen pitänyt puheita uusille 

piispoille. Kirkon oli Kekkosen mielestä avauduttava yhteiskuntaan. Kekkosen 

näkemys oli Niirasen mielestä samankaltainen asevelipappien näkemyksen kanssa 

uudesta kansankirkosta. 1970-luvun alussa kirkko oli myös tullut jo Kekkosen lin-

joille.333 

Kirkolliskokous hyväksyikin marraskuussa kirkkolain muutoksen, joka 

mahdollisti pappisviran avaamisen naisille. Vuonna 1976 lainmuutos oli rauennut 
                                                 
328 TArk SDP 329.5 CA 115 ptk. pk. 20.3.1986 liite 111; TArk SDP 329.5 CA 112 ptk. pk. 
20.3.1986 § 10. 
329 Teuvo Ikosen haastattelu 29.2.2008. 
330 TArk SDP 329.5 CA 112 ptk. pk. 20.3.1986 § 10. 
331 Juva 1976, 43, 231. 
332 Niiranen 2000, 281; Haapakoski 2002, 53. 
333 Niiranen 2000, 281. 
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ilman tarvittavaa 3/4 enemmistöä.334 Naispappeuden toteutuminen nousi vuoden 

ylivoimaisesti tärkeimmäksi kotimaiseksi tapahtumaksi, jopa ohi Kekkosen kuo-

leman. Maalaisväestö piti naispappeusasiaa tärkeämpänä kuin kaupunkilaiset.335 

Suomen Sosialidemokraatti -lehden mukaan SDP:n äänestäjistä 90 % kuului 

kirkkoon. Oli luonnollista ottaa vastuuta yhteisöstä johon kuului ja jonka jäsenyy-

destä maksoi veroa. Tutkimuksen mukaan 70 % seurakuntien luottamuselinten jä-

senistä katsoi tulleensa valituksi poliittisin perustein. Työväenliikkeen ajatusmaa-

ilmaa edustava väki oli aliedustettuna. Kirjoitus yritti kannustaa ihmisiä äänestä-

mään SDP:n ehdokkaita tulevissa seurakuntavaaleissa.336 

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit pidettäisiin 9.–14.11.1986, ja 

kirkollisasiain toimikunnan tehtävänä oli hoitaa vaalijärjestelyt. Vaaliohjelma, 

muu vaalimateriaali ja ehdokkaiden opaskirjanen valmistuisivat tammikuun lop-

puun mennessä. Vaaliohjelman kortissa lukisi ”sosialidemokratia on käytännön 

lähimmäisenrakkautta”. Ehdokkaille tehtäisiin vaalityöohjeet koulutusta varten. 

Vaaliaktiivisuutta nostettaisiin jäsenlehden ja piirilehtien avulla. Seurakuntavaali-

en vaalityösuunnitelman tavoitteet olivat samat kuin ennenkin. Oli saatava sosia-

lidemokraattien yleistä suhteellista kannatusta vastaava vaalitulos.337 

Marraskuun seurakuntavaaleissa äänestysprosentti oli 17,4, ja sosiaalidemo-

kraattien osuus valituista oli noin 15 %. Vaaleihin oli valmistauduttu lehtikirjoi-

tuksin ja 100 000 kappaleen vaaliohjelmalehtisellä. Puolue oli tukenut piirien jär-

jestämää ehdokaskoulutusta. Lisäksi oli julkaistu yhdessä Työväen Sivistysliiton 

kanssa Usko ja vakaumus -kirja338. Siihen oli koottu Voionmaan opistolla pidetyn 

seminaarin alustukset sekä Harri Heinon, Pirkko Työläjärven, Maunu Sinnemäen, 

Juhani Simojoen ja Juha Sepon artikkelit. Kirjanen käsitteli työväenliikettä, kirk-

koa ja politiikkaa.339 

Sosiaalidemokraattisessa Turun Päivälehdessä kerrottiin, ettei puoluetyö ol-

lut tehonnut lainkaan kirkollisvaaleissa vaikka vaaleissa oli ”yritetty kaikkea”. 

Puolueen jäsenkunnalle oli lähetty kirje, jossa oli kaikkien seurakuntien ehdok-

kaiden nimet ja kuvat. Tulos ei silti ollut aikaisempaa parempi.340 

                                                 
334 Murtorinne 1995, 400–401; Autio 1997, 208; Kukkonen 1999, 18; Rantanen 2002, 67; Vahtola 
2003, 447. 
335 US 329/6.12.1986 ”Naispappeus oli tärkeintä”. 
336 SS 201/31.10.1986 ”Kirkollisvaalit ovella – pitäisikö äänestää?”.  
337 TArk SDP 329.5 CA 111 ptk. pk. 24.10.1985 liite 405 toimintasuunnitelma 1986; TArk SDP 
329.5 CA 107 ptk. pk. 28.11.1985 § 9; TArk SDP 329.5 CA 111 ptk. pk. 28.11.1985 liite 483. 
338 Simojoki 1986. 
339 TArk KSDLA 329.5 C 3 liittotmk. pk. 16.12.1986 § 8; TArk SDP 329.5 CA 121 ptk. pk. 
12.2.1987 liite 47 toimintakertomus 1986; Honka-Hallila 2003, 84. 
340 TP 220/18.11.1986 ”Seurakuntavaalitko demokratian irvikuva?”. 
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Seurakuntavaalien trendi oli selvästi laskeva; 16 vuodessa se oli laskenut 2,4 

%. Helsingin hiippakunnassa äänestäneiden osuu oli jopa laskenut kolmanneksel-

la. Äänestysaktiivisuuden lasku olikin tapahtunut nimenomaan kaupungeissa. 

Kaupunki- ja maaseutuseurakuntien välisiä eroja äänestysaktiivisuudessa oli seli-

tetty vuoden 1970 vaaleista alkaen yhteiskunnan ”uudenaikaistumisella”. Äänes-

tysprosentti olisi sitä korkeampi mitä maatalousvaltaisempi ja arvomaailmaltaan 

yhtenäisempi seurakunta oli. Alueellisesti tämä näytti edelleen pitävän paikkansa 

vuoden 1986 vaalien osalta.341 

Valitsijayhdistyksistä 66 % oli puoluepoliittisia, joista suurin osa oli yhden 

puolueen perustamia. Hiukan yli viidennes kaikista valitsijayhdistyksistä oli sosi-

aalidemokraattisen puolueen perustamia. Yleisimmin seurakunnissa olikin sosiaa-

lidemokraattien valitsijayhdistyksiä. Vasemmistopuolueet asettivat suurissa seu-

rakunnissa enemmän ehdokkaita kuin muualla. Keskustalla ja kokoomuksella va-

litsijayhdistyksiä oli reilu kymmenes ja lopuilla alle sen. Sosialistiset valitsijayh-

distykset saivat kolmanneksen äänistä Turun hiippakunnasta. Ei-sosialistiset valit-

sijayhdistykset saivat kuitenkin yli puolet saman hiippakunnan äänistä. Tunnusten 

sallimisesta oli tehty ehdotus kirkolliskokoukselle jo syksyllä 1984, mutta määrä-

vähemmistö kaatoi lain. Toinenkaan esitys ei mennyt läpi. Tunnuksien sallimista 

oli vastustanut näkyvästi arkkipiispa John Vikström. Päätös herätti laajaa keskus-

telua lehdissä. Lehdistön mielipiteen mukaan ne tulisi sallia. Tunnusten puuttu-

mista pidettiin syynä erityisesti suurten kaupunkien alhaiseen vaaliosallistumi-

seen.342 

Vaalit olivat naisten riemuvoitto. Naisten suhteellinen osuus oli kasvanut 

jatkuvasti vuodesta 1970 ja saavuttanut melkein puolet kaikista ehdokkaista. Kes-

kustalla oli eniten naisia ehdokkaina. Naisten suuri suhteellinen osuus takasi hy-

vän vaalimenestyksen, ja keskusta kasvatti osuuttaan seurakuntavaaleissa.343 
 SDP kasvatti hiukan osuuttaan ja kokoomuksen kannatus oli vastaavasti 

vähentynyt edellisiin vaaleihin verraten. Ei-sosialistiset valitsijayhdistykset saivat 

yli puolet valtuustopaikoista ja sosialistiset vajaan viidenneksen.  Muutostrendinä 

näytti olleen poliittisesti sitoutumattomien väheneminen ja ei-sosialististen osuu-

den kasvu.344 

Yksittäiset luottamushenkilöt eivät tutkimuksen mukaan mieltäneet toimin-

                                                 
341 Kauppinen 1987, 26–27, 29–30. 
342 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 171–172; Kauppinen 1987, 14–15, 18–19, 21, 23. 
343 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 174–176; Kauppinen 1987, 49, 54–57, 63. 
344 Kauppinen 1987, 54–57. 
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taansa seurakunnan kirkkovaltuustoissa poliittiseksi, mitä valitsijayhdistysten po-

liittisuus antoi ymmärtää. Sosialististen puolueiden perustamien valitsijayhdistys-

ten menestys oli säilynyt 16 vuoden ajan lähes muuttumattomana. Sen sijaan ko-

koomuksen ja keskustan valitsijayhdistykset olivat kasvaneet voimakkaasti.345 

Seurakuntien kirkkovaltuustojen jäsenten vaihtuvuus oli vuonna 1986 mel-

kein puolet, ja koko maassa kirkkovaltuustot uusiutuminen oli hyvin merkittävää. 

Eräänä syynä nähtiin turhautuminen seurakunnan luottamustehtävien hoitoon. 

Kirkon tutkimuskeskuksen keväällä 1986 tekemän tutkimuksen mukaan edellisen 

valtuuston jäsenistä 10 % koki turhautuneensa ja noin 18 % jäi äänestyksessä va-

litsematta.346 

 
 
 

5.4. SDP:stä tulee arvopuolue 
 
SDP menetti maaliskuun 1987 eduskuntavaaleissa kannatustaan noin 12 %. Ko-

koomus sai kaikkien aikojen suurimman eduskuntaryhmän ja porvarillisilla ryh-

millä oli enemmistö eduskunnassa.347 Vuoden vaihteessa allekirjoitetussa salaises-

sa sopimuksessa keskusta, kokoomus ja RKP sitoutuivat muodostamaan hallituk-

sen, jos saisivat enemmistön eduskuntaan. Presidentti Koivisto oli saanut vihiä 

sopimuksesta ja piti hallitusneuvottelut tiukasti käsissään. Hän valitsi kokoomuk-

sen Harri Holkerin selvittämään SDP:n ja kokoomuksen periaatteellista valmiutta 

hallitusyhteistyöhön.348 Neuvottelut johtivat liittoumaan nimeltään ”sinipuna”, jo-

ka kelpasi myös RKP:lle. Vappuna 1987 nimitetyn Harri Holkerin hallituksen nel-

jäs puolue oli SMP. Kalevi Sorsa oli ulkoministerinä ja Erkki Liikanen valtiova-

rainministerinä. Kassakaappisopimus osoittautui merkityksettömäksi, koska sitä ei 

noudatettu.349 

Taloudellinen konsensus huipentui poliittiseksi konsensukseksi sinipunahal-

lituksen myötä, ja hallitus jatkoi Korpilammen konferenssista alkanutta elvytyspo-

litiikkaa.350 Edellytyksiä konsensukseen oli lisännyt puolueiden kasvavan keski-

                                                 
345 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 174–176; Kauppinen 1987, 53–54. 
346 Kauppinen 1987, 67, 69–70. 
347 TArk SDP 329.5 CA 118 ptk. pk. 19.3.1987 § 5, § 6; TArk SDP 329.5 CA 119 ptk kpk. 
19.3.1987; Iivari 2007, 232; Jansson 1993, 160; Nevakivi 2004, 320; Rusi 2007, 527. 
348 TArk SDP 329.5 CA 121 ptk. pk. 22.4.1987 liite 182 viikkomuistio; Tarkka 2002, 273; Neva-
kivi 2004, 318, 320; Puhakka 2005, 37, 44, 101. 
349 TArk SDP 329.5 CA 118 ptk. pk. 21.5.1987 § 9; Iivari 2007, 234–235, 247; Jansson 1993, 
161–162; Nousiainen 1998, 45; Tarkka 2002, 273–274; Nevakivi 2004, 320. 
350 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 16; Jansson 1993, 162; Iivari 2007, 235, 247. 
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luokan kannatuksen tavoittelu ja perinteisen vasemmisto-oikeisto vastakohtien 

merkityksen vähentyminen. Puolueet olivat suhteellisen myönteisiä myös kirkkoa 

kohtaan.351 

Jacob Södermanin mukaan kirkon ja työväenliikkeen yhteistyötä tarvittiin. 

Vuoden 1987 alussa Kotimaa-lehti ja Helsingin Sanomat tutkivat kansalaisten 

mielipiteitä kirkon ja valtion suhteista. Tutkimusten mukaan vajaa 30 % suoma-

laisista katsoi kirkon ja valtion olevan liian sidoksissa toisiinsa. Myös SDP:n kan-

nattajakunnasta enemmistö kannatti vallitsevan tilanteen säilyttämistä. Ammatti-

ryhmittäin vertailtuna kansankirkon asema sai eniten tukea maanviljelijöiltä ja 

työväestöltä. Näkyvimmin valtion ja kirkon erottamista tukevat olivat toimihenki-

löitä ja eläkeläisiä.352 

Kirkko ja valtio -kysymys jatkui myös uuden hallituksen myötä. Kirkkoon 

kuulumattomien opettajien oikeudesta opettaa uskontoa oli ollut keskustelua jo ai-

emmin. Vuonna 1973 oli lakia muutettu siten, että presidentti saattoi antaa tähän 

erillisoikeuden. Erivapauskäytäntö oli muuttunut rutiininomaiseksi ja oikeuden 

myöntäminen päätettiin siirtää presidentiltä opetusministeriölle. Nummisen työ-

ryhmä oli ehdottanut päätösvallan siirtämistä lääninhallitusten kouluosastoille, 

mutta tähän ei menty. Laki hyväksyttiin eduskunnassa ja SDP:n kirkkopoliittisen 

ohjelman kohta 10 saatettiin osaltaan päätökseen kun uskonnonopettajan hyväk-

syntä siirtyi kouluosastoille.353 

Seuraavan vuoden lähestyvät presidentinvaalit saivat SKL:n puheenjohtaja 

Esko Almgren tuomaan julkisuuteen ajatuksen arkkipiispa John Vikströmistä pre-

sidentinvaalien ehdokkaana. Myös edellisten vaalien alla oli tuotu Mikko Juvaa 

ehdokkaaksi. Sitä ennen ”honkaliittolaiset” olivat pyytäneet Martti Simojokea 

presidenttiehdokkaaksi.354 Ideassa arkkipiispan saamisesta presidenttiehdokkaaksi 

ei siis ollut mitään uutta. 

Arkkipiispa John Vikström palasi keskustelua aiheuttaneeseen kysymykseen 

poliittisten tunnusten sallimisesta kirkollisissa vaaleissa. Hän oli pidättyväinen 

niiden sallimiseen, ja piti poliittista sidonnaisuutta kirkolle vaarallisempaa kuin 

nykyistä suhdetta valtioon. Vikström varoitti Ruotsin mallista, jossa kirkon pää-

töksenteko oli luisunut osaksi poliittista päätöksen tekoa. Kirkolliskokous päätti 
                                                 
351 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 16–18; Rantala 1982, 74; Nousiainen 1998, 44. 
352 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 34; SS 22/3.2.1987 ”Kirkon ja työväenliikkeen yhteistyö-
tä tarvitaan”; Kmaa 15/5.2.1987 ”Suomalaisten enemmistö ei halua muutoksia kirkon ja valtion 
suhteisiin”. 
353 Laki Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta 
annetun lain muuttamisesta (34/1987); Autio 1997, 201. 
354 SaS 67/10.3.1987 ”Arkkipiispako jokeri presidenttipelissä?”; Jalovaara 2007, 169–171. 
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kuitenkin mittavalla enemmistöllä valtuuttaa kirkkohallituksen valmistelemaan 

lakimuutosta. Ehdotuksen valmistuttua tunnuksia voitaisiin käyttää aikaisintaan 

vuoden 1990 seurakuntavaaleissa.355 

Puoluetoimikunta käsitteli maaliskuussa periaateohjelman uudistamista ja 

hyväksyi puoluekokoukselle tehtävän esityksen SDP:n uudeksi periaateohjelmak-

si. Helmikuun puolivälissä neljän ehdotuksen pohjalta oli tehty lyhennelmä. Sor-

san mukaan eduskuntavaalien jälkeen puoluetoimikunnan kokouksessa oli saatava 

ehdotus valmiiksi. Ehdotusten pohjalta teksti oli käyty läpi kohta kohdalta. Puo-

luetoimikunta käsitteli vielä periaateohjelman viimeisiä korjauksia. Liikasen mu-

kaan kyseessä oli historiallinen hetki, kun puoluetoimikunta hyväksyi esityksen 

uudesta periaateohjelmasta.356 

SDP:n puoluekokous Helsingissä hyväksyi SDP:lle uuden periaateohjelman. 

Johdannossa ei ollut mainintaa kristinuskosta. Uskonnonvapaus oli kuitenkin taat-

tava täysimääräisenä ja valtion tulisi olla uskontoihin ja maailmankatsomuksiin 

nähden sitoutumaton. Periaateohjelman loppupuolella oli vielä toteamus: 
 
Ihmiset voivat päätyä sosialidemokratian kannattajiksi eri teitä. Jäsenillä on erilaisia koke-
muksia yhteiskunnasta ja sen eriarvoisuudesta, mikä rikastuttaa liikettä. Heillä on myös eri-
laisia uskonnollisia, filosofisia ja muita elämänkatsomuksellisia käsityksiä, ja näitä sosiali-
demokratia kunnioittaa jäsenten henkilökohtaisena vakaumuksena.357 

 
Keskusteluissa oli käyty läpi lähtökohtia ja päädytty lopulta siihen, että maail-

mankatsomukselliset lähtökohdat ja poliittinen ideologia tuli pitää erillään. Toi-

mikunnassa oli ollut lopulta kohtuullisen selkeä yhteisymmärrys politiikan ja us-

konnon eriyttämisestä. Kirkkopolitiikkaan ei otettu kantaa ja lähtökohtana pidet-

tiin moniarvoisuutta. Periaateohjelma oli muuttanut SDP:n lähinnä arvopuolueek-

si, joka kokoaisi samoin ajattelevat yhteen.358 

Hyväksytyssä koulutuspoliittisessa ohjelmassa haluttiin koulusta yleissivis-

tävä. Siksi olisi muutettava koululainsäädäntöä siten, että oppilaan mahdollisuudet 

valita elämänkatsomustieto oppiaineeksi uskonnonopetuksen sijaan eivät saisi 

riippua hänen vanhempiensa uskontokunnasta.359 

Puoluekokouksessa käsiteltiin myös muita asioita. Kirkollisverosta sekä val-

                                                 
355 US 122/8.5.1987 ”Puoluetunnukset vaarantavat kirkon riippumattomuuden”; Kaleva 
122/8.5.1987 ”Kirkon politisoitumista pelätään, mutta sokkovaaleista halutaan päästä”; SS 
90/11.5.1987 pääk. ”Kirkon hitaat kiireet”. 
356 TArk SDP 329.5 CA 119 ptk kpk. 19.2.1987; TArk SDP 329.5 CA 118 ptk. pk. 19.3.1987 § 5; 
TArk SDP 329.5 CA 119 ptk kpk. 19.3.1987. 
357 TArk SDP 329.5 CA 122 ptk. pk. 18.6.1987 liite 263 XXXIV puoluekokous Helsinki; SDP epk 
1987, 21; SDP pkpk 1987, 153–190, 374–375; SDP 1987a. 
358 Pentti Puoskarin haastattelu 12.2.2008. 
359 SDP 1987b. 
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tio ja kirkko -kysymyksestä oli tehty aloite. Puoluekokous totesi SDP:n perintei-

sen kannan olevan, että kirkon ja valtion tehtävien eriyttäminen olisi myös kirkon 

itsensä kannalta tarkoituksenmukainen ratkaisu. Puoluekokous velvoitti eduskun-

taryhmän selvittämään kirkkolain uudistamistarvetta ja päättämään tarpeellisista 

toimenpiteistä.360 

Myös toisessa esityksessä oli kysymys kirkollisveron perimisestä. Puolue-

kokous katsoi kirkkoon kuulumisen olevan vapaaehtoista, ja jokainen voisi itse 

päättää sen jäsenyydestä. Kirkollisverotus, kuten verotus yleensäkin, ei kohdistu-

nut tulottomiin henkilöihin. Lisäksi kirkkoon kuuluvalla vähävaraisella oli mah-

dollisuus saada verohuojennusta kirkollisverosta.361 

Puoluekokous valitsi SDP:n uudeksi puheenjohtajaksi Pertti Paasion ja puo-

luesihteeriksi Ulpu Iivarin. Sorsa ja Liikanen jättivät paikkansa puolueen johdos-

sa. Kalevi Sorsa vetäytyi syrjään ulkoasianministerin paikalta antaakseen tilaa uu-

delle puheenjohtajalle.362 

Myös KSDL:n johdossa tapahtui muutoksia. Vuoden 1987 liittokokouksessa 

kansanedustaja Sakari Knuuttila oli pyytänyt vapautusta kaksikymmentä vuotta 

kestäneestä puheenjohtajatehtävästään. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Vesi-

hallituksen ylijohtaja diplomi-insinööri Runo Savisaari Espoosta.363 Kesäkuussa 

pidettiin KSDL:n ja puoluetoimiston väliset neuvottelut. Paikalla olivat puolueen 

osastopäällikkö Jorma Westlund ja KSDL:n varapuheenjohtaja Lea Savolainen 

sekä uusi puheenjohtaja Runo Savisaari. Liiton sihteerille luvattiin edelleen mak-

saa kulukorvaukset, muttei palkkaa ja Veljeys-lehden osoiteluettelo tultaisiin päi-

vittämään.364 

KSDL:n liittotoimikunta päätti elokuun alussa tehostaa jäsenhankintaa ja-

kamalla koko maahan esitteitä henkilöjäsenten liittymistä varten. Samalla päätet-

tiin toteuttaa jäsenrekisterin päivitys. Jäsenhankinnan kohteena olisivat myös seu-

rakuntien luottamuselinten sosiaalidemokraatit. Heille päätettiin lähettää kirje jä-

seneksi liittymisestä sekä tilaustarjous Veljeys-lehdestä.365 KSDL:n liittokokouk-

sessa muutettujen sääntöjen mukaan liittoon voisi kuulua rekisteröityjen puolue-

osastojen lisäksi myös henkilöjäseniä ja näiden muodostamia rekisteröimättömiä 
                                                 
360 SDP epk 1987, 99; SDP pkpk 1987, 148, 153–190, 374–375; TArk SDP 329.5 CA 122 ptk. pk. 
18.6.1987 liite 263 XXXIV puoluekokous Helsinki. 
361 SDP epk 1987, 177; SDP pkpk 1987, 334. 
362 TArk SDP 329.5 CA 127 ptk. pk. 11.2.1988 liite 51 SDP:n tk. 1987; Iivari 2007, 235; Jansson 
1993, 162. 
363 TArk KSDLA 329.5 H 24 kiertokirje 4.6.1987; TArk KSDLA 329.5 D 5 tk. 1987–1989. 
364 TArk KSDLA 329.5 C 3 työvk. 14.3.1986 § 2; TArk KSDLA 329.5 C 4 kpk. 15.6.1987. 
365 TArk KSDLA 329.5 C 4 liittotmk. pk. 1.8.1987 § 9; TArk KSDLA 329.5 C 3 liittotmk. pk. 
21.10.1987 § 7. 
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yhteisöjä. Vuonna 1987 oli suoritettu jäsenhankintakampanja ja henkilöjäsenten 

määrä oli kasvanut. Jäsenyhdistyksien kautta liitossa oli 542 jäsentä ja suoria hen-

kilöjäseniä 106.366 Jäsenhankintakampanja ja sääntömuutos olivat siis tuottaneet 

tulosta. 

KSDL:ssä työnjako nähtiin nyt selkeäksi liiton ja puolueen kirkollisasiain 

toimikunnan välillä. Kirkollisasiain toimikunta oli puolueen virallinen elin esi-

merkiksi vaalien valmisteluissa ja Veljeysliike hoitaisi kenttätyötä.367 Kristillisten 

sosiaalidemokraattien merkitys Suomessa oli Södermanin arvion mukaan vähäi-

nen toisin kuin Ruotsissa. Puolue oli lähinnä iloinen jos jokin järjestö toimi aktii-

visesti. KSDL oli jossain asioissa sosiaalidemokraattisempi kuin puolue itse.368 

Syksyllä kirkon ja valtion välisiin suhteisiin liittyvä tuomiokapituliuudistus 

sai vauhtia. Jaakko Nummisen johtaman yhteistyöelimen ehdotuksesta opetusmi-

nisteriö oli asettanut helmikuussa 1984 erillisen toimikunnan piispa Kortekankaan 

johdolla pohtimaan hiippakuntahallinnon uudistamista ja tuomiokapitulien kehit-

tämistä. Kortekankaan toimikunta antoi syksyllä 1987 mietinnön, ja opetusminis-

teriö saattoi toteuttaa osauudistuksen. Tuomiokapitulien menot siirrettiin kirkolle, 

lukuun ottamatta palkkoja, kuurojenpappien ja -lehtoreiden tointa ja rakennusten 

käyttömenoja. Valtion hankkimat kalusteet ja koneet siirrettiin korvauksetta kir-

kon omistukseen. Tarkoitus oli vähitellen lisätä kirkon kustannusvastuuta tuomio-

kapituleista.369 

Lokakuussa Kalevassa pantiin merkille innostuksen laantuminen kirkon ja 

valtion suhteista käytyyn keskusteluun. SDP oli laatinut vuonna 1972 ohjelman 

kirkon ja valtion erottamiseksi. Puolueen tavoite oli ollut itsenäinen kirkko ja si-

toutumaton valtio. SDP oli ollut valmis säilyttämään kirkon verotuksen. Mitään 

olennaista ei ollut tapahtunut, mutta SDP oli vaiennut muiden tapaan. Kokoomus-

kaan ei ollut puhunut asiasta eduskunnan entisen puhemies Erkki Pystysen jäl-

keen. Tosin kesällä nuoret kokoomuslaiset yrittivät ajaa esitystä asiasta. Ruotsissa 

kirkon ja valtion ero oli mahdollistunut juuri kokoomuksen voimin. Arkipyhäkiis-

tan jälkeen hiljaisuus oli Kalevan mukaan laskeutunut. Edes Ruotsin malli ei ollut 

nostattanut intoa ajaa kirkkoa ja valtiota erilleen. SDP:n puoluesihteeri Ulpu Iivari 

pohti laskeutunutta hiljaisuutta toteamalla: ”ehkä tuli tärkeämpiä asioita päätettä-

väksi, en tiedä”.370 

                                                 
366 TArk KSDLA 329.5 C 3 tk. 1986–1987; TArk KSDLA 329.5 D 5 tk. 1987–1989. 
367 TArk KSDLA 329.5 C 3 liittotoimikunta 21.10.1987 § 9. 
368 Jacob Södermanin haastattelu 18.2.2008. 
369 Autio 1997, 197, 203. 
370 Kaleva 293/30.10.1987 ”Kirkko ja valtio eivät haikaile enää eron perään”. 
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Toukokuussa hallitus esitteli eduskunnalle lain kirkkolain muuttamisesta. 

Esityksen mukaan teologisen loppututkinnon suorittanut nainenkin voitaisiin vih-

kiä papiksi. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen 3.11. reilulla enemmistöllä.371 

SDP:n vaatimuksen vuodelta 1963372 naispappeuden sallimisesta oli tullut hyväk-

syttyä. 

Uusi hallitus järjesti Joensuussa marraskuussa konferenssin Ihminen uudis-

tuvassa työelämässä. Pääministerin isännöimään tilaisuuteen osallistui, Korpi-

lammen tapaan, satoja suomalaisia vaikuttajia. Tilaisuuden avasi Kalevi Sorsa. 

Hän lähti liikkeelle syksyn 1977 Korpilammen kokouksen näkymistä. Viimeisen 

puheenvuoron Joensuussa käytti pääministeri Harri Holkeri.373 Joensuussa pide-

tystä konferenssista tehtiin kirja Korpilammen tavoin. Sorsa oli pitänyt avauspu-

heenvuoron, jossa hän oli kuitenkin peräänkuuluttanut uutta henkilöstöpoliittista 

ajattelua. Arkkipiispa John Vikströmin puheessa kaivattiin ihmisen huomioimis-

ta.374 

Itsenäisyyspäivän alla Kotimaassa käsiteltiin valtion ja kirkon suhteita. 

Ruotsin arkkipiispa Bertil Werkströmin mielestä kansankirkko ei ollut uhattuna 

vaikka suhteita purettaisiin. Koivisto katsoi, että kirkkolaki syrji eduskuntaa. Hä-

nen mukaansa kirkon ja valtion välinen yhteys oli jäänne menneiltä vuosisadoilta. 

Koivisto halusi vähentää valtion päätäntävaltaa suhteessa kirkkoon. Myös ylijoh-

taja Hannu Tolkki vaati kirjoituksessaan väestörekisterin siirtämistä valtion hoi-

toon.375 

Kirkon tutkimuskeskuksen ja Suomen Gallupin tekemän kyselyn mukaan 

vuoden 1987 joulukuussa 78 % SDP:n äänestäjistä suhtautui myönteisesti kirk-

koon ja vain 8 % kielteisesti. Myös suhtautuminen kirkon työtä kohtaan oli myön-

teisempi kuin väestöllä keskimäärin. Lisäksi kokoomuslaiset olivat halukkaampia 

eroamaan kirkosta kuin sosiaalidemokraatit. Samana vuonna kirkkoon kuului 

edelleen 88,7 % väestöstä.376 
 

                                                 
371 Rantanen 2002, 67–68. 
372 SDP 1963. 
373 Taivalsaari 1990, 53, 57. 
374 Joensuu 1988; Taivalsaari 1990, 49. 
375 Heino & Kauppinen & Ahonen 1989, 33; Kmaa 140/3.12.1987 ”Kansankirkko ei kuole, vaikka 
kirkko ja valtio erotettaisiin”; Kmaa 141/4.12.1987 ”Presidentti Koivisto pohtii itsenäisen Suomen 
tulevaisuutta”; Kmaa 142/5.12.1987 ”Väestörekisteri valtion hoitoon”.  
376 Ktk Heino E.1.4 Gallup; US 11/13.1.1988 ”Kokoomuslaiset eroaisivat hanakammin kirkosta 
kuin sosiaalidemokraatit”; Kmaa 5/14.1.1988 ”Uskontokin yhä yksityisempi alue”; Murtorinne 
1995, 409. 
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6. Tutkimustulokset 
 
Tutkimusajankohtana SDP uudisti periaateohjelmansa. Edellinen periaateohjelma 

oli vuodelta 1952. Yleisen rakennemuutoksen myötä alkoi luokka-ajattelu vanheta 

samalla kun työväestön määrä supistui. Toimihenkilöiden nousun myötä puolueet 

joutuivat miettimään uudestaan kannatuspohjaansa. SDP:ssä käynnistettiin laaja-

mittainen periaatteellinen keskustelu muutoksen tarpeista ja vaikutuksista. Uudis-

tuskeskustelussa otettiin aluksi kantaa puolueen arvopohjaan ja maailmankatso-

muksellisiin asioihin. Sosiaalidemokratian katsottiin olevan osaa pitkää aatteellis-

ta kehityslinjaa, jossa myös kristinusko oli lähtökohtana.  

Uuteen periaateohjelmaan haluttiin luoda sellaiset perusarvot, joilla erilaisis-

ta maailmankatsomuksellisista lähtökohdista käsin voisi päätyä sosiaalidemokraa-

tiksi. Näitä olivat määritelmällisesti rationalismi, länsimainen humanismi, histori-

allinen materialismi ja kristinusko. Kristillisyyden korostaminen aiheutti keskuste-

luissa kädenvääntöä. Myös koko aatteellista linjaa pidettiin ongelmallisena. Maa-

ilmankatsomuksellisilla asioilla oli kohtuullisen suuri merkitys periaateohjelman 

työstämisessä ja kirkollisia vaikuttajia oli otettu tietoisesti mukaan. 

Lopulta päädyttiin ajatukseen, että sosiaalidemokraatiksi voisi tulla erilaisis-

ta maailmankatsomuksellisista lähtökohdista. Periaateohjelmasta eriytettiin maa-

ilmankatsomus ja poliittinen ideologia. Perusarvojen määrittelyssä esimerkiksi so-

lidaarisuudessa nähtiin yhteistä lähimmäisenrakkauden, veljeyden ja yhteisvas-

tuun väliltä. Viittaukset kristinuskoon olivat poistuneet ja uskonnonvapaus koros-

tui kansalaisten perusoikeutena.  

Samalla mietittiin muodostaisivatko puolueen kannattajapohjan pelkästään 

työväestö vai laajemmin sisältäen myös toimihenkilöt. Luokkateoria oli myös osin 

vanhentunut toimihenkilöiden lisääntyessä. Uuden periaateohjelman myötä SDP 

siirtyi arvopuolueeksi, joka kokosi jäsenensä yhteisten arvojen pohjalta. Lopulli-

nen muutos korosti SDP:tä tietoisesti moniarvoisena. 

Kirkon ja työväenliikkeiden suhteiden kannalta merkittävää oli Mikko Ju-

van valinta uudeksi arkkipiispaksi vuonna 1978. Uusi arkkipiispa jatkoi osin edel-

lisen arkkipiispa Martti Simojoen aloittamaa linjaa tehdä kirkosta aito kansan-

kirkko. Juva kiitteli virkaanastujaispuheessaan työväenliikettä. Jatkossa hän nou-

datti samaa linjaa ja tuki työväenliikettä lausunnoillaan. Juva toivoi työväenliik-

keen tulevan entistä enemmän mukaan kirkon toimintaan.  

Arkkipiispa oli myös suoraan yhteydessä SDP:n puheenjohtaja Sorsaan tä-
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män pitämän puheen tiimoilta. Juvan todellinen rooli jää osin hämärän peittoon. 

Vaikuttiko Juva henkilökohtaisesti SDP:n kirkkopoliittiseen avautumiseen samoin 

kuin kirkon avautumiseen? Juvan arkisto ei tarjoa tähän lähteitä ja siksi työ on jat-

kossa haastavaa, koska tieto pitää koettaa etsiä muiden lähteiden kautta. 

Myös Kalevi Sorsan henkilökohtainen rooli puolueen muutoksessa kaipaa 

lisäselvityksiä. Sorsan panos on kiistaton, mutta on vaikea pitävästi sanoa, miten 

tietoisesti muutosta ajettiin. Tämän tutkiminen saattaa olla mahdollista, kun Sor-

san oma arkisto aukeaa tutkijoiden käyttöön. Samalla voidaan tarkastella Juvan 

suhdetta Sorsaan ja etsiä viitteitä vuorovaikutuksesta. 

Kirkon liennytys suhteessa työväenliikkeeseen ei jäänyt pelkästään puhei-

den tasolle. Kirkko osallistui taksvärkkiin vuonna 1978. Kirkon suhtautuminen 

taksvärkkiin on myös uuden tutkimuksen aiheena mielenkiintoinen. Rauhankysy-

mys oli mukana muutenkin, ja Juva oli ollut mukana vuoden 1980 Liikekannalle-

pano rauhan puolesta -tapahtumassa. Vuoden 1982 alussa kirkko antoi rauhanju-

listus, jossa niputettiin Etyk, YK ja Raamattu osaksi ponnistelua rauhan puolesta. 

Asiaa voitaisiin tutkia laajemmin siltä pohtien halusiko kirkko estää kommuniste-

ja omimasta rauhan asiaa? 

Pian julistuksen jälkeen arkkipiispa Juva erosi tehtävistään. Eroaminen ai-

heutti työväenliikkeen piirissä huolta suhteiden muuttumisesta. Uusi arkkipiispa 

John Vikström jatkoi kuitenkin Juvan linjaa ja hänen katsottiin olevan osa sitä 

myönteistä kehitystä, joka oli alkanut arkkipiispa Martti Simojoesta. 

Kirkon lähentyminen työväenliikettä kohtaan voidaan nähdä aitona pyrki-

myksenä luoda ”koko kansankirkko”. Toisaalta voidaan myös pohtia herättikö 

kirkon ja valtion erottamisvaatimus vastareaktion. SDP oli käynnistänyt parla-

mentaarisen komitean pohtimaan suhteita. Vähän myöhemmin puolue oli jo nous-

sut johtoasemaan yhteiskunnassa. Kirkon piirissä on saatettu pohtia myös mahdol-

lisia uhkakuvia. 

Muutoksessa vaikuttivat myös kansainvälisen vastuun virtaukset, jotka oli-

vat lähellä vasemmistolaisuutta. Kirkon ja työväenliikkeen suhteiden lähentymistä 

voitaisiin tutkia myös vertailemalla suomalaista kehitystä yleiseen eurooppalai-

seen kehitykseen.  

Lähentymispyrkimykset olivat selvät puolin ja toisin. Vanhat kaunat haudat-

tiin eikä kirkkokaan vastannut siitä luotua kuvaa porvarien ja ”valkoisen” Suomen 

linnakkeena. Jo arkkipiispa Simojoen ajoista lähtien oli ollut pyrkimyksiä tehdä 

kirkosta todellinen kansankirkko, joka houkuttelisi myös työväenliikkeessä muka-
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na olevia. Kehitys oli siis tavallaan ”kahden kauppa”, jossa molemmat katsoivat 

hyötyvänsä suotuisasta kehityksestä.  

Yhteiskunnan yleisten muutosten myötä seurakuntien hallintoa alettiin de-

mokratisoida. SDP:lle perustettiin vuonna 1978 seurakunta-asiain jaosto hoita-

maan kirkollisia vaaleja. Jaoston myötä puolue osallistui organisoidusti seurakun-

tavaaleihin ja vuonna 1978 puolueessa ohjeistettiin piirijärjestöjä mukaan kamp-

pailuun. Puolueneuvostossa pidettiin puhe vaalitoiminnan puolesta ja puoluetoi-

mikunta teki vetoomuksen puolueen jäsenille. Aiemmin vaaleja oli hoitanut lähin-

nä KSDL ja aktiiviset seurakuntalaiset. Jatkossa seurakunta-asiain jaoston tuli 

omalla sektorillaan vahvistaa puolueen asemaa myös muissa vaaleissa.  

KSDL oli menettänyt vähitellen asemaansa puolueen kirkollisena asiantunti-

jana. Se oli vielä vuonna 1949 saanut ajettua muutoksen Forssan ohjelman uskon-

topykälään, mutta sen jälkeen liiton ohjelmaehdotukset oli puolueessa sivuutettu. 

Liiton asema heikkeni entisestään seurakunta-asiain jaoston perustamisen myötä. 

Samalla kuitenkin seurakuntavaalien merkitys tavallaan kasvoi, koska sitä hoiti 

puoluetoimikunnan oma erillisjaosto. Kehitystä voidaan pitää puolueen sitoutumi-

sena kirkon suuntaan tehtävään työhön. Seurakunta-asiain jaostossa ja KSDL:ssä 

oli paljon samoja henkilöitä, joten on vaikea sanoa miten paljon tai vähän vastuu 

siirtyi yksinomaan puolueelle. 

Sorsan puheen jälkeen SDP:ssä katsottiin tarpeelliseksi tehdä kirja sosiaali-

demokratian ja kristinuskon välisistä suhteista. Juhani Simojoen kirjassa selitettiin 

SDP:n pyrkimystä erottaa kirkko ja valtio toisistaan regimenttiopin kautta. Samal-

la osoitettiin, että kirkon ja työväenliikkeen arvopohja oli lähtökohdallisesti sama.  

Vuoden 1978 seurakuntavaaleissa SDP:n vaalimainos oli otsikoitu lähes 

samoin kuin 1960-luvulla tehty kirja kirkon muutostarpeesta. Yksi silloisen kirjan 

kirjoittajista oli ollut Mikko Juva. Juva kommentoi vaalien alla työväenliikkeen 

hyviä saavutuksia ja halusi myös kirkon ymmärtävän ne. Vaalit muodostuivat 

osaltaan poliittisiksi ja SDP oli vahvasti mukana. 

Koiviston presidentinvaalikampanjassa uskonto nousi esiin ja Koivistoa 

syytettiin sosialistiksi ja ateistiksi. Lestadiolaisten piirissä oli väitetty Koiviston 

kieltävän presidenttinä uskonnollisten seurojen pitämisen. Koivisto pakotettiin 

kertomaan suhteestaan uskontoon. Juva tuki Koivistoa hänen presidentinvaali-

kampanjan aikana syntyneessä uskontokohussa ja vaati ennakkoluulojen karsimis-

ta. 

Seuraavana vuonna palattiin Koiviston uskonnollisuuteen. Samalla pyrittiin 
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laajemmin osoittamaan SDP:n olevan myönteinen myös suhteessa uskontoon. 

Presidentinvaaleissa uskontoasia nousi lyömäaseeksi Mauno Koivistoa vastaan. 

On vaikea sanoa, miten Koivisto koki presidentinvaalien aikaiset syytökset us-

konnottomuudesta, tai miten hän koki julkisen riepottelun ja yksityisyyden piirin 

kuuluvan asian selvittelyt. Asettelun epäonnistuttua ei uskontoa enää tutkimusai-

kana esiintynyt vaalien yhteydessä. 

Kaikkia puolueita vertaileva tutkimus voisi antaa lisäselvityksiä yleiseen 

kehitykseen, ja huomattiinko muissa puolueissa SDP:n linjanmuutos? Lisäksi olisi 

hyvä selvittää miten tämä vaikutti niiden politiikkaan tai suhtautumiseen? Toisin 

sanoen oliko mielikuva kirkosta näille yhtä voimakas kuin mitä se oli työväenpuo-

lueille. 

Koivisto esitti jo vuonna 1979 Kyyhkynen-lehdessä näkemyksensä kirkon ja 

valtion suhteista. Hänen mielestään ne tulisi erottaa ja taata kummallekin työ-

rauha. Siinä kuvastui regimenttijako maalliseen ja taivaalliseen valtaan. Koivisto 

jatkoi uskollisesti samaa linjaa ja otti aika-ajoin asian esille. Linja vastasi pitkälti 

myös Juhani Simojoen kirjan asettelua. 

Koivisto oli johdonmukainen linjalleen ja esitti näkemystään tutkimusaikana 

melko säännöllisesti lehdissä. Arkipyhädraama oli Koivistolle jälleen rasittava 

kohtaaminen kirkon ja valtion rajapinnassa. Koiviston mielestä kirkkolaki rajoitti 

eduskunnan valtaa. Kirkkoon kuulumattomat kansanedustajat eivät saaneet valtio-

päiväjärjestyksen mukaan osallistua sen käsittelyyn.  

SDP:n tasa-arvovaatimusta hiertävä naispappeus-kysymys tuli ajankohtai-

seksi vuoden 1986 kirkolliskokousvaalien yhteydessä. SDP oli kirkolliskokous-

vaaleissa voimallisesti mukana. Kampanjaa oli pohjustettu jo hyvissä ajoin. Edel-

liset kirkolliskokousvaalit eivät olleet innostaneet puoluetta tai KSDL:ää. Puolue 

pyrki keskittämään ehdokaslistoja myönteisesti naispappeuteen suhtautuville. 

Kirkolliskokoukseen valittiin naispappeutta kannattava enemmistö, ja naisten pää-

sy pappisvirkaan varmistui. Päätös nousi vuoden tärkeimmäksi tapahtumaksi. 

Voidaankin ajatella, että naispappeusasia sai miesten ja naisten tasa-arvoa vaati-

neen SDP:n toimimaan aktiivisesti ehdokkaittensa puolesta. Toiminta oli myös tu-

loksellista ja puolue sai kirkolliskokoukseen kymmenen ehdokastaan. Tämä oli 

suurin määrä koko tutkimusaikana. 

Marraskuun 1986 seurakuntavaaleissa puoluetyö ei näyttänyt onnistuvan 

lainkaan. Innostus oli laantunut entisestään. SDP pystyi innostamaan äänestäjiä 

vain erityiskysymysten kautta, joista naispappeusasia oli merkittävin. Näyttää sil-
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tä, että innostus ja usko vaikutusmahdollisuuksiin kirkossa vähentyivät. Samanai-

kaisesti äänestysprosentti laski seurakuntavaaleissa ja niiden kiinnostavuus kansa-

laisten silmissä pieneni. SDP oli saavuttanut valtapuolueen aseman, eikä se koke-

nut tarpeelliseksi ponnistella lähes mahdottomalta tuntuvilla vaalikentillä. SDP ei 

pyrkinyt politisoimaan kirkkoa ja ottamaan sitä osaksi valtiollista kamppailua val-

lasta. Täytyy myös muistaa työväenliikkeen lähtökohta suhtautumisessa uskontoi-

hin. Uskonto oli puolueessa omantunnon asia ja jokainen sai toimia oman va-

kaumuksensa mukaisesti. Myös periaateohjelmatyössä uskontokysymys oli eriy-

tetty poliittisesta ideologiasta. 

Seurakuntavaalityö jäi sivujuonteeksi puolueessa. Vähitellen kansalaisten 

kiinnostus kirkollisia vaaleja kohtaan väheni erityisesti kaupungeissa. Tämä näkyi 

seurakuntavaalien aktiivisuuden laskuna. SDP haki kannatuksensa lähinnä kau-

punkilaisväestöstä. Kirkkoa ei myöskään mielletty sinänsä politiikan kohteeksi, 

eivätkä seurakuntien luottamushenkilöt mieltäneet työtään poliittiseksi. 

Erityisohjelmien tasolla kirkon ja valtion erottaminen oli esillä puoluekoko-

uksissa säännöllisesti vuosina 1978, 1981, 1984 ja 1987. Kahdessa ensimmäisessä 

puoluekokouksessa vuoden 1972 valtion ja kirkon suhteet -toimenpideohjelma oli 

ikään kuin varaventtiili, johon puoluejohto pystyi turvautumaan. Ohjelmaan ve-

toamalla pystyttiin estämään sitä laajempien vaatimusten toteuttaminen. Vuoden 

1984 puoluekokous muotoili julkilausumassaan suhteiden järjestämisen voimassa 

olevien ohjelmien pohjalta. Julkilausuman taustalla on voinut vaikuttaa silloisen 

kirkolliskokouksen päätös olla avaamatta pappisvirkaa naisille. Toisaalta vuoden 

1972 toimenpideohjelma ei ota kantaa naisen asemaan kirkon virkajärjestyksessä.  

Vuoden 1987 puoluekokous velvoitti eduskuntaryhmän selvittämään kirk-

kolain uudistustarvetta. On vaikea sanoa tarkasti, mistä kyseinen muutos johtui. 

Voidaan vain arvailla vaikuttiko päätökseen arkipyhädraama tai presidentti Koi-

viston lausunnot. Lisäksi nahistelu lehtien palstoilla oli jälleen noussut pintaan. 

Joka tapauksessa vuoden 1972 kirkko ja valtio -toimenpideohjelma jäi voimaan, 

eikä sitä muutettu tutkimusaikana. Valtion ja kirkon erottamista kannattaneiden 

osuus oli myös lisääntynyt Gallupien mukaan aikavälillä 1978–1987 neljännek-

sestä kolmannekseen. 

Onkin mielenkiintoista havaita, ettei SDP ajanut voimakkaasti valtion ja 

kirkon erottamista. SDP:llä oli ollut poliittisissa mielikuvissa kirkkokriittinen lei-

ma. SDP:n kaksijakoinen suhtautuminen kirkkopolitiikkaan on osaltaan nähtävis-

sä kamppailuna äänestäjistä. Ohjelmallisilla vaatimuksilla kirkon ja valtion erot-
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tamisessa haluttiin pitäytyä vanhassa työväenliikkeen perinteessä. Ohjelmakohtien 

jääminen horrosmaiseen hiljaiseloon taas voidaan tulkita haluna pysyä lähempänä 

valtavirtaa ja mahdollistaa myös ”kristillisten” piirien liittymistä osaksi sosiaali-

demokraattista rintamaa. 

Myöskään kirkkoon kuuluminen ei oleellisesti poikennut sosiaalidemokraat-

tien ja muun väestön suhteen. Vuosien 1982 ja 1986 Gallupeissa SDP:n kannatta-

jista 90 % kuului kirkkoon, ja osin he olivat jopa keskimääräistä aktiivisempia. 

Tutkimusajan lopussa kirkkoon kuului 88,7 % kansasta. SDP:n kannattajakunta 

oli siis vähintään yhtä kirkollista kuin väestö keskimäärin. Tämä saatettiin oivaltaa 

puolueessa ja liian kärkevää kritiikkiä kirkkoa kohtaan varottiin. Kyselyiden 

osoittamat suhteet työväen ja uskonnon välillä antoivat aineksia SDP:lle myös ko-

rostaa kirkkomyönteistä puolta. Tutkimusaikana SDP:n neutraali suhtautuminen 

kirkkoon muuttui osin kirkkomyönteiseksi. 
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7. Liitteet 
 
Liite 1: SDP:n puoluekokoukset, puheenjohtajat ja puoluesihteerit377 
 
XXIX Tampere 1.–4.6.1972, Sampola 
Rafael Paasio, puheenjohtaja 
Veikko Helle, I varapuheenjohtaja 
Margit Eskman, II varapuheenjohtaja 
Kalevi Sorsa, puoluesihteeri 
 
XXX Jyväskylä 5.–8.6.1975, Yliopiston juhlasali 
Kalevi Sorsa, puheenjohtaja 
Veikko Helle, I varapuheenjohtaja 
Pirkko Työläjärvi, II varapuheenjohtaja 
Ulf Sundqvist, puoluesihteeri 
 
XXXI Espoo 8.–11.6.1978, Kongressikeskus Dipoli 
Kalevi Sorsa, puheenjohtaja 
Veikko Helle, I varapuheenjohtaja 
Pirkko Työläjärvi, II varapuheenjohtaja 
Ulf Sundqvist, puoluesihteeri 
 
XXXII Pori 3.–7.6.1981, Riihikedon koulu 
Kalevi Sorsa, puheenjohtaja 
Veikko Helle, I varapuheenjohtaja 
Pirkko Työläjärvi, II varapuheenjohtaja 
Erkki Liikanen, puoluesihteeri 
 
XXVIII Lahti 6.–10.6.1984, Kaupunginteatteri 
Kalevi Sorsa, puheenjohtaja 
Pirkko Työläjärvi, I varapuheenjohtaja 
Matti Ahde, II varapuheenjohtaja 
Erkki Liikanen, puoluesihteeri 
 
XXXIV Helsinki 4.–7.6.1987, työväentalo 
Pertti Paasio, puheenjohtaja 
Matti Ahde, I varapuheenjohtaja 
Pirjo Ala-Kapee, II varapuheenjohtaja 
Ulpu Iivari, puoluesihteeri 
 
 

                                                 
377 Puoluekokoukset s.a. 
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Liite 2: SDP:n XXIX puoluekokouksessa Tampereella 1.–4.6.1972 hyväksytyt 
valtion ja kirkon suhteet -tiivistelmä378 
 
Uskonnonvapauden periaatteiden toteuttamiseksi on aiheellista pyrkiä siihen, että 
valtio mahdollisimman vähän puuttuu kansalaisten uskonnolliseen toimintaan ja 
harrastukseen. Pyritään kirkkojen itsenäisyyteen ja valtion uskonnolliseen sitou-
tumattomuuteen. Valtiosta tulee uskonnollisesti sitoutumaton ja kirkosta itsenäi-
nen ilman valtio tukea tai se asettamia poikkeuksellisia rajoituksia. 
 
SDP pyrkii seuraaviin käytännöllisiin päämäärin: 
 

1. Lainsäädäntö. Yksi laki jossa kaikki valtion ja kirkon suhteita käsittelevät asi-
at. Kirkolle oma sisäinen järjestyssääntö, jota se itse säätää. Valtioneuvos vah-
vistaa järjestyssäännön ja sen muutokset. Valtiopäiväjärjestys § 61 jossa vain 
kirkkoon kuuluvat kansanedustajat saavat ottaa kantaan kirkon asioihin on 
kumottava. 
 

2. Väestörekisteri. Väestörekisteri yhteiskunnalle. Rekisteröidystä uskonnollises-
ta yhdyskunnasta eroaminen tai siihen liittyminen, tulee tehdä henkilökohtai-
sesti. Väestörekisteri hoitaa avioliiton laillisuuden. Tämän jälkeen uskonnolli-
set yhdyskunnat voivat suorittaa omat vihkimistoimitukset. 
 

3. Uskontorikos. Laissa suojeltava kaikkia uskontoja tasapuolisesti. 
 

4. Verotus. Valtiolle ja kunnille mahdollista tehdä sopimuksia kirkon kanssa, 
koskien verojen ennakkoperintää. Yhteisöverotus on lakkautettava. 
 

5. Hautaus. Kunnat hoitavat ilmaisen hautapaikan kaikille. Järjestelyistä voidaan 
sopia seurakuntien kanssa. 
 

6. Valtion papinvirat. Kirkoilla mahdollisuus tarjota palveluja puolustusvoimille, 
vankilat, sairaalat yms. maksaa kulut itse. Valtion palkkaamat papinvirat on 
siirrettävä kirkolle. 
 

7. Vala. Vala on tehtävä uskonnollisesti neutraaliksi. 
 

8. Jumalanpalvelukset. Valtio ei järjestä lakisääteisiä jumalanpalveluksia. Ruko-
uspäivät ja huvikiellot poistettava. Pyhäpäivälainsäädännössä tulee ottaa huo-
mioon vain yhteiskunnan näkökulmat. 
 

9. Tuomiokapitulit ja piispannimitykset. Tuomiokapitulit siirrettävä kokonaan 
kirkkojen maksettaviksi ja presidentin piispan nimitysoikeus poistettava. 
 

10. Uskonnonopetus. Koulussa on annettava tieto kristillisestä perinteestä ja muis-
ta kirkoista ja uskonnoista. Opettajan ei tarvitse kuulua kirkkoon. Uskonnolli-
sille yhteisöille mahdollisuus antaa omaa opetustaan häiritsemättä muita. Pap-
piskoulutuksen käytännön harjoitukset siirrettävä kirkoille. 
 

11. Lakien suhteet. Lainsäädännössä kirkko alisteinen yhteiskunnalle. 
 

12. Kirkon halliton. Kirkon ylin hallinto kuuluu sille eikä valtiolle. 
 

13. Muut kirkot. Edellä olevaa sovelletaan myös muihin kirkkoihin. 
 
 
 
 

                                                 
378 SDP 1972. 
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Liite 3: SDP:n seurakunta-asiain jaostot ja kirkollisasiain toimikunnat 1978–
1987 
 

SDP pk. XXXI Espoo 8.–11.6.1978 Vuosi 1979 
seurakunta-asiain jaosto, 19.10. alkaen379 seurakunta-asiain jaosto, 1.2. alkaen380 

Juhani Simojoki, puheenjohtaja (Veljeys) Juhani Simojoki, puheenjohtaja (Veljeys) 
Pekka Lampinen, sihteeri (KSDL) Pekka Lampinen, sihteeri (KSDL) 
Aimo Ajo Aimo Ajo 
Antero Alanen (KSDL) Antero Alanen (KSDL) 
Olli Bergman Olli Bergman 
Kari Jouhki Kari Jouhki 
Vesa Karvinen Vesa Karvinen 
Sakari Knuuttila (KSDL) Sakari Knuuttila (KSDL) 
Anna-Liisa Limmonen (KSDL) Anna-Liisa Limmonen (KSDL) 
Iiris Niemi  
Paavo Salakka Paavo Salakka 
Maunu Sinnemäki Maunu Sinnemäki 
Pekka Vihma Pekka Vihma 
Pirkko Ylijoki Pirkko Ylijoki 

  
Vuosi 1981 SDP pk. XXXII Pori 3.–7.6.1981 
seurakunta-asiain jaosto381 seurakunta-asiain jaosto382 

Juhani Simojoki, puheenjohtaja (Veljeys) Juhani Simojoki, puheenjohtaja (Veljeys) 
Vesa Karvinen, sihteeri Sakari Knuuttila, varapuheenjohtaja  
Aimo Ajo Jacob Söderman (ptk) 
Antero Alanen (KSDL) Teuvo Ikonen, sihteeri 
Olli Bergman Antero Alanen (KSDL) 
Kari Jouhki Maija Eerola 
Pekka Lampinen (KSDL) Aleksi Härkönen 
Sakari Knuuttila (KSDL) Maire Lahtinen  
Anna-Liisa Limmonen (KSDL) Marjatta Saari  
Paavo Salakka Maunu Sinnemäki  
Maunu Sinnemäki Erik Sjöberg 
Pekka Vihma Risto Talonen 
Pirkko Ylijoki Pirkko Ylijoki 

  
Vuosi 1982 SDP pk. XXVIII Lahti 6.–10.6.1984 
seurakunta-asiain jaosto383 kirkollisasiantoimikunta384 

Juhani Simojoki, puheenjohtaja Juhani Simojoki, puheenjohtaja 
Jacob Söderman, varapuheenjohtaja (ptk) Pirkko Työläjärvi (ptk) 
Teuvo Ikonen, sihteeri Teuvo Ikonen, sihteeri 
Antero Alanen (KSDL) Aimo Ajo 
Maija Eerola Antero Alanen (KSDL) 
Aleksi Härkönen Olli Bergman 
Sakari Knuuttila (KSDL) Harri Heino 
Maire Lahtinen  Marjatta Saari  
Marjatta Saari  Runo Savisaari (KSDL) 
Maunu Sinnemäki  Erik Sjöberg 
Erik Sjöberg Risto Talonen 
Risto Talonen Eila Urponen 
Pirkko Ylijoki Pirkko Ylijoki 

                                                 
379 TArk KSDLA 329.5 C 2 tk. 1975–1977. 
380 TArk KSDLA 329.5 H 22 SRKAJ:n pk. 1.2.1979. 
381 TArk KSDLA 329.5 C 4 SRKAJ:n tk. 1981–1984. 
382 SRKAJ: TArk SDP 329.5 CA 88 ptk. pk. 2.–3.9.1981 §6 liite 332; TArk KSDLA 329.5 C 1 liit-
tok. pk. 12.–13.9.1981. 
383 TArk SDP 329.5 CA 100 ptk. pk. 3.3.1983 § 4 liite 67 tk. 1982. 
384 TArk SDP 329.5 CA 106 ptk. pk. 27.9.1984 liite 333. 
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vuosi 1985 vuosi 1986 
kirkollisasiantoimikunta385 kirkollisasiain toimikunta, 1.8.1986 alkaen386 

Juhani Simojoki, puheenjohtaja  (KSDL)387 Juhani Simojoki, puheenjohtaja 
Pirkko Työläjärvi (ptk) Pirkko Työläjärvi (ptk) 
Teuvo Ikonen, sihteeri Arja Pitkänen, sihteeri 
Aimo Ajo Aimo Ajo 
Antero Alanen (KSDL) Antero Alanen (KSDL) 
Olli Bergman Olli Bergman 
Harri Heino (KSDL) Harri Heino (KSDL) 
Marjatta Saari  Marjatta Saari  
Runo Savisaari (KSDL) Runo Savisaari (KSDL) 
Erik Sjöberg Erik Sjöberg 
Risto Talonen Risto Talonen 
Eila Urponen Eila Urponen 
Pirkko Ylijoki Pirkko Ylijoki 

  
SDP pk. XXXIV Helsinki 4.–7.6.1987  
kirkollisasain toimikunta388  

Juhani Simojoki, puheenjohtaja  
Arja Pitkänen, sihteeri  
Olli Bergman  
Harri Heino (KSDL)  
Jorma Kukkonen  
Marjatta Saari-Musakka  
Runo Savisaari (KSDL)  
Lea Savolainen (KSDL)  
Erik Sjöberg  
Raimo Vuoristo (KSDL)  

  
 
 
 
KSDL KSDL:n liittotoimikunnassa 
pk.  SDP:n puoluekokous 
ptk  SDP:n puoluetoimikunnassa 
Veljeys KSDL:n Veljeys-lehden toimituskunnassa 
 
 
 

                                                 
385 TArk SDP 329.5 CA 115 ptk. pk. 20.2.1986 liite 55 tk. 1985; TArk KSDLA 329.5 C 2 liittok. 
28.–29.9.1985 § 10. 
386 TArk SDP 329.5 CA 121 ptk. pk. 12.2.1987 liite 47 tk. 1986; TArk KSDLA 329.5 C 3 liit-
totmk. pk. 21.10.1987 § 5. 
387 TArk KSDLA 329.5 C 3 liittotmk. pk. 5.11.1985 § 6. Simojoki oli KSDL:n kirkollisasiainva-
liokunnassa. 
388 TArk KSDLA 329.5 C 4; TArk KSDLA 329.5 C 3 liittotmk. pk. 21.10.1987 § 5. 
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Liite 4: Eduskunnan kokoonpano vuosina 1972–1987389 
 
  eduskuntavaalit       
Puolue 1972 1975 1979 1983 1987
SDP  55 54 52 57 56
Kok.  34 35 47 44 53
Kesk.  35 39 36 38 40
SKDL  37 40 35 27 16
RKP 10 10 10 11 13
SMP   18 2 7 17 9
SKL  4 9 9 3 5
LKP  7 9 4 - -
PKP   - 1  - 1 - 
SKYP    - 1  - - -
Vihr.   -  -  - 2 4
Deva  -  -  - - 4

 
SDP  Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 
Kok.  Kansallinen kokoomus  
Kesk.  Keskustapuolue, Suomen keskusta  
SKDL Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 
RKP  Ruotsalainen Kansanpuolue  
SMP  Suomen Maaseudun Puolue  
SKL  Suomen Kristillinen Liitto  
LKP  Liberaalinen kansanpuolue  
PKP  Perustuslaillinen kansanpuolue  
SKYP Suomen kansan yhtenäisyyden puolue  
Vihr.  Vihreä Liitto  
Deva  Demokraattinen vaihtoehto 
 
 
 
Liite 5: Suomen hallitukset 1972–1987390 
 
Hallitus toimiaika   voimasuhteet 
Rafael Paasio II (sd.)  23.2.1972-  17 SDP 

Kalevi Sorsa I (sd.)  4.9.1972-  
7 SDP, 5 Kesk., 2 RKP, 1 LKP, 
1 amm. 

Keijo Liinamaa (amm.)  13.6.1975-  17 amm. 

Martti Miettunen II (kesk.)  30.11.1975-  
5 SDP, 4 Kesk., 4 SKDL, 2 RKP, 
1 LKP, 2 amm. 

Martti Miettunen III (kesk.) 29.9.1976- 9 Kesk., 3 RKP, 3 LKP, 1 amm. 

Kalevi Sorsa II (sd.) 15.5.1977-  
4 SDP, 5 Kesk., 3 SKDL, 1 LKP, 
1 RKP, 1 amm. 

Mauno Koivisto II (sd.)  26.5.1979-
5 SDP, 6 Kesk., 2 RKP, 3 SKDL, 
1 amm. 

Kalevi Sorsa III (sd.)  19.2.1982-  
5 SDP, 6 Kesk., 2 rkp, 3 SKDL, 
1 amm. 

Kalevi Sorsa IV (sd.)  6.5.1983-
8 SDP, 7 Kesk., 2 RKP, 2 SMP, 
1 amm. 

Harri Holkeri (kok.)  30.4.1987-  7 Kok., 5 SDP, 2 RKP, 1 SMP 
   26.4.1991    
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390 Jussila & Hentilä & Nevakivi 2004, 362. 
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Liite 6: Opetusministerit 1972–1991391 
 
Paasio II     

23.2.1972–4.9.1972  Ulf Sundqvist (sd.) opetusministeri 
  Pentti Holappa (sd.) kulttuuriministeri 

Sorsa I     
4.9.1972–13.6.1975  Ulf Sundqvist (sd.) opetusministeri 
vs 1.6.–9.9.1974  Voitto Kallio (sd.) opetusministeri 
  Marjatta Väänänen (kesk.) II opetusministeri 

Liinamaa     
13.6.1975–30.11.1975  Lauri Posti (amm.)  opetusministeri 

Miettunen II     
30.11.1975–29.9.1976  Paavo Väyrynen (kesk.) opetusministeri 
  Kalevi Kivistö (kd.) II opetusministeri 

Miettunen III     
29.9.1976–15.5.1977  Mariatta Väänänen (kesk.) opetusministeri 

Sorsa II     
15.5.1977–2.3.1978  Kristian Gestrin (r.) opetusministeri 
  Kalevi Kivistö (kd.) II opetusministeri 
2.3.1978–26.5.1979  Jaakko Itälä (lib.) opetusministeri 
  Kalevi Kivistö (kd.) II opetusministeri 

Koivisto II     
26.5.1979–19.2.1982  Per Stenbäck (r.) opetusministeri 
  Kalevi Kivistö (kd.) kulttuuriministeri 

Sorsa III     
19.2.1982–31.12.1982  Kalevi Kivistö (kd.) opetusministeri 
  Kaarina Suonio (sd.) II opetusministeri 
31.12.1982–6.5.1983  Kaarina Suonio (sd.) opetusministeri 
  Arvo Salo (sd.) II opetusministeri 

Sorsa IV     
6.5.1983–1.6.1986  Kaarina Suonio (sd.) opetusministeri 
  Gustav Björkstrand (r.) kulttuuri- ja tiedeministeri 
1.6.1983–30.4.1987  Pirjo Ala-Kapee (sd.) opetusministeri 
  Gustav Björkstrand (r.) kulttuuri- ja tiedeministeri 

Holkeri     
30.4.1987–13.6.1990  Christoffer Taxell (r.) opetusministeri 
14.6.1990–26.4.1991 Ole Norrback (r.) opetusministeri 
30.4.1987–26.4.1991 Anna-Liisa Kasurinen (sd.) kulttuuriministeri 

 
 
 
 

                                                 
391 Hallitukset s.a. 



 87

 

8. Lyhenteet 
 
ay    ammattiyhdistys 
Deva    Demokraattinen vaihtoehto 
Diss.    akateeminen väitöskirja 
EKL    Eläkkeensaajien Keskusliitto 
epk    esitykset puoluekokoukselle 
Etyk    Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi 
EVA    Elinkeinoelämän Valtuuskunta 
FL    filosofian lisensiaatti 
hk.    hallituksen kokous 
Ht    Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto 
Hv    Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto 
ILRS    International League of Religious Socialists 
julk.    julkaisu 
liittotmk.   liittotoimikunta 
Kesk.    Keskustapuolue 
KKK    Kirkon kasvatusasiain keskus 
Kkok.   Kirkolliskokous 
kkoptmk.   kirkkopoliittinen toimikunta 
kkotmk.   kirkollisasiain toimikunta 
Kok.    Kansallinen kokoomus  
kpk.    keskustelupöytäkirja 
kpk-k.   keskustelupöytäkirja, kevätistunto 
KSDL    Kristillisten Sosialidemokraattien Liitto 
KUA    Kirkon ulkomaanapu 
Ktk    Kirkon tutkimuskeskus 
Ktl    Kirkon tutkimuslaitos 
KYT    kirkon yhteiskunnallinen toimikunta 
liittok.   liittokokous 
LKP    Liberaalinen kansanpuolue  
MLL    Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
MTK    Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
NKP    Neuvostoliiton kommunistinen puolue 
NMKY   Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 
OL    oikeustieteen lisensiaatti 
OPM    Opetusministeriö 
OSY     Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys 
pk.    pöytäkirja 
PKP    Perustuslaillinen kansanpuolue 
pkpk    puoluekokouksen pöytäkirja 
pääk.    pääkirjoitus 
pn.    puolueneuvosto 
ptk.    puoluetoimikunta 
pts(-ryhmä)   pitkän tähtäyksen suunnittelu 
RKP    Ruotsalainen Kansanpuolue 
s.a.    ilman painovuotta (sine anno) 
SAK    Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SDP    Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
SDR    Suomen Sosialidemokraattinen Raittiusliitto 
SI    Sosialistinen Internationaali 
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SKDL   Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 
SKHST   Suomen kirkkohistoriallinen seura 
SKSK   Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto 
SKL    Suomen Kristillinen Liitto 
SKTL   Suomen Kristillisen Työväenliitto 
SKYP   Suomen kansan yhtenäisyyden puolue 
SLEY   Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys 
SMP    Suomen Maaseudun Puolue 
srk    seurakunta 
SRKAJ    SDP:n seurakunta-asiain jaosto 
SRL     Suomen Raittiusjärjestöjen Liitto 
STK    Suomen Työnantajain Keskusliitto 
STS    Suomen Työväen Säästöpankki 
SUOL   Suomen uskonnonopettajain liitto  
TA    Teologinen Aikakauskirja 
TASY    Tampereen Sosialidemokraattinen Opiskelijayhdistys ry 
TKL    Teollisuuden Keskusliitto 
TL    teologian lisensiaatti 
tk.    toimintakertomus 
ts.    toimintasuunnitelma 
TSL    Työväen Sivistysliitto 
tupo    tulopoliittinen kokonaisratkaisu 
työvk.   työvaliokunta 
YK    Yhdistyneet Kansakunnat 
VATT   Valtiollinen taloudellinen tutkimuskeskus 
Vihr.    Vihreä Liitto  
vk    vuosikertomus 
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9. Lähteet ja kirjallisuus 
9.1. Painamattomat lähteet 
 
Kansallisarkisto          KA 
 Mikko Juvan arkisto        Juva 
  Kirjeenvaihtoa 1975–1987      K 12–25 
 Elinkeinoelämän valtuuskunnan arkisto     EVA 
  Pöytäkirjat 1977–1983       K 3–9 
  Kirjeenvaihtoa 1975–1988      K 32–54 
 
Kirkon tutkimuskeskus         Ktk 
 Harri Heinon arkisto        Heino 
  SDP: artikkeleita, puheita, julkaisuja 1971–1990  E.1.4  
 
Työväen Arkisto          TArk  

Kristillisten Sosialidemokraattien Liiton arkisto    KSDLA 
Liittotoimikunnan ja työvaliokunnan pöytäkirjat 1976–1985  C 1 
Liittokokouspöytäkirjat 1976–1985       C 2 
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