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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Erkki Kailan näkemyksiä suomalaisen yhteiskunnan ja 

evankelisluterilaisen kirkon tilasta Suomen itsenäistymisen jälkeisinä vuosina. Suomessa elettiin 

tuolloin poliittista ja henkistä murrosvaihetta. Suomen itsenäistymistä Neuvostoliitosta 

loppuvuodesta 1917 seurasi verinen sisällissota vuoden 1918 alussa. Suomessa vallitsi 

yhteiskuntaluokkien välinen taistelu työväenluokan tullessa tietoiseksi itsestään. Sosialistinen 

kuohunta aiheutti levottomuutta yhteiskunnassa ja vastustusta kristinuskoa ja kirkkoa kohtaan. 

 

Tutkimus käsittelee sitä, miten Kaila näki tuon ajan yhteiskunnallisen ja uskonnollisen tilanteen. 

Tutkimus tarkastelee Kailan näkemyksiä kirkon yhteiskunnallisesta asemasta ja roolista. Tutkimus 

antaa vastauksia siihen, mitä Kaila ajatteli yleisestä uskonnonvapaudesta, miten hän suhtautui 

kysymykseen uskonnonopetuksen asemasta yhteiskunnassa, ja mitä hän ajatteli kirkon ja valtion 

suhteesta. 

 

Kailan näkemyksiä tarkastellaan Kailan kirjallisen tuotannon kautta. Tutkimuksen lähteinä on 

käytetty Kailan kirjallista tuotantoa vuosilta 1920–1923 siltä osin, kuin se on relevanttia 

tutkimuksen aiheen kannalta. Tutkimuksen päälähteinä ovat kaksi Kailan kirjoittamaa teosta, joissa 

hän on käsitellyt Suomen yhteiskunnallista ja kirkollista tilaa itsenäistymisen jälkeisinä vuosina. 

Päälähdeteosten lisäksi lähdemateriaalina on käytetty Kailan painettuja valtiopäiväpuheita vuosilta 

1921–1923, jolloin eduskunnassa käsiteltiin uskonnonvapauskysymystä. 

 

Tutkimus osoittaa sen, että Kaila seurasi tarkasti yhteiskunnallista kehitystä. Hän oli huolissaan 

suomalaisessa yhteiskunnassa voimistuvasta uskonnon- ja kirkonvastaisuudesta. Erityisen 

huolissaan Kaila oli sosialismista, jonka hän koki ajavan ihmisiä yhteiskuntaa ja kirkkoa vastaan. 

Kaila ei vain jäänyt aikansa tarkkailijaksi, vaan hän otti asiakseen kristinuskon ja kirkon 

puolustamisen. Kaila näki kristinuskon yhteiskunnan siveellisyyden ja moraalin perustana, ja kirkon 

kristinuskon edustajana yhteiskunnassa. Hän puolusti myös voimakkaasti tunnustuksellista 

uskonnonopetusta kansan siveellisyyden vaalijana. Kailalle kristinusko ja uskonnonvapaus 

kuuluivat yhteen, ja tämän vuoksi hän ajoi tarmokkaasti yhteiskuntaan yleistä uskonnonvapauslakia. 

Kaila näki tärkeäksi, että kirkon merkitystä ja asemaa koko kansan kirkkona korostettaisiin. Hän 

katsoi, että kirkko ja valtio hyötyvät siitä, että ne pysyvät yhteydessä toisiinsa. Kaila uskoi 

optimistisesti kansan kirkkouskollisuuteen myös lisääntyvän uskonnonvapauden myötä. Tutkimus 

osoittaa Kailan merkittävän vaikutuksen vuoden 1923 uskonnonvapauslain säätämiseen. 
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimustehtävä 

Tässä tutkimuksessa selvitän sitä, miten pappismies ja kokoomuksen kansanedustaja Erkki 

Kailan (1867–1944) kirjallisessa tuotannossa vuosina 1920–1923 kuvastui hänen 

näkemyksensä suomalaisen yhteiskunnan ja evankelisluterilaisen kirkon tilasta. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa elettiin tuolloin poliittista ja henkistä murrosvaihetta. Suomen 

itsenäistymistä Neuvostoliitosta loppuvuodesta 1917 seurasi verinen sisällissota vuoden 1918 

alussa. Suomessa vallitsi yhteiskuntaluokkien välinen taistelu työväenluokan tullessa 

tietoiseksi itsestään. Sosialistinen kuohunta aiheutti levottomuutta yhteiskunnassa ja 

vastustusta kristinuskoa ja kirkkoa kohtaan.1 

 Pyrin löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten Erkki Kaila koki tuon ajan 

yhteiskunnallisen tilanteen ja näki yhteiskunnallisen kehityksen? Mikä on Kailan näkemys 

tuon ajan uskonnollisesta tilanteesta? Millaisena Kaila näki kirkon aseman ja roolin 

suomalaisessa yhteiskunnassa? Mitä Kaila ajatteli kirkon ja valtion suhteesta Suomessa? Mitä 

Kaila ajatteli yleisestä uskonnonvapaudesta? Mikä oli Kailan vastaus kysymykseen 

uskonnonopetuksen asemasta yhteiskunnassa, ja miten Kaila suhtautui vaatimukseen poistaa 

uskonnonopetus kouluista?  Pyrin myös selvittämään, tapahtuiko Kailan ajattelussa joillain 

osa-alueilla muutoksia vuosien varrella.  

Näihin tutkimuskysymyksiin vastaan etsimällä viitteitä Kailan kirjallisen tuotannon 

niistä teoksista, joissa hän on käsitellyt tutkielmani aihetta tutkittavalta ajanjaksolta. 

Kirjallisen tuotannon lisäksi käytän samantasoisena lähdemateriaalina Kailan painettuja 

valtiopäiväpuheita vuosilta 1921–1923, jolloin eduskunnassa käsiteltiin 

uskonnonvapauskysymystä. Tämä lisälähdeaineisto laajentaa analyysiä Kailan näkemyksestä 

uskonnonvapauskysymykseen. Päälähteenä olevat kaksi teosta ovat suppeahkoja. 

Lisälähdemateriaali voi tuoda uutta tietoa Kailan näkemyksistä. Kirjallisen tuotannon 

vertaaminen valtiopäiväpuheisiin näyttää myös sen, pysyvätkö Kailan mielipiteet 

muuttumattomina, vai onko hänen ajattelussaan havaittavissa jossain kohtaa muutoksia. 

Etsiessäni vastauksia tutkimuskysymyksiin lähdeaineistosta pyrin jatkuvasti huomioimaan 

tutkittavan ajan historiallisen kontekstin ja lukemaan lähteitä sitä taustaa vasten. Kailan 

ajattelun ymmärtämisen kannalta on välttämätöntä luoda katsaus suomalaisen yhteiskunnan 

historialliseen kontekstiin tuotannon analysoimisen yhteydessä. Lähdeaineisto ohjaa 

                                                 
1 Viittaan Evankelisluterilaiseen kirkkoon tässä tutkielmassa myös pelkällä nimityksellä ”kirkko”. 
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tutkimustani, ja lähteisiin niveltyvä historiallisen kontekstin taustaselvitys seuraa mukana läpi 

tutkimukseni. Tutkielmani aiheen kannalta erityisen tärkeää on huomioida kyseisen 

ajankohdan yhteiskunnalliset ja poliittiset tapahtumat. Ja koska kyseessä on kirkkohistorian 

tutkimus, on oleellista tarkastella ajan uskonnollista ilmapiiriä, samoin kuin kansan 

suhtautumista kirkkoon ja kirkon toimintaa yhteiskunnassa.  

 Tutkimuksen päälähteet olen rajannut tutkielman teeman ja kysymyksenasettelun 

kannalta keskeisiin teoksiin Kailan kirjallisesta tuotannosta. Tällä perusteella olen päätynyt 

kahteen päälähdeteokseen, jotka on julkaistu vuosina 1920 ja 1923. Nämä lähteiden 

julkaisuvuodet määrittävät myös tutkielmani ajallisen rajauksen. Näissä kahdessa 

lähdeteoksessa Kaila on tarkastellut yhteiskunnallista ja kirkollista tilannetta Suomen 

itsenäistymisen jälkeisinä vuosina. Ajallinen rajaus haarukoituu itsenäisen Suomen 

ensimmäisiin vuosiin, jolloin nuori kansakunta määritteli omaa identiteettiään ja paikkaansa 

muiden kansakuntien joukossa. Maailmanhistoriallisesti ajanjakso sijoittuu ensimmäisen 

maailmansodan jälkeiselle ajalle siten, että ensimmäisen maailmansodan päättymisestä 

marraskuussa 1918 oli kulunut reilu vuosi, kun Kaila joulukuussa 1919 sai valmiiksi 

teoksensa Kirkko nykyisenä kriisiaikana. (painovuosi 1920) Toinen päälähteenä käytetty teos 

Uskonnonvapauslaki. Sen voimaantuleminen maassamme ja lähimmät seuraukset. Opas 

uskonnonvapauslain sovelluttamiseen ilmestyi vuonna 1923. 

Kaila tarkasteli kirjoissaan sen hetkistä ajankuvaa, mutta myös lähimenneisyyttä. Tästä Kailan 

tavasta tarkastella nykyhetkeä lähivuosien kehityksen kautta, johtuen myös omassa 

tutkimuksessani yhteiskunnallisen kehityksen tarkastelu käy välillä 1900-luvun alkupuolella. 

Lähdeaineistona olevissa kirjoissa Kailan yhteiskunnallisen tarkastelun ajallisena 

painopisteenä ovat vuodet 1917–1923. Tästä seuraa se, että myös oma tutkimukseni käsittelee 

enimmäkseen juuri tuota ajanjaksoa suomalaisessa yhteiskunnassa.  

 Erkki Kailan kirjallinen tuotanto on varsin laaja. Tuotannosta pääosa on kristinopin 

oppikirjoja ja opettajien oppaita, samoin kuin Raamatun kirjojen selitysteoksia. Tutkimukseni 

päälähteiksi olen valinnut Kailan painetusta kirjatuotannosta seuraavat kaksi teosta, joista 

uskon löytäväni vastauksia tutkimuskysymyksiini. Ensimmäinen päälähdeteokseni Kirkko 

nykyisenä kriisiaikana (52 sivua) vuodelta 1920 sisältää Kailan kolme esitelmää: 

”Kirkkomme ja uuden ajan vaatimukset”, ”Uskonnollinen ja kirkollinen tilanne Suomessa”, ja 

”Onko järjetöntä uskoa Jeesukseen Kristukseen?” Ensimmäisessä esitelmässä Kaila kuvaa 

luterilaisen kirkon tilannetta pohjoismaisessa kontekstissa, ja toisessa esitelmän nimen 

mukaisesti Suomen uskonnollista ja kirkollista tilannetta. Kolmas esitelmä on dogmaattinen 

kirjoitus, ja siksi sitä ei käsitellä tässä tutkielmassa.  
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 Toinen päälähdeteos on vuonna 1923 Kailan laatima opaskirja Uskonnonvapauslaki. 

Sen voimaantuleminen maassamme ja lähimmät seuraukset. Opas uskonnonvapauslain 

sovelluttamiseen. Tässä 84-sivuisessa oppaassa Kaila tekee selkoa niistä asioista, joihin uusi 

uskonnonvapauslaki vaikuttaisi. Tämän teoksen valitsin toiseksi päälähteeksi siksi, koska 

yleinen uskonnonvapaus nousi Suomessa 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen 

aikana merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ja kirkolliseksi kysymykseksi. Tutkittaessa Erkki 

Kailan yhteiskunnallista toimintaa, yleinen uskonnonvapaus ja laki yleisestä 

uskonnonvapaudesta osoittautuu myös Kailalle merkittäväksi asiaksi. Kailan kirjojen 

painokset sijoittuivat 1000–6200 välille.2   

 Kailasta on saatavilla kirjallisen tuotannon lisäksi painamattomia arkistolähteitä. 

Kailasta on koottu kaksi henkilöarkistoa, toinen Kansallisarkistoon, toinen Turun yliopiston 

kirjaston arkistoon. Kansallisarkiston kokoelmasta löytyy muun muassa Kailan 

päiväkirjamuistiinpanoja ja kirjeenvaihtoa. Turun yliopiston kirjaston kokoelma on laajempi 

ja sieltä löytyy sekalaista aineistoa valokuvista lehtileikkeisiin, ja muistiinpanoista 

kirjeenvaihtoon. Oman tutkimukseni kannalta en havainnut kumpaakaan arkistoa 

hyödylliseksi. Kailan päiväkirjamerkintöjen mukaan hän seurasi maailmantilannetta 

aktiivisesti, mutta muistiinpanot ovat hajanaisia. Toisinaan Kaila kirjoitti jostain aiheesta 

kuten juutalaiskysymyksestä tai bolshevismista useampaan kertaan, mutta vähäiset irralliset ja 

hajanaiset muistiinpanot eivät ole relevantteja oman tutkimukseni kannalta. Arkistoihin 

tutustuminen auttoi kuitenkin muodostamaan kuvaa Erkki Kailan persoonasta. Erityisen 

mielenkiintoinen ja samalla hämmentävä arkistolöytö oli Kailan laatima kortisto 172 

henkilöstä, joista lähes kaikki olivat juutalaisia. Mikään selitystä kortiston kokoamiseen ei 

löytynyt. Merkittävin arkistolöytö oman tutkimukseni kannalta oli tutkielman päälähteenä 

käyttämäni teos Kirkko nykyisenä kriisiaikana, jota en ole löytänyt mistään muualta kuin 

Turun yliopiston kirjaston arkistokokoelmasta. 

Tutkielmani etenee päälähteiden mukaan temaattisesti. Analyysilukujen temaattinen 

jäsentely on mielekästä työn aiheen kannalta. Erkki Kailan näkemyksistä saa muodostettua 

selkeämmän kuvan päälukujen tematisoinnin avulla kuin kronologiaan perustuvalla 

dispositiolla. Teemat ovat myös osin ajallisesti päällekkäisiä, joten kronologinen jäsennys ei 

ole perusteltu tässä tutkielmassa. Teemojen sisällä olen pyrkinyt kronologiseen esitykseen 

aina, kun se on teeman kannalta mahdollista. Tarkoitus on suhteuttaa lähdeaineistosta 

nousevat havainnot suomalaisen yhteiskunnan tapahtumiin aikajärjestyksessä. Tästä syystä 

                                                 
2 Ahonen 2017, 184. 
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analyysilukujen sisällä vuorottelevat lähteiden analysointi ja historiallisen kontekstin 

taustatutkimus. Yhdistämällä tutkimuksessani lähteiden ja taustatutkimuksen tarkastelun pyrin 

luomaan eheän kokonaiskuvan Erkki Kailan näkemyksestä suomalaisen yhteiskunnan ja 

kirkon tilasta tutkittavana ajankohtana. 

 Pelkästään Erkki Kailaa käsitteleviä tutkimuksia ei ole opinnäytetöiden lisäksi kuin 

Kalevi Toiviaisen vuonna 2007 Erkki Kailasta laatima laaja kokonaiselämänkerta, Erkki 

Kaila – Yliopistomies ja kirkonjohtaja, jota pystyn hyödyntämään omassa tutkielmassani 

monipuolisesti. Ennen kaikkea Toiviaisen teos auttaa luomaan Erkki Kailan elämästä 

kokonaiskuvaa ja taustoittamaan omaa tutkielmaani. 

 Muita tutkimuksia, joissa Kailaa on käsitelty merkittävästi osana muuta tutkimusta 

ovat seuraavat kolme. Leena Isotalon väitöskirjatutkimus vuodelta 2012 Yhteinen hyvä ja 

yksilön oikeus. Kansakoulun uskonnonopetus Kansallisen kokoomuspuolueen politiikassa 

1918–1923 käsittelee uskonnonopetuskysymystä kokoomuspuolueen politiikassa ajalla, 

jolloin vasta itsenäistyneessä Suomessa säädettiin uskonnonvapauteen ja uskonnonopetukseen 

liittyviä lakeja. Tässä tutkimuksessa tulee esille myös Erkki Kailan rooli ja merkitys 

kokoomuksen pappispoliitikkona uskonnonvapaus -ja uskonnonopetuskysymyksessä 

kyseisenä aikana.3 

 Vuonna 2017 ilmestyi Paavo Ahosen väitöskirja Antisemitismi Suomen evankelis-

luterilaisessa kirkossa 1917–1933, jossa on tutkittu kirkon sisällä esiintyvää 

juutalaisvastaisuutta. Tutkimuksesta käy hyvin ilmi myös Erkki Kailan juutalaisvastaiset 

asenteet 1920-luvulla.4 

Tarja-Liisa Luukkanen on tehnyt vuonna 2017 julkaistun tutkimuksen Johan Samuel 

Pajulasta, jonka akateemisella uralla Erkki Kailasta tuli Luukkasen mukaan hänen 

vastustajansa yliopiston virkoihin pyrkimisessä. Luukkanen antaa Kailasta kuvan 

häikäilemättömänä oman etunsa tavoittelijana akateemisten virkojen suhteen. Samoin 

Luukkanen korostaa sitä, että Kaila hyötyi uransa edistämisessä huomattavasti 

sukutaustastaan arkkipiispan suosikkiveljenpoikana.5 

Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi Erkki Kailaa on tutkittu muutamissa pro 

graduissa ja yhdessä lisensiaatintyössä. Kauko Salmenkallion lisensiaatintyö vuodelta 1957 

Erkki Kaila kristillisenä apologeettina vuosisatamme alun elämän- ja 

maailmankatsomuksellisena murroskautena maassamme tarkastelee nimensä mukaisesti 

                                                 
3 Isotalo 2012. 
4 Ahonen 2017. 
5 Luukkanen 2017. 
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Erkki Kailaa kristillisen uskon puolustajana sitä kohdanneita hyökkäyksiä vastaan. Tutkimus 

käsittelee uskonnonfilosofian ja teologisen etiikan näkökulmasta Kailan apologeettista 

toimintaa laaja-alaisesti. Tutkielma käsittelee osin samoja aihepiirejä kuin oma tutkielmani, 

mutta se keskittyy apologiaan ja näkökulma on systemaattisteologinen.6 

Uolevi Alakurtin pro gradu vuodelta 1962 Erkki Kailan näkemys kristinuskon asemasta 

ja tulevaisuudesta tarkastelee teemoittain Kailan näkemyksiä kristikunnan tilasta kulloinkin 

vallitsevassa maailmantilanteessa koko 1900-luvun ajan. Tämäkin tutkielma käsittelee osittain 

samoja teemoja kuin oma tutkielmani, mutta tämän tutkielman näkökulma on tarkastella 

Kailan näkemyksiä siitä, miten kristinusko pystyy vastaamaan erilaisiin haasteisiin ja uhkiin, 

joita eri ilmiöt yhteiskunnassa sille asettavat.7 

Tarja Leinosen pro gradu vuodelta 1981 Erkki Kaila kristinuskon puolustajana 

suurlakon jälkeen 1906–1911 on tutkimus Kailan apologeettisesta toiminnasta suurlakon 

jälkeisenä kristinuskon ja kirkon vastaisen hyökyaallon aikana. Tutkielma on kirkkohistorian 

tutkimus, mutta se keskittyy tarkastelemaan Kailan apologeettisia kirjoituksia systemaattisen 

teologian näkökulmasta. Tutkimuksen keskiössä on Kailan teologisen näkemyksen 

selvittäminen.8 

Leena Isotalon pro gradu vuodelta 1995 Erik Johanssonin kehitys kirkolliseksi ja 

yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi 1893–1906 kuvaa Kailan nousua merkittäväksi 

yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi Kailan uran alkuvaiheessa.9 

Jarmo Seilon pro gradu vuodelta 1995 Erkki Kaila ekumeenisena vaikuttajana 1925–

1940 on tutkimus Erkki Kailan ekumeenisesta toiminnasta. Tutkimuksessa tarkastellaan 

Kailaa ekumenian näkökulmasta.10 

Hanna-Reetta Niemistön gradu vuodelta 2000 Piispat ja nationalismi 1930-luvun 

Suomessa tutkii piispojen käsityksiä nationalismista 1930-luvulla. Tutkielmassa tarkastellaan 

myös Kailaa yhtenä piispoista. Tämän tutkielman selkeä näkökulma on nationalismi.11 

Tutkimukseni ajankohdan yleisen yhteiskunnallisen ja kirkollisen tilanteen 

ymmärtämiseksi olen viitannut useisiin perustutkimuksiin. Tutkimuskirjallisuuden osalta 

tärkeitä tutkimuksia oman työni kannalta on Kirsti Kenan väitöskirjatutkimus Kirkon aseman 

ja asenteiden muotoutuminen itsenäistyneessä Suomessa 1918–1922. Kenan teos on laaja 

                                                 
6 Salmenkallio 1957. 
7 Alakurtti 1962. 
8 Leinonen 1981. 
9 Isotalo 1995. 
10 Seilo 1995. 
11 Niemistö 2000. 
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tutkimus siitä, miten kirkon asema on kehittynyt Suomen yhteiskunnan itsenäistymisen 

jälkeisinä murrosvuosina.12 Toinen tärkeä tuon ajan perustutkija on Eino Murtorinne, jonka 

yleisteos Suomen kirkon historia 4. Sortovuosista nykypäiviin on auttanut hahmottamaan ajan 

kirkollista kontekstia13, ja yleisteos Suomalainen teologia autonomian kautena (1828–1918) 

on tuonut ymmärrystä teologianhistoriaan ja Erkki Kailan teologiseen näkemykseen.14 

Pelkästään Erkki Kailaan kohdistuvaa väitöskirjatutkimusta ei ole tehty. Kaila kohosi 

urallaan merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ja kirkolliseksi vaikuttajaksi. Oma tutkimukseni 

valaisee merkittävää ajanjaksoa Kailan yhteiskunnallis- ja kirkollispoliittisen uran aikana. 

1.2. Erkki Kailan elämä, toiminta ja teologia 

Erkki Kaila (syntyjään Erik Johansson, vaihtoi nimensä fennomanian innoittamana Erkki 

Kailaksi vuonna 1906) syntyi 2.6.1867 Huittisissa, jossa hänen isänsä Jonatan Johansson 

toimi apupappina. Erkki Kailan äiti Matilda oli omaa sukuaan Milbrandt. Vuonna 1876 

Jonatan Johansson valittiin Alajärven kirkkoherraksi. Erkki Kaila kertoikin pitävänsä 

kotiseutunaan nimenomaan Alajärveä, missä hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa. Kailan 

koulu-ura alkoi kotiopetuksessa, koska Alajärvellä ei tuolloin ollut vielä kansakoulua. Lähin 

oppikoulu sijaitsi Vaasassa, mutta Erkin äiti tahtoi lähettää hänet Helsinkiin Helsingin 

suomalaiseen alkeisopistoon. Erkki Kailan vanhemmat olivat täysin ruotsinkielisiä, mutta 

Kalevi Toiviaisen mukaan Erkin äiti oli suomenmielinen, ja halusi tästä syystä sijoittaa 

poikansa suomenkieliseen kouluun.15  

 Kaila kirjoitti ylioppilaaksi laudaturin arvosanoin ja pääsi ylioppilasvuonna 1884 

sisään teologiseen tiedekuntaan Helsinkiin. Kaila suoritti teologisen erotutkinnon16 31.5.1887 

laudaturin yleisarvosanalla. Koska ikäraja pappisvihkimykseen oli 22 vuotta, ja Kaila oli 

vasta 19-vuotias teologian kandidaatiksi valmistuessaan, hän jatkoi opintojaan. Kaila oli 

aloittanut samaan aikaan teologian opintojen kanssa filosofian opinnot filosofisessa 

tiedekunnassa, ja halusi saattaa opintonsa päätökseen. Kaksi vuotta myöhemmin Kaila 

valmistui myös filosofian kandidaatiksi. Kaila oli opiskellut filosofian ohella myös suomen 

kieltä ja kirjallisuutta samoin kuin kreikan kieltä ja kirjallisuutta. Sivuaineena Kailalla oli 

latina ja pakollisena luonnontieteellisenä aineena kasvitiede. Kailasta tuli opintojensa ansiosta 

laaja-alaisesti sivistynyt.17 

                                                 
12 Kena 1979. 
13 Murtorinne 1995. 
14 Murtorinne1986. 
15 Toiviainen 2007, 38. 
16 Teologian kandidaatti. 
17 Toiviainen 2007, 43–45.  
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 Yliopisto-opintojensa jälkeen Kaila suoritti pappistutkinnon Turun tuomiokapitulissa 

ja hänet vihittiin papiksi kesäkuussa 1889. Ensimmäisen viranhoitomääräyksen Kaila sai 

Alajärven seurakuntaan kirkkoherraisänsä apulaiseksi. Apulaisenvirkaa hoitaessaan Kailalla 

oli hyvä mahdollisuus jatkaa opintojaan työnsä ohessa. Väitöskirjansa Bidrag till utredning af 

det kristliga kunskapsbegreppet Kaila sai valmiiksi syksyllä 1895. Tämä uskonnonfilosofian 

alaan liittyvä tutkielma käsitteli subjektiivisen uskonkokemuksen ja ilmoitustodellisuuden 

suhdetta.18 

Erkki Kailan sisar Signe oli myös lähetetty Helsinkiin kouluun, ja vieraillessaan tämän 

luona tammikuussa vuonna 1886 Kaila tapasi tulevan vaimonsa Aina Draken, joka oli Signen 

koulutoveri Helsingin yksityisessä tyttökoulussa. Rautalammilaisen kauppiaan Otto Arvid 

Draken tytär Aina Drake oli tuolloin vasta 17-vuotias. Erkki ja Aina tapailivat toisiaan ja 

menivät salakihloihin saman vuoden marraskuussa. Julkisesti he lupautuivat toisilleen vasta 

seuraavan vuoden toukokuussa. Salakihlojen syynä on ollut todennäköisesti se, että Aina oli 

vielä koululainen. Erkki Kailan isä suhtautui kihlaukseen nuivasti, koska Erkin opinnot vielä 

kesken. Kihlausaikana Aina toimi kotiopettajana piispan Gustaf Johanssonin ja kauppaneuvos 

Eero Mäkisen perheissä. Samanaikaisesti Erkki opiskeli opintonsa loppuun. Saatuaan 

pappisvihkimyksen ja ensimmäisen papinvirkansa kesäkuussa 1869 Erkki pystyi viemään 

Ainansa vihille. Avioliitto solmittiin 1.8.1889.19 Erkki Kaila ylistää vaimoaan 

päiväkirjoissaan usein, mutta yhtään negatiivistä päiväkirjamerkintää avioliitosta ei 

päiväkirjamuistiinpanoista löydy. Kaikesta päätellen Erkin ja Ainan liitto oli onnellinen ja 

siitä syntyi yhdeksän lasta. Avioliitto kesti Ainan kuolemaan 1.5.1937 asti.20 

Kaila sai väitöskirjansa hyväksyttyä juuri ajoissa, jotta hän pystyi hakemaan teologisten 

esikäsitteiden apulaisen virkaa yliopistossa. Kaila tuli valituksi virkaan täpärästi yhden äänen 

erolla toiseen hakijaan Johan Samuel Pajulaan verrattuna. Tarja-Liisa Luukkasen Pajula-

tutkimuksen mukaan Kaila olisi saanut viran siksi, että hän kuului herännäis-beckiläiseen 

verkostoon jo sukunsa puolelta. Luukkanen korostaa tämän oikean verkostoitumisen olleen se 

ratkaiseva seikka, joka vaikutti Kailan hyväksi Pajulaan nähden apulaisprofessuurin viran 

täytössä.21 Teologian tohtori Kaila alkoi hoitamaan kyseistä virkaa elokuussa 1896. 

Yliopistouran auettua Kaila pääsi hoitamaan myöhemmin myös käytännöllisen teologian vt. 

professuuria vuosina 1897–1900. Kaila toimi myös uskonnonopettajana eri oppilaitoksissa 

                                                 
18 Toiviainen 2007, 57, 59.  
19 Toiviainen 2007, 46–51. 
20 Toiviainen 2007, 51, 53, 326. 
21 Toiviainen 2007, 67; Luukkanen 2017, 117–118. 
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yliopistovirkojensa ohella. Kaila kiinnostui uskonnonpedagogiikasta siinä määrin, että hän 

laati uskonnon oppikirjoja ja opettajan oppaita.22 

Aluksi Erkki Kaila halusi pysyä erossa politiikasta. Kaila päätti, ettei aikoisi hakea tästä 

syystä myöskään mitään kirkon virkaa, ettei joutuisi pappina siihen vaikeaan tilanteeseen, 

minkä helmikuun manifestin seurauksena määrätty uusi asevelvollisuuslaki vuodelta 1901 oli 

seurakunnille aiheuttanut. Niin sanotun ensimmäisen sortokauden 1899–1905 yksi keskeinen 

uudistus oli uusi kutsuntoihin perustuva koko kansan yhteinen asevelvollisuus. 

Asevelvollisuuslaki ja kutsuntalistat piti kuuluttaa kirkoissa. Suhtautuminen helmikuun 

manifestiin jakoi Suomen kansan kahtia. Toiset kokivat, että asevelvollisuuslaki oli Suomen 

perustuslain vastainen ja lakkoilivat kutsuntoja vastaan, toiset suhtautuivat myötäillen 

asevelvollisuuslakiin.23 

Sortotoimet aiheuttivat laajaa vastustamista ja huipentuivat venäläistämistoimien 

johtajan kenraalikuvernööri Bobrikovin poliittiseen murhaan kouluhallituksen apukamreeri 

Eugen Schaumanin toimesta vuonna 1904. Uusi kenraalikuvernööri Obolenski jatkoi 

venäläistämistoimia mutta huomattavasti edeltäjäänsä varovaisemmin. Lopulta sortokausien 

päättymiseen vaikutti Venäjän ulkopoliittinen tilanne. Venäjä koki tappion Japania vastaan 

sodassa 1904–1905, ja Venäjän yhteiskunnassa vallankumoukselliset voimat aiheuttivat isoa 

kuohuntaa ja saivat aikaan yleislakon lokakuussa 1905. Venäjän lakko levisi myös Suomeen 

marraskuussa, ja se tunnetaan nykyisin nimellä suurlakko. Lakko ja yhteiskunnassa 

myllertävä vallankumouksellinen henki sai aikaan sen, että keisari Nikolai II julkaisi niin 

sanotun marraskuun manifestin, jossa helmikuun manifesti kumottiin. Kenraalikuvernöörin 

diktatoriset oikeudet peruttiin ja senaatti sai määräyksen suunnitella esityksen uutta yleiseen 

ja yhtäläiseen vaalioikeuteen perustuvaa kansanvaltaista valtiopäiväjärjestystä varten.24 

Suurlakon aikana ja sen jälkeen hyökkäykset kohti luterilaisen kirkon valtionkirkollista 

asemaa alkoivat koventua.25 Tämä sai Erkki Kailan pohtimaan kristinuskon suhdetta 

yhteiskuntaan. Vuonna 1906 hän oli todennut, että pappien ei tule osallistua politiikkaan, 

vaikka kristityllä onkin yhteiskunnallinen vastuu. Tästä huolimatta hän vain muutamaa 

kuukautta myöhemmin koki velvollisuudekseen osallistua politiikkaan. Kaila oli aluksi 

kristillisten puolueiden perustamista vastaan, mutta ryhtyi kuitenkin kristillisen 

työväenliikkeen ehdokkaaksi vuoden 1907 eduskuntavaaleissa.26 Kaila ei tullut valituksi. 

                                                 
22 Toiviainen 2007, 68–69, 71, 75. 
23 Nygård & Kallio 1995, 552–556; Toiviainen 2007, 77–78. 
24 Nygård & Kallio 1995, 562–564; Jussila 2009, 85. 
25 Murtorinne 1967, 31; Juva 1977, 42; Kena 1979, 15 
26 Toiviainen 2007, 79–81. 
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Lyhyen ajan sisään Kaila pyörsi kaksi kertaa kantansa politiikkaan liittyen. Hän pohti 

politiikan kentän jättämistä ja hakikin systemaattisen teologian dosentuuria vuonna 1911. 

Häntä ei katsottu päteväksi systemaattisen teologian saralla, mutta hänelle myönnettiin 

dosentuuri teologisten esikäsitteiden alalle. Dosentuuria Kaila hoiti muutamaa virkavapaata 

lukuun ottamatta vuoteen 1925 asti.27 

Erkki Kailan suunnitelmissa oli 1900-luvun alussa seurakuntavirka. Vuonna 1908 jo 

helsinkiläistynyt Kaila haki vasta perustetun Helsingin pohjoisen seurakunnan kirkkoherran 

virkaa. Kaila valittiinkin tehtävään ja hän hoiti sitä vuosina 1909–1925. Muutaman vuoden 

päästä kirkkoherraksi tultuaan Kaila tuli valituksi asessoriksi Porvoon hiippakunnan 

tuomiokapituliin. Asessorin virassa Kaila toimi vuosina 1912–1918.28 

Politiikka alkoi kiinnostaa Erkki Kailaa uudelleen aiemmista pettymyksistään 

huolimatta. Toiviaisen mukaan Kaila halusi seurakuntatyönsä lisäksi toisen 

toimintaympäristön ja myös suurperheen isänä hän tarvitsi lisää toimeentuloa perheelleen. ja 

hän tuli valituksi eduskuntaan Vanhasuomalaisen puolueen edustajana vuonna 1917. Suomen 

itsenäistymisen aikaisen valtiomuotokysymyksen aiheuttama vanhojen puolueiden 

hajoaminen synnytti uusia puolueita. Erkki Kaila liittyi vuonna 1918 perustettuun 

Kansalliseen Kokoomuspuolueeseen useiden muiden taustaltaan vanhasuomalaisten 

poliitikkojen mukana. Kaila toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1918–1927.29 

  Erkki Kailan elämässä toinen jännittävä vaali korkeaan asemaan, johon hän tuli 

täpärästi valituksi oli Savonlinnan hiippakunnan, myöhemmin Viipuriin siirretyn 

hiippakunnan, piispanvaali. Tällä kertaa Kaila tuli äänestyksessä toiselle sijalle, mutta lopulta 

piispaksi valittu J.A. Mannermaa kieltäytyi poliittisen jälkipelin seurauksena piispan 

nimityksestä. Ja näin Kailasta tuli itäisen hiippakunnan piispa vuosiksi 1925–1935.  Kailan 

kirkollinen ura huipentui arkkipiispuuteen 1935–1944. Arkkipiispana Kaila toimi 

kuolemaansa saakka.30 

 Erkki Kaila oli saanut Johanssonin suvun teologisena perintönä sekä isältään 

Alajärven kirkkoherra Jonatan Johanssonilta että sedältään arkkipiispa Gustaf Johanssonilta 

beckiläisen Raamattu-keskeisyyden. Tübingenin yliopiston professori Johann Tobias Beckin 

(1804–1878) mukaan nimetty suuntaus levisi Suomeen 1800-luvun puolivälissä. Muun 

muassa Gustaf Johansson opiskeli yhden lukuvuoden Tübingenissä Beckin oppilaana. 

                                                 
27 Toiviainen 2007, 89.  
28 Toiviainen 2007, 129, 151. 
29 Toiviainen 2007, 154–155; Isotalo 2012, 36. 
30 Lehtonen 1947, 656; Toiviainen 2007, 214 –219. 
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Beckiläisyyden keskeinen opinkohta oli se, että Jumalan ilmoitus löytyy sellaisenaan 

Raamatusta, ja Raamattu on kristinuskon ainoa auktoriteetti. Beckiläisyys vaikutti valtavirran 

teologiana Suomessa 1800-luvun loppupuolella.31  

Kaila oli opiskeluissaan perehtynyt huolellisesti myös Friedrich Schleiermacherin 

(1768–1864) ja Albert Ritschlin (1822–1889) teologiaan. Schleiermacherille usko on 

pohjimmiltaan ihmisen sisäinen kokemus ja tunne. Schleiermacherin näkemys vaikutti 

merkittävästi 1800-luvulla Saksassa syntyneeseen liberaaliprotestantismiin.32 Albert Ritschl 

oli liberaaliprotestantistin edustaja, joka nosti kristinuskon keskiöön Jeesus Nasaretilaisen 

uudenlaisen ja esimerkillisen jumalasuhteen. Ritschl ei kuitenkaan pitänyt Jeesusta 

jumalallisena, vaan ennemminkin täydellisenä esimerkkinä eettisestä opetuksesta ja 

elämäntavasta. Ritschlille kristinusko oli ennen kaikkea immanenttinen, ihmisen sisäinen 

kokemus. Ritschl vierasti kristinuskon yliluonnollista ja metafyysistä puolta.33 

 Tutkijoiden kesken vallitsee yksimielisyys siitä, että beckiläisyys vaikutti vahvasti 

Kailan omaan teologiseen näkemykseen, mutta Schleiermacherin ja erityisesti Ritschlin 

vaikutus Kailan ajatteluun ei ole niin selvä asia. Kailan väitöskirjan aihe oli kristillinen 

tietokäsite ja väitöskirjassaan Kaila tarkasteli subjektiivisen uskonkokemuksen ja 

objektiivisen ilmoituksen suhdetta.34 Kailan omien sanojensa mukaan hänen teologiansa 

perustus on beckiläisyyden raamatullisuudessa. Kaila kertoo muistelmissaan myös: 

”Opiskelin arkuudella ja pelolla Ritschlin kriitillisiä oppeja. Ritschlin oppeja en milloinkaan 

kokonaisuudessaan hyväksynyt.”35 Kuitenkin Kaila piti vuonna 1907 kohua herättäneen 

esitelmän sovitusopista Prometheus-yhdistyksen36 väittelytilaisuudessa. Puheenvuorossaan 

Kaila hylkäsi Anselm Canterburylaisen niin sanotun juridisen teorian, minkä mukaan vain 

inkarnoitu Jumala voi suorittaa Jumalalle kelpaavan sovituksen ihmiskunnan synneistä. 

Kailan mukaan Uudesta Testamentista ei löydy mitään teoriaa sovinto-opista. Kailan mukaan 

sovituksessa on kyse Jumalan armosta ihmistä kohtaan eikä Anselmin teorian mukaan siitä, 

että Kristus olisi toiminut ihmiskunnan syntien sijaiskärsijänä ja poistanut ristinkuolemallaan 

Jumalan vihan ihmisiä kohtaan. Kailan mukaan: ”Tämä uskon kokemus, tämä uskon 

sisällinen antautuminen Jumalalle, se on asiallisesti sovinto, sen kautta tapahtuu sovinto 

                                                 
31 Murtorinne 1986, 135–138. 
32 Murtorinne 1986, 258; Clements 2000, 742; Mcgrath 2012, 123. 
33 Murtorinne 1986, 259; McGrath 2012, 375–376.  
34 Tiililä 1945a, 58; Toiviainen 2007, 59; Luukkanen 2017, 97. 
35 Kailan muistelmien käsikirjoitus, 53; Tiililä 1945a, 57. 
36 Prometheus-yhdistystä käsitellään tässä tutkielmassa luvussa 3.4. 
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Jumalan ja ihmisen välillä.”37 Kailan näkemys sovituksesta oli yhtenevä sekä Ritschlin että 

Schleiermacherin kanssa, jotka pitivät sovitusta subjektiivisena muutoksena ihmisessä.38  

Mielenkiintoista on, että aiemmin, vuonna 1893 Kaila oli esittänyt kritiikkiä Ritschliä 

kohtaan ja piti myös tämän sovitusteoriaa epärealistisena. Samoin Kaila arvosteli Ritschliä 

myös väitöskirjassaan vuodelta 1895. Kaila oli Suomessa henkilö, joka esitteli Ritschlin 

teologiaa muille; hän sekä arvosteli sitä, mutta näytti myös omaksuvan vaikutteita siitä omaan 

ajatteluunsa.39 Useimmat tutkijat ovat sitä mieltä, että ritschliläinen teologia vaikutti Kailan 

teologiaan ainakin jossain vaiheessa Kailan uraa. Osmo Tiililän mukaan Kailasta ei koskaan 

tullut varsinaista ritschiläistä, mutta joissain opinkohdissa Kaila yhtyi Ritschliin. Eino 

Murtorinteen mukaan Kailan teologinen näkemys oli jännitteinen beckiläisen Raamattu-

keskeisyyden ja ritschliläisen sisäisen ja historiallisen kristinuskon tulkinnan välillä.40 Uusinta 

tutkimusta edustava Tarja-Liisa Luukkanen on Kailan ritschliläisistä vaikutteista eri mieltä 

kuin muut tutkijat. Luukkasen mukaan Kailan väitöskirjasta eikä muistakaan lähteistä löydy 

Ritschlin teologiaa arvostavaa asennetta. Luukkasen mukaan Kailan nimenomaan kritisoi 

Ritschliä väitöskirjassaan, kun taas esimerkiksi Kalevi Toiviaisen mukaan Kailan väitöskirja 

osoitti sen, että Kailan teologia oli kallistunut beckiläisyydestä ritchliläisyyteen.41 Luukkanen 

näkee myös päinvastoin kuin Toiviainen Kailan beckiläisyyden säilyneen Kailan väitöskirjan 

julkaisemisen aikaan. Luukkanen perustelee väitteensä sillä, miten Kaila tuohon aikaan 

arvosteli Ritschliä ja Schleiermacheria ja ylisti beckiläistä raamatullista teologiaa.42  

Teologisella lauantaiseuralla oli oma osuutensa Kailan teologian kehitykseen. Vuonna 

1896 alkanut teologinen keskustelupiiri oli foorumi, jossa nuoren polven teologit Erkki Kailan 

johdolla kokoontuivat keskustelemaan uusista teologisista virtauksista. Moni seuran 

teologeista oli opiskellut ulkomailla, erityisesti Saksassa hiljattain, ja heillä oli tuomisinaan 

uusia teologisia vaikutteita. Kaila itse ei opiskellut koskaan ulkomailla, mutta oli muutoin 

tutustunut uuden saksalaisen teologian edustajista erityisesti Ritschliin ja Schleiermacheriin. 

Tässä vaiheessa Suomessa vaikutti yliopistoteologiassa vahvasti beckiläinen raamatullinen 

teologia. Saksalainen liberaaliprotestantismi ja historialliskriittinen raamatuntutkimus haastoi 

beckiläisen Raamattu-keskeisyyden. Nuori teologisukupolvi ymmärsi näiden kahden 

teologian välisen jännitteisyyden ja yrittivät avoimella keskustelulla löytää sillan 

                                                 
37 Tiililä 1945a, 61; Veikkola 1969, 84–85; Murtorinne 1986, 262; Junkkaala 2004, 385; McGrath 2012, 461. 
38 Tiililä 1945a, 61; Veikkola 1969, 85; Murtorinne 1986, 262;  
39 Ijäs 1993, 75; Tiililä 1972, 93; Toiviainen 2007, 61–63. 
40 Tiililä 1945a, 57; Murtorinne 1986; 258. 
41 Toiviainen 2007, 61–62; Luukkanen 2017, 101–102. 
42 Luukkanen 2017, 103. 
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liberaaliprotestantismin ja beckiläisen raamatullisuuden välille. Osa teologisen lauantaiseuran 

jäsenistä oli teologialtaan Raamattu-keskeisiä, osa oli kallellaan saksalaiseen 

liberaaliprotestantismiin.43 

Ajan liberaaliteologinen henki haastoi lauantaiseuralaisia pohtimaan 

uskonnonfilosofisia ja dogmaattisia kysymyksiä. Myöhemmin vuoden 1905 suurlakosta 

alkaneeseen uskonnon -ja kirkonvastaiseen hyökyaaltoon lauantaiseuralaiset kokivat 

velvollisuudekseen vastata apologetian tavalla. Apologetian tehtävä ei ollut Teologisen 

lauantaiseuran käsityksen mukaan sovittaa uutta tieteellistä maailmankuvaa ja Raamattua 

yhteen, vaan ennemminkin pyrkiä korostamaan uskon ja tiedon rajoja. Raamatun ydinsanoma 

on sen uskonnollinen totuus, ja se on myös uuden ajan ihmisen käsitettävissä.44 

Kaila oli innokas uusien teologisten virtausten esittelijä Teologisessa lauantaiseurassa ja 

muuallakin. Miten paljon Kaila otti vaikutteita tutustumastaan uudesta teologiasta? Toiviaisen 

mukaan Kailan irtaantuminen nuoruuden beckiläisyydestä näkyi 1900-luvun alusta alkaen. 

Toiviaisen mukaan Kailan 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen näkemykset osoittavat 

tämän liittyneen saksalaiseen ritschliläiseen kulttuuriprotestantismiin. 

Kulttuuriprotestantismin tavoite on liittää vallitseva kulttuuri ja kristinusko yhteen niiden 

eroista huolimatta. Saksalaisessa liberaaliprotestantismissa kristillisen ihanteet yhdistyivät 

saksalaiseen kulttuuriin ja ihmiskuntaa siivitti eteenpäin kehitys -ja edistysusko.45 Tiililä 

näkee Kailalla ilmeistä ritschliläisyyttä samoihin aikoihin kuin Toiviainen. Tiililän yhteenveto 

Kailan teologian kehittymisestä on se, että Kaila aloitti vahvasti Raamattu-keskeisenä 

beckiläisenä, keskivaiheilla uraansa Kaila omaksui vaikutteita liberaaliprotestantismista 

Schleiermacherilta ja erityisesti Ritschliltä, mutta palasi myöhemmällä iällä 1920-luvulta 

alkaen nuoruutensa raamatullisuuteen.46 Tiililän yhteenvedon perusteella ei ole mikään ihme, 

että Murtorinne totesi Kailan teologisen näkemyksen olleen jännitteinen. Tämä vaikuttaa 

oikealta tulkinnalta Kailan teologiasta. 

Mielenkiintoinen sivujuonne Kailan teologiaan mahdollisesti vaikuttaneesta seikasta on 

norjalaisen baptistisaarnaaja Albert Lunden herätyskokoukset vuonna 1912, jotka ainakin 

Tiililän mukaan saattoivat olla sysäys palata liberaaliteologiasta takaisin tunnustukselliseen 

teologiaan. Myös Toiviainen näkee Kailan teologiassa muutoksen Lunden kokousten 

aikoihin. Toiviaisen mukaan Kailan lähteminen Lunden kokouksiin sekä järjestäjäksi että 

                                                 
43 Veikkola 1969, 9–10; Heikkilä 2000, 618. 
44 Veikkola 1969, 11, 35, 184. Uskonnonvastaista hyökyaaltoa ja siihen vastaamista käsitellään pääluvussa 3. 
45 Toiviainen 2007, 109; McGrath 2012, 171. 
46 Tiililä 1945a, 60–61, 64. 



13 

 

osallistujaksi vaikutti yllättävältä, olihan Kaila aiheuttanut kohun tietyissä kirkollisissa 

piireissä esiinnyttyään vuonna 1907 klassisen sovitusopin hylkääjänä. Mutta Toiviaisen 

mukaan Kaila oli nimenomaan kiinnostunut Schleiermacherin kokemuksellisesta 

uskonnollisuudesta, jota Lunden herätyskokoukset edustivat. Kaila oli tutustunut myös 

muihin uskonnonkokemuksesta kirjoittaviin ajattelijoihin, esimerkiksi filosofi William 

Jamesiin, jolle ensisijaista uskonnossa oli sen kokemus. Samoin Tiililä näkee Lunden 

kokousten jälkeen Kailan teologian muuttuneen pietistisempään suuntaan ja aiempi 

liberaaliprotestantismi oli jäänyt taakse. Kaila oli omien sanojensa mukaan vaikuttunut 

Lundesta ja korosti sitä, miten Lunden Raamattuun ankkuroitu opetus oli liikuttanut häntä 

hengellisesti.47 

1.3. Suomen kehitys itsenäiseksi valtioksi 1900-luvun alun 
Euroopan myllerryksen aikana 

Tässä luvussa luodaan lyhyt katsaus Euroopan tilanteeseen 1900-luvun alussa siltä osin, kun 

se liittyy Suomen muuttuvaan asemaan Suomen irtautumisessa Venäjästä ja kehittymisessä 

itsenäiseksi valtioksi. Huomion kohteena on se, miten maailmanpolitiikan muuttuva tilanne 

heijastuu Suomen tilanteeseen. Venäjällä 1900-luvun alku oli yhteiskunnallisten mullistusten 

aikaa. 1800-luvun lopussa marxilaiset ajatukset olivat tunkeutuneet Venäjälle. Venäjän–

Japanin sota vuosina 1904–1905 päättyi Venäjän tappioon. Sodan aiheuttamat taloudelliset 

tappiot lisäsivät verojen muodossa jo ennestään köyhien talonpoikien ahdinkoa. Talonpoikien 

kapinamieli sai aikaan kansannousun, joka nykyään tunnetaan vuoden 1905 

vallankumouksena. Vuoden 1905 vallankumous löi ensimmäiset tahdit tsaarinvallan 

lopulliselle luhistumiselle vuoden 1917 vallankumouksen yhteydessä. Maailmansodan myötä 

tullut kurjuus lisäsi kansan tyytymättömyyttä vallitseviin oloihin ja yksivaltiaaseen. Vuoden 

1905 vallankumouksen jälkeen tsaari Nikolai II teki kaikkensa valtansa lujittamiseen, ja 

onnistui siinä.48 Tsaari otti tiukemman otteen sekä omasta kansastaan että Suomesta. Tässä 

välineenä olivat jo keisari Aleksanteri III:n aloittamat yhtenäistämistoimet koko Venäjän 

valtakunnassa. Suomessa näitä yhtenäistämistoimia kutsuttiin sortotoimiksi, joissa Suomen 

autonomista asemaa heikennettiin. Suomessa sortotoimet nostivat kapinamielialaa, joka 

saavutti huippunsa kesällä 1904, jolloin Eugen Schauman murhasi kenraalikuvernööri 

Bobrikovin. Venäjällä tapahtuneet levottomuudet heijastuivat myös Venäjän osana olevaan 

suuriruhtinaskunta Suomeen. Venäjällä oli puhjennut yleislakko lokakuussa 1905, jonka 

                                                 
47 Tiililä 1945b; 62; Toiviainen 2007, 117–118: Virtanen 2017, 52. 
48 Giterman 1970; 298, 310-339. 
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vaikutuksena Suomessa alkoi marraskuussa koko maahan levinnyt järjestäytyneen 

työväenliikkeen johtama lakko, joka nykyisin tunnetaan suurlakkona.49 Suurlakko vuonna 

1905 nähdään tutkijoiden keskuudessa yhteiskunnan muutospaineiden kulminaatiopisteenä.50 

Suurlakon seurauksena Suomen poliittinen tilanne muuttui radikaalisti. Vallitseva säätylaitos 

vaadittiin poistettavaksi ja se korvattiinkin vuonna 1906 yksikamarisella yleisellä ja 

yhtäläisellä äänioikeudella valittuun eduskuntaan, mikä oli maailmassa edistyksellistä tuohon 

aikaan. Uusi-Seelanti oli ainoa maa, jossa naiset saivat äänioikeuden ennen Suomea, tosin 

siellä äänioikeus kosketti vain valkoihoisia.51 

Suurlakon vaikutus nähtiin suomalaisten osalta siten, että itse keisarin poliittinen 

vaikutusvalta oli horjunut työväenliikkeen voimasta. Tämä synnytti jopa hurmoksellisen 

radikaalin ilmapiirin erityisesti työväestön keskuudessa. Kansan syvissä riveissä haaveet tasa-

arvoisesta demokraattisesta yhteiskunnasta saivat tuulta siipiensä alle. Työväenliike levisi 

kaupunkien teollisuuden työläisten parista myös maaseudun köyhään tilattomien ja torpparien 

kansanosaan. Sosialistiset periaatteet näyttivät toimivilta myös käytännössä. Yhteiskunnan 

poliittisen järjestelmän vallankumouksellista muutosta alettiin vaatia. Tähän saatiin Venäjän 

sosialistien toiminnasta isoa vetoapua.52 

Paine yhteiskunnallisen järjestelmän uudistamisesta kohti demokratiaa aiheutti tietysti 

paineita Suomen vallitsevalle hallintajärjestykselle. Suomessa vallitsi patriarkaalinen 

yhteiskuntajärjestys, jossa ylempi yhteiskunta oli katsonut velvollisuudekseen alemman 

kansanluokan holhoamisen. Papisto oli yhtenä ylemmistä säädyistä osa tätä vanhoillista 

järjestelmää. Tullessaan voimakkaan luokkatietoiseksi, alempi kansanosa näki myös papiston 

osana taantumuksellista yläluokan privilegioita ajavaa järjestelmää, joka oli tästä syystä 

kansan vihollinen. Kirkon vastaisuus lisääntyi huomattavasti suurlakon seurauksena.53 Lakko 

sai aikaan valtavan sisäpoliittisen muutoksen, valtiopäivien säätyedustuslaitoksen 

muuttamisen yksikamariseksi, ja yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittavaksi. Vuoden 

1906 reformissa myös naiset saivat ääni- ja edustusoikeuden.54 

Yhteiskunnan poliittisessa murroksessa tapahtui myös henkinen murros. Samalla kun 

yhteiskunnan vanhojen auktoriteettien kunnioitus mureni, myös uskonnollisten aiemmin 

pyhinä ja muuttumattomina pidettyjen arvojen kunnioitus väheni. Yhteiskunnallinen järjestys 

                                                 
49 Nygard & Kallio 1995, 549–562. 
50 Murtorinne 1967, 31; Juva 1977, 42; Kena 1979, 15; Nygård & Kallio 1995, 564. 
51 Paasivirta 1984, 96; Jussila 2009, 86. 
52 Larkio 1967, 68; Murtorinne 1967, 31–32; Veikkola 1980, 18. 
53 Larkio 1967, 18–19. 
54 Larkio 1967, 19; Jussila 2009, 86.  
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ja hallintavalta ei ollutkaan muuttumaton ja ylhäältä annettu. Myös kirkon valta oli aiemmin 

nähty tällaisena. Nyt sekin miellettiin ihmisten säätämäksi ja tästä syystä mahdolliseksi 

muutokselle. Kirkon vastustuksen lisääntymiseen vaikutti myös kirkon jyrkän kielteinen 

suhtautuminen sosialismiin. Kirkon oli kuitenkin muuttuneessa tilanteessa vastattava 

työväenliikkeen esille nostamaan yhteiskunnalliseen haasteeseen.55 

Vaikka marxilainen sosialismi nähtiin kirkon taholta uhkana uskonnollisuudelle ja 

kirkolle, kirkko ei voinut olla vastaamatta työväenkysymykseen. Uskonnollis-poliittisen 

tilanteen raju muutos aiheutti tarpeen perustaa kristillinen sanomalehti käsittelemään 

hengellisten kirjoitusten lisäksi yhteiskunnallisia kysymyksiä. Vuonna 1905 tällaiseen 

tarkoitukseen perustettiin sanomalehti Kotimaa. Kunnianhimoinen tavoite luoda yksi kaikkia 

kristittyjä palvelemaan tarkoitettu lehti ei onnistunut. Kotimaahan pettyneiden taholta 

perustettiin vuonna 1909 toinen kristillinen sanomalehti, Herättäjä, joka oli Kotimaahan 

verrattuna avoimesti ja vakaumuksellisesti poliittinen vanhasuomalaisen puolueen kannattaja. 

Herättäjän tukijoukkoa oli Turun lähetysherätyksen kannattajat, ja myös merkittävänä 

yksittäisenä tukijana arkkipiispa Johansson. Herättäjä-lehden päätoimittajaksi valittiin 

myöhemmin eduskuntapoliitikkonakin toiminut pastori K.R. Kares. Herättäjän linja oli 

poliittisesti ja kirkollisesti konservatiivinen ja lehti kannattajineen suhtautui penseästi kaikkiin 

poliittisiin ja kirkollisiin uudistuksiin. Kotimaa-lehti oli poliittisesti sitoutumaton, sen 

kannattajat olivat nuorempaa lähinnä helsinkiläistä teologipolvea, joista useimpia yhdisti 

toisiinsa Teologinen lauantaiseura. He taas näkivät monet kirkkopoliittiset uudistukset 

tarpeellisina vastaamaan modernin maailmankuvan tuomaan haasteeseen. Molemmat lehdet 

katsoivat tärkeäksi lisätä kirkkotietoisuutta yhteiskunnassa. Kansankirkko nähtiin kansaa 

kokoavana ja kansansiveellisyyttä vaalivana tärkeänä tekijänä. Kansankirkollisuutta korostava 

liike nimettiin myöhemmin nuorkirkollisuudeksi. Nuorkirkollisuus oli saanut vaikutteita 

muun muassa Ruotsin nuorkirkollisuudesta, jossa kirkosta vieraantunutta kansaa yritettiin 

tavoittaa takaisin kirkon piiriin sen aktiivisiksi jäseniksi. Maallikoiden aktivoiminen 

muodostui Ruotsin nuorkirkollisuudessa keskeiseksi. Kirkon kansallista merkitystä ja 

tehtävää korostettiin, jopa romantisoitiin. Suomeen Ruotsin nuorkirkollisuudesta otettiin 

vaikutteina erityisesti maallikoiden roolin korostaminen seurakunnissa, samoin kuin 

kirkollisen elämän uudistaminen ylipäänsä.56 

 Suomen historiassa puhutaan kahdesta sortokaudesta, jolloin Venäjän keisarikunta 

yritti venäläistää Suomea. 1899–1905 oli ensimmäinen ja toinen 1909–1917. Jälkimmäisen 

                                                 
55 Veikkola 1980, 18–19; Murtorinne 1967, 32; Murtorinne 1995, 32–33. 
56 Larkio 1967, 207; Veikkola 1980, 95–97; Veikkola 1990, 487; Murtorinne 1995, 80–83. 
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kauden aikana Suomen uusi eduskuntalaitos pyrki säätämään Suomelle yhteiskunnallisia 

lakiuudistuksia, mutta emämaa Venäjä ei suostunut niitä vahvistamaan. Eduskunta hajotettiin 

hallitsijavallan toimesta lähes vuosittain. Venäläistämistoimet jatkuivat aina maaliskuun 1917 

vallankumoukseen asti. Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen antoi Suomelle toivoa 

venäläisten paineen hellittämisestä, mikä osoittautui turhaksi Suuren venäläistämisohjelman 

julkaisun myötä marraskuussa 1914. Ohjelma jäi tosin toteuttamatta maailmansodan takia ja 

lopulta vuoden 1917 vallankumous teki koko ohjelman tyhjäksi.57 

 Vuosi 1917 oli Suomessa poliittisesti epävakaata aikaa. Suomalainen yhteiskunta oli 

jyrkästi jakautunut porvarillisiin piireihin ja työväenluokkaan vuoteen 1917 tultaessa. Venäjän 

bolshevistinen vallankumous maaliskuussa 1917 innosti suomalaista työväkeä sosialistiseen 

vallankumoukseen myös Suomessa. Vallankumouksellista mielialaa nostatti 

yhteiskunnassamme työväestön huonontuneet elinolosuhteet, elintarvikepula ja 

joukkotyöttömyys. Työläisille porvaristo näyttäytyi taantumuksellisena. Poliittisen 

vasemmiston parlamentaarinen vaikutusvalta horjui, koska sosiaalidemokraatit olivat 

kokeneet tappion vuoden 1917 eduskuntavaaleissa. Luokkataistelun ajatus sai kannatusta ja 

vallankumousta suunniteltiin.58  

 Bolshevikit painostivat suomalaisia aatetovereitaan sosialistiseen vallankumoukseen. 

Yhteiskunnallinen levottomuus purkautui lakkojen ja väkivaltaisten yhteenottojen merkeissä 

ympäri maata. Marraskuussa 1917 lakkoilu laajeni viikon kestäväksi yleislakoksi, joka 

aiheutti väkivaltaisuutta ja useita kuolintapauksia eri puolilla maata. Eduskunta päätti 

yleislakon aikana siirtää Suomen korkeimman hallitsijanvallan itselleen, mikä tarkoitti 

Suomen erottamista Venäjästä. Eduskunnan äänestyksessä uudesta senaatista tuli 

porvarillinen ja sen johtajaksi P.E. Svinhufvud. Senaatin tärkeimpänä tehtävänä oli toteuttaa 

Suomen itsenäistyminen. Eduskunta hyväksyi senaatin antaman itsenäisyysjulistuksen 

6.12.1917. Neuvostohallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden Suomen pyynnöstä vuoden 1917 

lopussa.59 

 Suomen yhteiskunta oli heti itsenäistymisen jälkeen välitilassa, jossa maalta puuttui 

oma armeija ja järjestysvalta. Porvariston puolella valmistauduttiin ”punaisen terrorin” pelon 

noustessa huippuunsa vastatoimiin perustamalla järjestys -ja suojeluskuntia, aseellisia 

kaarteja. Työväen puolella perustettiin vastavoimaksi aseellisia punakaarteja. Eduskunta 

päätti 12.1.1918 porvarillisten puolueiden äänienemmistöllä sosialistisia puolueita vastaan 

                                                 
57 Vahtola 2003, 242, 248; Jussila 2009, 91–92. 
58 Paasivirta 1984, 118; Hentilä 2009, 108. 
59 Vahtola 2003, 255–256; Hentilä 2009,102–103, 108. 
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perustaa Suomeen ”lujan järjestysvallan”. Tämä päätös voimisti työväenliikkeen sisällä 

ajatuksen noususta yhtenäiseen kumoukselliseen rintamaan porvarillista sortoa vastaan.60 

 Tammikuun loppupuolella 1918 alkoivat sotatoimet eri puolilla Suomea. Suomen 

armeijan ylipäälliköksi juuri nimitetyn C.G.E. Mannerheimin johtamat suojeluskunnat 

aloittivat Suomessa olevan venäläisen sotaväen aseista riisumisen. Punakaartit puolestaan 

aloittivat Helsingissä vallankaappauksen. Sodan alussa molempien osapuolten joukot 

koostuivat pääosin vapaaehtoisista aktiivisista kaartilaisista. Valkoisten puolelle tuli Saksasta 

saapuneita jääkäreitä, ja valkoisilla oli armeijan upseerit puolellaan. ”Valkoisessa Suomessa” 

järjestettiin myös asevelvollisuuskutsunnat helmikuussa. Venäjältä ei herunut punaisille 

juurikaan apujoukkoja. Sodan alussa suojeluskunnat riisuivat ison osan venäläisen sotaväen 

aseista ilman isompaa vastarintaa. Venäjän armeijan demobilisoinnin johdosta punaisten 

puolella taisteli pari tuhatta venäläistä sotilasta, joilla ei ollut juurikaan mielenkiintoa Suomen 

vallankumousta kohtaan. Sodan päättymistä valkoisen osapuolen eduksi nopeutti myös 

huhtikuussa maahan valkoisten puolelle tulleet saksalaiset sotilasjoukot. Saksa oli tehnyt 

Suomen kanssa ”rauhansopimuksen” maaliskuussa. Saksan puolella ajatus oli päästä 

liittämään Suomi osaksi etupiiriään, ja sen takia heidän intresseissään oli auttaa Suomea 

sotilaallisesti irrottautumaan Venäjästä ja sosialistisesta järjestelmästä, jota punainen osapuoli 

ajoi.61 

 Sisällissodan taistelut kestivät lyhyen aikaa ja niissä menetti henkensä runsas 3000 

henkeä molemmilta puolilta. Sisällissotien tapaan sota-ajan terrori ja sodan jälkeiset 

selvittelyt aiheuttivat isoimmat kuolonuhrit. Punaiset surmasivat taistelujen ulkopuolella noin 

1600 valkoista, valkoiset puolestaan noin 800. Sodan jälkeen valkoiset teloittivat yli 8000 

punaista, ja vankileireillä kuoli tauteihin ja ravinnonpuutteeseen 12000 punavankia. 

Sisällissodan seurauksena noin 30 000 suomalaista menetti henkensä ja vasta itsenäistynyt 

kansakunta oli verisesti ja pahemmin kahtiajakautunut kuin ennen sotaa.62 

  Sodan seurauksena ”punakapina” oli kukistettu, ja Suomi irrotettu lopullisesti 

Venäjästä. Seuraavaksi piti ratkaista Suomen poliittinen järjestelmä. ”Valkoinen Suomi” oli 

jakaantunut konservatiiviseen monarkiaa kannattavaan siipeen ja tasavaltalaista linjaa 

kannattavaan parlamentaariseen suuntaukseen. Kesällä 1918 Suomen eduskunnassa pääsi 

monarkistinen kanta voitolle ja Suomesta alettiin puuhaamaan kuningaskuntaa. Suomelle 

valittiin kuninkaaksi saksalainen Hessenin prinssi Friedrich Karl. Saksan taloudellinen valta 

                                                 
60 Paasivirta 1984, 119; Hentilä 2009, 108–109. 
61 Paasivirta 1984, 118–130; Salokangas 1995, 609–613; Hentilä 2009, 109–114. 
62 Paasivirta 1984, 129; Salokangas 1995, 615; Hentilä 2009, 115–116. 
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Suomeen nähden vahvistui Suomen ulkomaankaupan keskittyessä Saksaan. Tilanteen 

kehittymisen muutti kuitenkin maailmansodan päättyminen Saksan totaaliseen tappioon.  

 Ensimmäisen maailmansodan päättyminen Saksan ehdottomaan antautumiseen 

marraskuussa 1918 yllätti länsivaltojen ennakko-odotukset sodan päättymisen aikataulusta ja 

Saksan armeijan ja liittolaisten voimavarojen arvioimisesta. Sodan vielä jatkuessa oli tulevia 

rauhanneuvotteluja ennakoitu ja sodan kaikille osapuolille suunniteltu sovinnollista 

rauhanratkaisua. Uuden tilanteen valossa länsivaltojen, siis sodan voittajaosapuolten, 

suhtautuminen Saksaan ja rauhanneuvotteluihin oli muuttunut. Toisaalta oli idealistinen 

näkemys tulevasta maailmanrauhasta Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilsonin 14 kohdan 

esityksen mukaan. Wilson oli tarjoutunut rauhanvälittäjäksi jo ennen kuin Yhdysvallat oli 

liittynyt mukaan sotaan. Wilsonin 14 kohtaa käsittivät ajatuksen idealistisesta 

maailmanrauhasta. Ohjelma sisälsi ajatuksen demokratiasta, kansojen 

itsemääräämisoikeudesta ja Kansainliitosta – kansojen yhteenliittymästä, joka ratkaisisi 

valtioiden välisiä ristiriitoja.63 

Pyytäessään aselepoa Saksalla oli mielessään Wilsonin suunnitelmaan perustuva ajatus 

rauhasta, jossa ei olisi ollenkaan voitettuja. Maailmansodan rauhanneuvottelut pidettiin 

Versaillesin rauhankonferenssissa vuonna 1919. Neuvotteluissa oli kaksi vastakkaista 

näkemystä. Voittajavaltojen äänitorvena toimi Ranskan sota- ja pääministeri Georges 

Clemenceau, joka vaati Saksan vallan perinpohjaista tuhoamista täydellisellä 

aseistariisumisella ja Saksan maa-alueiden osiin hajottamisella. Toista näkemystä 

rauhanehdoista edusti ideologinen Wilson, joka uskoi, että Euroopassa voitaisiin saavuttaa 

rauha sotaan osallistuneiden maiden välillä yhteisymmärryksessä ilman, että Saksaa tarvitsisi 

erityisesti rangaista. Yhdysvallat vetäytyi kuitenkin syrjään Euroopan voittajavaltioiden 

tahdon tieltä rauhanneuvotteluista. Versaillesin rauhansopimuksessa Saksa tuomittiin yksin 

sotaan syylliseksi. Versaillesin rauhansopimuksen ehdot laativat voittajavaltiot, ja Saksaa ei 

kutsuttu neuvotteluihin mukaan. Sopimus annettiin Saksalle ehdoitta hyväksyttäväksi Saksan 

miehityksen uhalla.64 

 Maailmansodan lopputuloksen seurauksena suhtautuminen Saksaan muuttui Suomessa 

tasavaltalaisten eduksi. Suomalaisessa puoluekentässä oli tapahtunut isoja muutoksia vuoden 

1918 aikana johtuen siitä, että vanha -ja nuorsuomalaisten puolueet olivat sisäisesti 

jakaantuneet tasavaltalaisin ja monarkisteihin. Tämä aiheutti kahden uuden puolueen synnyn. 

Monarkian kannattajat siirtyivät pääosin Kansallisen Kokoomuspuolueen riveihin ja 

                                                 
63 Paasivirta 1961, 41–43; Paasivirta 1984, 138; Torbacke 1986, 232–234. 
64 Hubatch 1970, 534, 539; Paasivirta 1976, 46–48; Torbacke 1986, 233–235. 
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tasavaltaa ajavat Kansalliseen Edistyspuolueeseen. Huolimatta sisällissodan lopputuloksesta 

SDP nousi vuoden 1919 eduskuntavaalien suurimmaksi ryhmäksi ja Maalaisliitto oli 

vaalivoittajapuolue. Vaalien tulos tarkoitti, että uudesta eduskunnasta tasavaltalaisia oli selkeä 

enemmistö. Sosiaalidemokraatit alkoivat ajamaan Suomesta parlamentaarista tasavaltaa. 

Kesäkuussa 1919 eduskunta hyväksyi Suomen uudeksi hallitusmuodoksi tasavallan.65 

  

                                                 
65 Paasivirta 1984, 133, 142, 151–152; Salokangas 1995, 618–619; Hentilä 2009, 127–129. 
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2. Erkki Kailan näkemys suomalaisen yhteiskunnan tilasta 
Suomen itsenäistymisen jälkeen 

2.1. Kristillinen kirkko ja uuden ajan vaatimukset 

Tässä pääluvussa tarkastellaan Kailan näkemystä suomalaisen yhteiskunnan poliittisesta ja 

uskonnollisesta tilanteesta vuosina 1917–1919. Tätä teemaa Kaila oli käsitellyt tämän 

tutkielman toisessa päälähteessä, teoksessa Kirkko nykyisenä kriisiaikana, joka koostuu 

kolmesta Kailan pitämästä esitelmästä. Ensimmäisen esitelmän Kirkkomme ja uuden ajan 

vaatimukset Kaila piti ”pohjoismaisten pappien kokouksessa” elokuussa 1919 Tanskan 

Westerbygaardissa.66 Uskonnollinen ja kirkollinen tilanne Suomessa -esitelmän Kaila piti 

saman vuoden syyskuussa ”pohjoismaiden pääkaupunkien pappien kokouksessa” 

Tukholmassa. Teoksen kolmatta esitelmää ei käsitellä tässä tutkielmassa esitelmän 

dogmaattisen luonteen takia.  

Kirkkomme ja uuden ajan vaatimukset -esitelmässään Kaila analysoi maailmantilannetta 

laajemmin tuona aikana, jolloin elettiin hiljattain päättyneen maailmansodan 

jälkimainingeissa. Kaila pohti, oliko syntynyt uusi aikakausi ja vastasi tähän kysymykseen 

itse. Kailan mukaan voidaan puhua uudesta ajasta, mikäli pystyttäisiin osoittamaan uusien 

laajasti vaikutusvaltaisten aatteiden syntyneen. Kailan mukaan tällaisia olivat Kansainliitto ja 

”kansain itsemääräämisoikeus”. Vaikka Kaila nosti edellä mainitut uudet ”aatteet” 

avainasemaan uuden aikakauden syntymisen kannalta, hän ei käsitellyt niitä sen enempää 

esitelmässään, vaan totesi: ”Niin tärkeitä kuin nämä aatteet poliittisesti ovatkin, niin ne ovat 

toisarvoisia ihmiskunnan syvimpään elinkysymykseen, kristinuskoon, nähden.” Lisäksi 

kyseiset aatteet olivat tuolloin vielä monilta osin ratkaisemattomia ongelmia.67 

Kaila nosti uuden ajan kehityksen keskiöön vapauden käsitteen. Hänen mukaansa 

ihmiskunta oli kehittynyt edellisten vuosikymmenten aikana laajasti käsitetyn (valtiollisen, 

työläisten, ajatuksen, uskonnon) vapauden periaatteen avulla. Vanhat liitot, jotka perustuvat 

auktoriteettiin ja valta-asemaan kuten avioliitto, kirkon ja valtion suhde, ja isäntävalta 

joutuvat kovan paineen alaisiksi uusien aatteiden alla Kailan mukaan. Mielenkiintoista, että 

ilmeisesti Kailan näkemys avioliitosta oli patriarkaalinen; mies on perheen pää, ja nainen 

alamainen tälle. Kaila totesi, että katolisen kirkon on helpompi vastustaa uuden ajan painetta, 

koska se kieltää jyrkästi vapaudenaatteen, kuin protestanttisen kirkon, joka hyväksyy 

                                                 
66 KfKS i Norden 27.–30.8.1919.  Pohjoismaisen kirkollisen yhteistyötoimikunnan kokous. Ks. Lauha 1990, 224. 
67 Kaila 1920, 7; Hubatch 1970, 539–542; Henig 2001,168; Lord Hurd of Westwell 2001, 9: Kansainliitto 

perustettiin osana Versaillesin rauhansopimusta tammikuussa 1919. Sen keskeinen periaate oli se, että jokaisella 

kansalla on oltava suvereeni itsemääräämisoikeus omaan alueeseensa. 
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vapauden ajatuksen periaatteessa. Kaila koki velvollisuudekseen puolustaa todellista vapautta, 

joka on hänen mukaansa kristinuskon hedelmänä. Vapaus ei ole irrallaan olemista kaikesta, 

vaan seisomista jonkin kestävän päällä. ”Vapauden vastakohta on pakko, vieras painostus ja 

rajoitus, mutta sen olemus on lainalaisuus, joka seisoo omin jaloin ja kasvaa sisäisten linjojen 

mukaan.” Kaila kirjoitti, että luterilaisten kirkkojen ja ihmisten vapauden kaipuun välillä ei 

ole mitään ylitsepääsemätöntä ristiriitaa.68 Se, että Kaila korosti vapautta, ei johtunut niinkään 

teologisista lähtökohdista vaan perustui ajan liberalistiseen henkeen. Liberalismi on 1700-

luvun valistuksen aikana kehittynyt aate, jossa keskeinen idea on vapaus jostain ja johonkin.69 

Liberalismi on laaja ja monitulkintainen käsite, mutta vaikuttaa siltä, että Kaila oli omaksunut 

liberalistisen vapauden hengen, joka korostaa nimenomaan yksilönvapautta. Kaila puolusti 

yksilönvapautta ja tämä tuli esiin erityisesti hänen ajaessaan Suomeen yleistä 

uskonnonvapautta. Uskonnonvapauskysymystä käsitellään myöhemmin tässä tutkielmassa.  

 ”Kirkon asema meidän päivinämme on vakava”, kirjoitti Erkki Kaila ja totesi kirkon 

yhteiskunnallisen merkityksen vähentyneen yhtä aikaa kristinuskosta massaluopumisen 

kanssa. Kaila ilmaisi huolensa siitä, että kirkon sanoma ei enää tavoita ihmisiä yhtä hyvin 

kuin ennen. Hän totesi Euroopassa vallitsevan uskonnollisen rappiotilan, ja kyseli miten 

kristillinen kirkko voisi vastata yhteiskuntien maallistumiseen ja kristinuskosta luopumiseen 

ja miten kirkon pitäisi uudistua muuttuvissa yhteiskunnallisissa ja valtiollisissa tilanteissa. 

Kaila näki kirkon julistuksella keskeisen merkityksen siinä, miten kirkko kohtaa kansan. 

Kailan mukaan kirkon julistuksen tulee pitäytyä raamatulliseen kristinuskoon, josta ei saa 

jättää uskon yliluonnollista ja mystistä osaa pois redusoimalla kristinuskoa järkeisuskonnoksi, 

vaikka tämä joidenkin mielestä auttaisi kuulijoita ymmärtämään julistuksen paremmin. Hänen 

mukaansa kristinuskoon kuuluu erottamattomasti usko yliluonnolliseen, olennaisimpana 

osana usko Kristuksen ylösnousemukseen. Kaila totesi, että kristinuskon pelkistämisellä ei 

saavuteta mitään, koska nykypäivän ihmisen sielu resonoi myös mystisen, yliluonnollisen 

todellisuuden kanssa. Tässä käsityksessään kristinuskon olemuksen 

transsendenttismetafyysisestä puolesta Kaila yhtyi arvostamaansa Friedrich 

Schleiermacheriin, joka korosti subjektiivista uskonkokemusta.70 

Kailan mukaan kristinuskon raamatullinen sanoma on se hyvä perustus, jossa kirkon 

tulisi pitäytyä, mutta se täytyisi vain esittää paremmalla tavalla kuin mitä ”hellenistis-

skolastinen muodostelu” on kristinuskolle tehnyt. Kaila tukeutui tässä ajatuksessaan Albrecht 

                                                 
68 Kaila 1920, 8.  
69 Liberalismin määritelmä. Sivistyssanakirja. 
70 Kaila 1920, 9–11; Murtorinne 1986, 258. 
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Ritschlin kristinuskon historialliseen tulkintaan, jossa todellinen historiallinen Jeesus löytyy 

evankeliumeista. Kailan hellenistis-skolastiseen filosofiaan suuntaama kritiikki on omaksuttu 

sellaisenaan Ritschlin teologiasta. Vaikka Kaila kritisoi Ritschliä tämän immanentista 

kristinuskon tulkinnasta, joka oli ristiriidassa Kailan Schleiermacherilta omaksuttuun 

käsitykseen uskon yliluonnollisesta todellisuudesta ja subjektiivisesta kokemuksesta, hän 

kuitenkin kallistui Ritschlin ajatteluun siinä, että usko tulisi nähdä osana sen hetkistä 

maailmanhistoriaa.71 Kaila peräänkuulutti kristinuskon raamatullisia perustotuuksia, mikä ei 

ole ihme ottaen huomioon hänen teologisen perustuksensa, beckiläisen Raamattu-

keskeisyyden.72  

Kailan teologian kulmakivinä olivat edellä mainitut kolme teologia, Johann Tobias 

Beck, Schleiermacher ja Ritschl. Ottaen huomioon Beckin biblisistisen käsityksen, jossa 

Raamattu on kokonaisuudessaan jumalallista ilmoitusta, Schleiermacherin käsityksen 

uskonnosta ihmisen sisäisenä kokemuksena, ja Ritschlin maailmanhistoriallisen ja 

immanentin kristinuskon tulkinnan, voidaan hyvin sanoa Kailan teologisen näkemyksen 

olleen jännitteinen.73 

Toinen asia mitä Kaila halusi korostaa julistuksen suhteen, oli Lutherin paremmin 

ymmärtäminen ja monipuolisempi käyttö nykypäivän luterilaisuudessa. Kaila nosti esiin 

Lutherin realismin ja totesi sillä olevan kosketuspintaa nykypäivän ihmiselle. Luther ei 

liihotellut abstrakteissa yläilmoissa, vaan karussa arkitodellisuudessa, jossa ihminen elää 

jatkuvasti armon varassa. Koko ihmisen elämä kaikkine tekoineen on armolahjaa. Kaila uskoi, 

että tämän sanoman esille tuonti kirkon julistustyössä tavoittaisi modernin ihmisen. 74 

Kirkkomme ja uuden ajan vaatimukset -esitelmässään Kaila sivusi kirkon julistustyön 

lisäksi lyhyesti Raamatun tunnustusta, laupeudentyötä ja jumalanpalvelusta. Hän nosti 

mielenkiintoisesti pappien osaamisalueeseen edellä mainittujen perinteisten osa-alueiden 

osaamisen lisäksi yhteiskuntaopillisen ymmärryksen. Kailan mukaan luokkataistelu on niin 

merkittävä asia myös kirkolle, että papiston pitäisi tutustua työväenkysymykseen. Hän totesi, 

että vaikka ei olekaan kirkon tehtävänä harrastaa yhteiskuntaoppia, tulee pappien ja erityisesti 

kirkon johtajien kuitenkin ymmärtää paraikaa tapahtuvaa murrosta työväestön keskuudessa, ja 

tiedostaa se vastakkainasettelu mikä eri yhteiskuntaluokkien välille on syntynyt. Kaila 

tunnusti sen tosiasian, että yhteiskunnallisessa kehityksessä on tapahtunut käänteentekevä 

                                                 
71 Kaila 1920, 9–12; Murtorinne 1986, 558–259; Newport Kane & Palmer 2000, 701. 
72 Tiililä 1945a, 57; Murtorinne 1986, 258. 
73 Murtorinne 1986, 258; Clements 2000, 742; McGrath 2012, 375–376. 
74 Kaila 1920, 12–14. 
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muutos, joka täytyy hyväksyä, tahtoi sitä tai ei, jotta voisi ymmärtää työläisten 

maailmankuvaa. Tätä aihetta Kaila käsitteli enemmän ja nimenomaan suomalaisen 

yhteiskunnan kontekstissa esitelmässään Uskonnollinen ja kirkollinen tilanne Suomessa.75  

Kailan tarkkaillessa aikansa maailmanmenoa hän peräänkuulutti myös kirkkojen välisiä 

suhteita ja oli sitä mieltä, että ne ovat erittäin tärkeitä epävakaassa maailmantilanteessa. 

Kailan mukaan kristikunnan hajaannus eri kirkkokuntiin oli aiheuttanut kristittyjen 

voimattomuuden maailmanrauhan edistämiseen. Kaila väitti, että länsimainen 

sosiaalidemokratia olisi ollut paljon isommassa roolissa maailmanrauhantyössä kuin 

kristilliset kirkot. Kalevi Toiviainen kuitenkin kumoaa Kailan väitteen toteamalla, että 

työväenliike ei onnistunut estämään maailmansotaa, koska sen suhtautuminen sotaan oli 

jakautunutta. Kailan mukaan pohjoismaissa kirkkojen yhteistyölle on hedelmällinen perusta 

niiden yhteisen historian ja tunnustuksen vuoksi.76 

2.2. Poliittinen ja uskonnollinen tilanne Suomessa 1917–1919 

Uskonnollinen ja kirkollinen tilanne Suomessa -esitelmänsä Kaila aloitti tyylilleen uskollisena 

esittelemällä vallitsevan poliittisen tilanteen ennen uskonnolliseen tilannekuvaan siirtymistä. 

Tässä esitelmässä Kaila tosin näki yhteiskunnallisen tilanteen myös uskonnollisena. Kaila 

aloitti toteamalla, että Suomessa elettiin Venäjän vuoden 1917 vallankumouksen ja Suomen 

sisällissodan jälkeisessä tilanteessa. ”Punainen kapina” oli Kailan mukaan suunnattu yhtä 

paljon kirkkoa kuin yhteiskuntaa kohtaan. Kaila koki punakapinan olevan läpeensä 

antikristillisen hengen täyteinen. Kaila katsoi, että kristinuskon vastaisuus maassamme on 

sosiaalidemokratian aatetta vanhempi. Antikristillisyyden juuret ovat Kailan mukaan 1800-

luvun lopun yksilöllisessä liberalismissa, jossa kristinuskon ja kirkon nähtiin estävän yksilön 

uskonnonvapautta.77 Kaila kuitenkin itse kannatti yksilön uskonnonvapautta juuri sen 

liberalistisen periaatteen takia. Sosiaalidemokratiaan Kaila suhtautui hyvin penseästi, hän näki 

sen marxilaisen sosialismin tuotteena, joka kantoi liberalismin uskonnonvastaisuutta 

perintönään. Kailan mukaan sosialismi agitoi ihmisiä yhteiskuntaa, kirkkoa ja kristinuskoa 

vastaan. Suomessa yhteiskunnan sosialistiset voimat olivat saaneet tukea aatteelleen 

vastustaessaan venäläisiä sortotoimenpiteitä. Venäjän vallankumous oli vaikuttanut suoraan 

Suomen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, eikä pelkästään positiivisella tavalla, vaan myös 

anarkian laittomuuksilla ja sekasorrolla. Kaila nosti esiin keväältä 1917 Helsingin 

kirkkomellakat, joissa kirjailija Arvid Järnefelt oli tunkeutunut väkisin Helsingin 

                                                 
75 Kaila 1920, 14–20.  
76 Kaila 1920, 21; Toiviainen 2007, 208. 
77 Kaila 1920, 22. 
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Nikolainkirkkoon puhumaan sunnuntain jumalanpalveluksen yhteydessä kirkkoherran (Kaila) 

kiellosta huolimatta. Järnefelt oli toistanut tempauksensa vielä kahtena seuraavana 

sunnuntaina Kallion ja Johanneksen kirkoissa. Saman vuoden kesällä ”tunnetun anarkistin” 

Jean Boldtin johtama kansanjoukko oli vallannut Nikolainkirkon jumalanpalveluksen aikana. 

Kirkon valtaus oli eskaloitunut väkivaltaiseksi.78 

Kirkkomellakat olivat Kailan mukaan esimakua seuraavan vuoden tammikuussa 

alkaneelle ”punakapinalle”. Vuoden 1918 sodasta on käytetty monta nimeä, Kaila käytti 

kerran nimeä ”sisällinen sota”, kerran ”kansalaissota”, ja useita kertoja ”kapina”-nimitystä.79 

Seppo Hentilän mukaan kaikki vuoden 1918 sodan nimitykset ovat oikeita omista 

näkökulmistaan käsin, mutta mikään niistä ei yksinään anna riittävä kuvausta kevään 1918 

tapahtumista Suomessa.80 Kailan eniten viljelemä ”kapina”-nimitys ja punaisen osapuolen 

nimissä tehtyjen tekojen tuomitseminen kertoivat Kailan suhtautumisesta sisällissotaan. Tämä 

vihamielinen asenne sosialismiin ja punakapinallisiin näkyi tuon ajan poliittisen oikeiston 

suhtautumisessa yleisemminkin kuten käy ilmi Jouko Talosen artikkelista. Hyvänä 

esimerkkinä tästä on se, miten Maalaisliiton johtaja Santeri Alkion käsitys 

sosiaalidemokratiasta kehittyi sisällissodan myötä. Talonen kuvaa sitä miten entinen 

”yhteiskuntaradikaali” oli aiemmin nähnyt sosialistisen ajattelun tärkeänä yhteiskunnallisen 

eriarvoistumisen ehkäisemisessä. Sisällissodan aikaiset kokemukset piileskelystä punaisten 

hallitsemassa Helsingissä saivat Alkion ja muutamien muidenkin oikeistopoliitikkojen 

käsitykset sosialismia ja punaisia kohtaan muuttumaan. ”Punaryssien kapina” muutti monien 

sosialismiin suhtautumisen sympatiasta antipatiaan.81 

Kailalle punainen aate oli kokonaisuudessaan punainen vaate. Hän korosti 

punakapinallisten vihaa kirkkoa ja pappeja kohtaan. Hän kuvasi miten punaiset olivat 

tappaneet useita pappeja julmalla tavalla kiduttamalla, ja samoin tuhonneet kirkon omaisuutta 

varastaen ja hävittäen sen lisäksi, että olivat polttaneet kirkkoja.82 Kaila oli osittain omaksunut 

käsityksensä punaisen osapuolen kirkkoon kohdistamasta yleisestä vainosta huhujen 

perusteella kuten käy ilmi Mikko Juvan tutkimuksesta.83  

  Kirkko oli luonnollisesti asettunut vastustamaan vallankumouksellisia voimia, 

uhkasihan sosialismi kirkon olemassaoloa julistamalla kirkon olevan yhteiskunnan 

                                                 
78 Kaila 1920, 22–24; Fagerudd 2017, 20, 21, 60: Helsingin tuomiokirkko oli alun perin Nikolainkirkko. 
79 Kaila 1920, 22–25. 
80 Hentilä 2009, 113. 
81 Talonen 2018, 9–11. 
82 Kaila 1920, 22–25. 
83 Juva 1977, 46–47. 
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taantumuksellisen valtaapitävän omistavan luokan asianajaja. Vallankumouksellisen 

kuohunnan aikaansaama kahtiajako punaiseen sosialistiseen osapuoleen ja valkoiseen 

porvarilliseen asetti myös kirkon ottamaan virallisen kannan luokkataisteluun viimeistään 

sisällissodan ensimmäisten taistelujen alettua. Kirkon virallinen linja oli ”valkoisen Suomen” 

puolella edellä mainitun syyn takia, samoin kuin luterilaisen regimenttiopin mukaan kirkon 

tulee olla uskollinen laillista hallitsijavaltaa kohtaan. Kirkon papiston sympatiat olivat 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta valkoisten puolella, mutta sotaan suhtauduttiin eri 

tavoin. Useimmat papit seurasivat taisteluita sivusta, aseisiin tarttuminen ei sopinut pappien 

moraaliin. Tähän pappien aseettomuuteen oli ammattikunnalla pitkät perinteet. Kuitenkin osa 

papistoa toimi sotilassielunhoidon tehtävissä. Sodan alkaessa sotilassielunhoitoa ei oltu vielä 

millään tavalla organisoitu. Mannerheimin käskystä perustettiin valkoisen armeijan 

sotilaspapisto, tätä tosin alettiin organisoida vasta maaliskuun lopulla, jolloin sota oli ollut 

käynnissä jo kaksi kuukautta. Noin 50 pappia toimi sodan aikana armeijan tehtävissä. Kirkon 

noin tuhannessa papista vain muutama tarttui aseeseen. Vaikka kirkon johto oli virallisesti 

asettunut valkoiseen rintamaan, aiheutti koko sisällissotaan suhtautuminen vaikeuksia usealle 

papille samoin kuin suurelle osalle Suomen kansasta. Veljessodan nimitys kuvaa ehkä 

parhaiten tätä kansan hämmennystä, jota myös kirkonmiesten keskuudessa runsaasti esiintyi. 

Sodassa oli poliittisista syistä valittava puolensa, vaikka ei koko sotaa olisi tahtonut. Siksi 

moni pappi pyrki olemaan ainakin käytännössä puolueeton sodan sivusta seuraaja.84 

 Kansalaissodan jälkipuinnissa kirkon piirissä sota nähtiin kapinana laillista esivaltaa ja 

samalla Jumalaa vastaan. Näkemys sodan aiheutumisen syistä oli säilynyt samana kuin sodan 

alkamisen hetkellä. Kirkon sisällä sodan syyksi nostettiin korostetusti uskonnollinen, tai 

oikeammin juuri uskonnottomuus. Muun muassa arkkipiispa Gustaf Johansson totesi, että 

kapina syntyi yhteiskunnallisen liberalistisen ja sosialistisen kehityksen seurauksena, kun 

jumalattomuus ja laittomuus pääsi valtaan yhteiskunnassa, ja raivokkaan kansan kiihotuksen 

vuoksi se eskaloitui sisällissodaksi asti. Arkkipiispan kanta asettui kirkon viralliseksi 

kannaksi, mutta kirkon sisällä sota ja sen syyt olivat aiheuttaneet monelle papille suurta 

hämmennystä ja ahdistusta. Kirkon ylemmältä taholta esitettiin julkisesti myös 

ymmärtäväisempää, yhteiskunnallista pohdintaa sodan syistä. Piispa J.R. Koskimies ja 

professori Jaakko Gummerus näkivät vastuun sodasta kuuluvan koko suomalaiselle 

yhteiskunnalle. Eivät pelkästään punaiset olleet syypäitä Jumalasta luopumiseen ja 

                                                 
84 Juva 1977; 47; Kena 1979, 51–54; Murtorinne 1995, 117–118; Haapala 2009, 21–22. 
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yhteiskunnan maallistumiseen, vaan myös porvarillisella puolella oltiin tässä mielessä yhtä 

syyllisiä.85 

 Punaisten puolella seurattiin mielenkiinnolla sitä, miten kirkko suhtautuisi sodan 

hävinneeseen osapuoleen. Kirkon taholta tuomittiin punaisten tekemät terroriteot, mutta sota 

nähtiin onnettomana seurauksena yhteiskunnassa vallinneeseen Jumalasta luopumisen tilaan. 

Papiston suhtautuminen sosialismiin ja vasemmistolaiseen työväenliikkeeseen jyrkkeni 

entisestään sodan jälkeen. Iso kysymys sodan jälkeen oli punaisten sotavankien kohtalo. 

Sotavankeja oli enimmillään sodan loppuselvittelyjen aikana yli 80 000. Osa näistä vangeista 

vapautui lyhyen tutkintavankeuden jälkeen, noin 500 sai kuolemantuomion, ja suurin osa 

eripituisia vankeusrangaistuksia, osa elinkautisia. Vankileireillä kuoli yli 12 000. 

Leiriolosuhteet olivat todella huonot ja veivät paljon työntekijäresursseja. Sotavankien 

henkisestä hyvinvoinnista vankileireillä huolehtimaan oli perustettu erityinen sotavankien 

kasvatusosasto ja sen johtajana toimi Kirkkoherra Hannes Sjöblom. Hänen ajatuksensa oli 

vaikuttaa vankien ideologian muutokseen uskonnollisella kasvatustyöllä pois sosialistisista 

ajatuksista kristillisyyteen ja isänmaallisuuteen. Vankileirien järkyttävän huonot olosuhteet 

tekivät kasvatustyön mahdottomaksi. Pahoin nälkiintyneet vangit eivät jaksaneet kiinnostua 

uskonnollista tai yhteiskunnallisista asioista. Papit, jotka työskentelivät leirien 

uskontokasvattajina, yrittävät turhaan saada leirien olosuhteita parannettua. Asioista 

päättävillä tahoilla ei ollut intressejä parantaa tuomittujen kapinallisten oloja, tosin asiaan 

vaikutti osin myös se, että leirien olosuhteista ei tullut todellista tietoa päättäjille.86 

 Eduskunnassa käsiteltiin kevät–kesällä 1918 senaatin tekemään esitystä 

elinkautisvankien lähettämisestä pakkotyöhön toiseen maahan, mahdollisesti Saksaan. Myös 

osa valtiopäivien kirkonmiehistä kannatti ajatusta. Erkki Kaila vastusti hanketta. Hänen 

kantansa sotavankiasiaan tuli toistettua myös vuoden 1923 valtiopäivillä käsiteltäessä 

kansakoulun järjestysmuodon perusteita, tällöin Kailan joutuessa puolustamaan vuoden 1918 

kapinan jälkiselvittelyjä papiston osalta. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Matti 

Paasivuori oli syyttänyt omassa puheenvuorossaan kirkkoa sen asettumisesta aina hallitsevan 

luokan puolelle alempaa kansanosaa vastaan ja toi esiin, että nimenomaan papisto olisi 

vaatinut kovimpia rangaistuksia kapinallisille kuin muut porvarit. Paasivuori oli nostanut 

esimerkiksi juuri tämän punavankien työleirille lähettämisen. Kaila totesi, että 

lakivaliokunnan enemmistö, jonka jäsen hänkin tuolloin oli ollut, oli todellakin asettunut 

                                                 
85 Juva 1977, 47–48; Murtorinne 1995, 117; Haapala 2009, 22.  
86 Juva; 1977, 49–51; Kena 1979, 91–96; Murtorinne 1995, 120. 
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kannattamaan vankien lähettämistä Saksaan pakkotyöhön kaivoksiin. Kaila kuitenkin 

mainitsi, että kolme lakivaliokunnan jäsentä, itsensä mukaan lukien, oli esittänyt asiaan 

vastalauseensa. Kaila luki kyseisen ajan eduskunnan pöytäkirjasta omat lausuntonsa. Niissä 

hän oli perustellut vankien lähettämistä vastustavan kantansa eri syistä. Ensiksi hän oli 

uskonut, että mikäli suomalaista työväkeä lähetettäisiin pakkotyöhön ulkomaille, saisivat 

sosialistit tästä merkittävän aiheen kansankiihotukseen eduskuntaa vastaan. Toiseksi Kaila 

totesi, että suomalaisella yhteiskunnalla ei olisi varaa lähettää työväkeä ulkomaille, koska 

lähitulevaisuudessa Suomessa tarvittaisiin paljon työvoimaa isoihin rakennushankkeisiin, ja 

tässä asiassa pakkotyövoima olisi arvokasta pääomaa. Kolmanneksi Kaila nosti vankien 

opetuksen ja kasvatuksen, mitä Suomessa vangeille olisi mahdollista tarjota, mutta jota ilman 

vangit todennäköisesti jäisivät ulkomailla. Tässä Kaila viittasi sotavankien kasvatustyöhön, 

joka oli jätetty pääosin kirkon vastuulle.87 Vaikka eduskunta päätyi hyväksymään sotavankien 

ulkomaille lähettämisen, asia raukesi lopulta ja loppuvuoden 1918 aikana suurin osa vangeista 

armahdettiin.88 

 Vaikka kirkon ääntä käyttäneet olivat yhtä mieltä siitä, että punakapinan lietsojat ja 

johtajat olivat  ansainneet rangaistuksensa ankarimman mukaan, niin toisaalta kirkon piirissä 

nähtiin tärkeäksi korjata yhteiskunnallista eriarvoisuutta parantamalla työväestön asemaa. 

Erityisesti nuorkirkollinen liike näki tämän ehdottoman tärkeänä, ja alkoi myös tehdä asian 

eteen työtä. Liikkeen parissa uskottiin kirkon ja työväestön voivan luoda yhdessä uutta 

oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Tämä toive ei kuitenkaan toteutunut, lähinnä kahdesta 

syystä. Ensinnäkin kirkko suhtautui edelleen pelokkaasti sosialismin uhkaan, jota myös 

tasavalta voisi edustaa, joten se asettui kannattamaan Suomen uudeksi hallitusmuodoksi 

monarkian tuomaa lujaa hallitsijavaltaa. Toiseksi kirkon ja työläisten välinen paha juopa 

syventyi, kun kirkko ei tehnyt konkreettisesti mitään punavankileirien olosuhteiden 

parantamiseksi. Kirkko siirtyi kansalaissodan päätyttyä vielä selvemmin oikeiston puolelle 

vasemmistoa vastaan.89 

Kaila ihmetteli sitä, että ”kansalaissodan tuska ja hätä” ei saanut aikaan hengellistä 

herätystä. Hän koki kuitenkin, että porvariston suhde kirkkoon oli hieman lämmennyt. 

”Sittenkuin sosiaalidemokratia on ottanut kirkon vastustamisen urakalle, on sivistyneistön 

suhde jonkin verran muuttunut.”90  

                                                 
87 Vp 1923 ptk I, 93; Kena 1979, 96–97. 
88 Kena 1979, 97–98. 
89 Juva 1977, 49–50, Murtorinne 1995, 120–120. 
90 Kaila 1920, 25. 
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Kaila näki aivan oikein työväenliikkeen ja sosiaalidemokratian aatteen vihamielisenä 

kirkkoa kohtaan. Vuoden 1905 suurlakon jälkeen työväenliikkeen keskuudessa oli lisääntynyt 

kirkon vastustus. Kirkko nähtiin vallitsevan, työläisiä sortavan kapitalistisen, yhteiskunnan 

välineenä.91 Uskonto oli yksityisasia, ja valtion tuki oli saatava kirkolta pois. Uskonto alettiin 

nähdä työväenliikkeen ulkopuolellakin yksityisasiana, mikä ennakoi tulevaa yleistä 

uskonnonvapautta ja kirkon ja valtion eroa.92  

Kaila oli havainnut sanomalehtien kirjoitusten perusteella porvarillisten piirien 

mielipideilmaston muutoksen suhteessa kirkkoon. Kirsti Kenan tutkimuksesta käy ilmi sama; 

porvarillisissa, erityisesti ruotsinkielisissä lehdissä oli näkynyt kirkon arvostuksen 

kohoaminen kansalaissodan jälkeen.93 ”Siitä huolimatta täytyy sanoa, että luopumus 

kristinuskosta sekä sivistyneiden että syvien rivien keskuudessa on peloittavan suuri.”94 On 

kiinnostavaa havaita, että Kailalle porvaristo oli sivistyneistö, ja kansan syvät rivit 

sivistymättömiä. Kaila totesi eduskunnan (jonka jäsen hänkin oli vuoden 1917 vaaleista 

alkaen) toistaiseksi olevan kirkolle suopea, vaikka eduskunta oli päättänyt poistaa Suomen 

uudesta hallitusmuodosta lauseen ”Evankelis-luterilainen kirkko on Suomen kansan yleinen 

kirkko.”95 

Tutkimuksen mukaan kirkon asema vahvistui kansalaissodan jälkeen ainakin 

porvarillisessa Suomessa. Tähän vaikutti erityisesti se, että kirkko asettui valkoisen Suomen 

puolelle. Kirkko edusti pysyvyyttä ja toimi itsenäisen Suomen kansaa yhdistävänä tekijänä. 

Vaikea tietenkin sanoa, miten kirkko pystyisi kokoamaan myös työväestön siipiensä alle 

kansalaissodan aiheuttaman kansan yhtenäisyyden rikkoutumisen jälkeen.96 Tähän kirkon 

vastaus oli kohottaa sen kansankirkollista merkitystä ja asemaa. Yksi kansankirkon aseman 

vahvistamiseen tähtäävä tekijä oli nationalistissävytteinen teologia. Tämä ilmeni kirkolla 

kansalaissodassa muun muassa sillä, että ylipäällikkö Mannerheimin toimesta kirkko 

valjastettiin valkoisen sotapropagandan tukipilariksi esimerkiksi siunaamaan valkoisen 

armeijan toimintaa erityisillä kiitosjumalanpalveluksilla. Mannerheimin aloitteesta 

perustettiin myös organisoitu sotilassielunhoito. Mannerheimin sisällissodan päätösparaatissa 

16.5.1918 pitämässä puheessa esiintyivät uskonto, isänmaa ja koti Suomen kansan 

itsenäisyyden kalleimpina aarteina, joita koko kansa oli yhdessä asettunut puolustamaan 

                                                 
91 Murtorinne 1967, 54–55.  
92 Kaila 1920, 22–23; Murtorinne 1967, 14; Kena 1979, 15. 
93 Kena 1979, 66–67.   
94 Kaila 1920, 25–26. 
95 Kaila 1920, 26. 
96 Kena 1979, 72–73; Haapala 2009, 22. 
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punaista vihollista vastaan. Tätä uskonnolliskansallista kolmiyhteyttä käytettiin myöhemmin 

vahvistamaan kristillisnationalistista ajattelua erityisesti äärioikeistolaisissa liikkeissä kuten 

IKL ja AKS, mutta myös muissa isänmaallisuutta korostavissa tilanteissa esimerkiksi 

talvisodan aikaan kansallistunnon kohottamisen välineenä.97 

Sisällissodan jälkeen Suomen itsenäisyyden säilyttäminen nähtiin tärkeimpänä, mutta 

siinä sivussa nosti päätään myös nationalistinen ideologia. Suomalaiseen kansalliseen 

ideologiaan on liittynyt myös kirkko tai ainakin sen papisto. Tähän on vaikuttanut sekä 

papiston fennomanisoituminen (Erkki Kailakin suomensi nimensä ja vaihtoi kirjoituskielensä 

suomeksi 1900-luvun alussa) että yhteiskunnallisen statuksen muutos säätyläispapista kansan 

palvelijaksi sääty-yhteiskunnan muuttuessa kansanvaltaiseksi.98 

 Kansankirkko käsitteenä muodostui 1900-luvulle tultaessa enemmän kansaa 

korostavaksi. Jos kirkkokansa oli aiemmin nähty pelkästään kirkon objektina, nyt kansasta oli 

tullut kirkon subjekti. Kirkko alettiin yhä enenevässä määrin käsittää kansan uskonnollisen 

toiminnan ilmentymänä. Tätä kansan uskonnollista ”henkeä” vahvistaakseen kirkko oli 

omaksunut erityisesti Ruotsin nuorkirkollisuudesta sen, että kirkon sisälähetystoiminnan 

kautta voitaisiin alkaa lisäämään kansan kirkollista ja seurakunnallista tietoisuutta muun 

muassa kirkon maallikkotoimintaa vahvistamalla.99 

 Kaila analysoi yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan tilaa avarakatseisesti ja tarkkaili 

aikaansa laaja-alaisesti, mutta hän jätti mainitsematta Suomen itsenäistymisen saadessaan 

valmiiksi teoksensa Kirkko nykyisenä kriisiaikana vuoden 1919 joulukuussa, jolloin Suomi 

vietti jo toista itsenäisyyspäiväänsä. Tämä havainto on merkillinen siksikin, että Kaila tuli 

Kalevi Toiviaisen mukaan ”valituksi itsenäisyysmiehenä vanhasuomalaisen puolueen 

kansanedustajaksi.”100 Kaila totesi Suomen tilanteesta seuraavasti vuonna 1919: ”Yleinen 

asema Suomessa on vielä riippuvainen vallankumouksesta ja sitä seuranneesta sisällisestä 

sodasta.” Suhtautuiko Kaila siis pessimistisesti Suomen pysymiseen itsenäisenä valtiona? 

Todennäköisesti ei, sillä olivathan läntiset suurvallat Englanti, Ranska ja Yhdysvallat 

tunnustaneet Suomen itsenäisyyden jo keväällä 1919.101  

 Venäjän sisäpoliittinen tilanne oli epäselvä Kailan vielä kirjoittaessa teostaan Kirkko 

nykyisenä kriisiaikana; syksyllä 1919 oli epävarmaa jäisikö valta bolshevikkien vai valkoisten 

käsiin. Tilanne ratkeaisi vasta seuraavana vuonna 1920 bolshevikkien voittaessa Venäjän 

                                                 
97 Innanen 2009, 179–180; Haapala 2009, 21–22. 
98 Murtorinne 1978, 269; Murtorinne 1995, 126–127.  
99 Murtorinne 1976, 117; Murtorinne 1978, 279; Veikkola 1990, 487–488 
100 Toiviainen 2007, 155. 
101 Kaila 1920, 22; Hentilä 2009, 129. 
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sisällissodan. Suomi tulisi myös solmimaan rauhan Neuvosto-Venäjän kanssa. Tarton rauhana 

tunnettu sopimus allekirjoitettiin 14.10.1920. Siinä Neuvosto-Venäjä tunnusti uudelleen 

Suomen itsenäisyyden. Venäjän sisäpolitiikan kuohunnasta huolimatta, vaikuttaisi 

todennäköiseltä, että Kaila jätti mainitsematta kirjassaan Suomen itsenäistymisen 6.12.1917 

vain siksi, että hän piti sitä itsestään selvänä asiana.102  

 Kailan julkaistessa teoksensa Kirkko nykyisenä kriisiaikana, piti hänen toteamuksensa 

hyvin paikkansa: ”Yleinen asema Suomessa on vielä riippuvainen vallankumouksesta ja siitä 

seuranneesta sisällisestä sodasta.” Suomen kansa oli kahtiajakautunut verisen sisällissodan 

seurauksena. Nuoren itsenäisen valtion sisäpolitiikka oli muodollisesti järjestäytynyt vasta 

edellisenä kesänä. Suomen uudeksi hallitusmuodoksi oli vahvistettu tasavalta heinäkuussa 

1919, ja ensimmäiset presidentinvaalit olivat päättyneet K.J. Ståhlbergin valintaan. 

Sisäpoliittinen tilanne oli muodollisesti ratkaistu, mutta moni asia oli nuoressa tasavallassa 

yhä epäselvää.103 

2.3. Kirkon ja valtion suhteesta 

Kirkon ja valtion suhteesta Kaila totesi esitelmässään Kirkkomme ja uuden ajan vaatimukset, 

että kirkon ja valtion olisi hyvä pysyä yhdessä kuten Lutherkin opetti, mutta ei hinnalla millä 

hyvänsä. Kaila muotoili asian seuraavasti: 

Mutta me emme saa ehdottomasti pitää kiinni näistä siteistä [kirkon ja valtion], vaan 

meidän on oltava antamaan niiden katketa, kun hetki on käsillä. Meidän tulee varoa 

lisäämästä kirkon taloudellista riippuvaisuutta valtiovallasta, mikä vaikeuttaisi tulevaa 

vapautumista.104 

On huomioitava kun-sanan käyttö jos-sanan sijaan, Kaila ei pitänyt kirkon ja valtion eroa 

mahdollisena, vaan tulevana tapahtuvana asiana. Koska Kaila ennakoi tulevaa kirkon ja 

valtion eroa, hän varoitti kuulijoitaan vahvistamasta sidettä kirkon ja valtion välillä. Kenelle 

Kaila sitten varoituksensa osoitti? Hän käytti me-muotoa. Hän puhui pohjoismaisten pappien 

kokouksessa. Oletettavasti Kaila suuntasi puheensa sekä papeille että kaikille kirkon 

päättäjille. Kaila esitelmöi Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja valtion suhteista. Hän 

totesi, että itseasiassa valtio on Suomessa riippuvaisempi kirkosta kuin toisin päin. Kirkon 

tehtävä oli hoitaa merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviä, joiden ylläpito tulisi kalliiksi 

valtiolle. Kirkko vastasi väestökirjanpidosta kirkonkirjojen muodossa. Vuodesta 1917 oli 

tullut voimaan siviilirekisteri, johon alettiin kerätä tietoja mihinkään laillistettuun 

                                                 
102 Kaila 1920, 22; Salokangas 1995; 631–632; Hentilä 2009, 129–135, 139. 
103 Kaila 1920, 22 
104 Kaila 1920, 20. 
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uskontokuntaan kuulumattomista henkilöistä. Siviilirekisterin ylläpito oli valtion virkamiesten 

vastuulla, mutta siviilirekisteri oli hyvin marginaalinen ennen uskonnonvapauslain 

voimaantulemista 1923. Kirkon opetustoimi oli myös merkittävää erityisesti alkeisopetuksen 

osalta, koska kansakoululaitos ei vielä tuolloin tavoittanut kaikkia lapsia.105  

Kirkko oli perinteisesti vastannut kansanopetuksesta lähinnä kotiopetuksen, kinkereiden 

ja rippikoulun muodossa 1800-luvun puoleen väliin asti, jolloin annettiin asetus 

kansakoulusta kuuluvaksi kuntien vastuulle. Alkeisopetus jäi kirkon vastuulle vuoden 1858 

kansanopetusasetuksessa, mutta käytännössä kirkko hoiti myös kansanopetuksen tehtävää 

vielä 1900-luvun alkupuolelle asti kuntien kansakouluverkoston hitaan kehityksen vuoksi. 

Kirkko itse asiassa loi 1850-luvulla kiertokoulujärjestelmän, jossa seurakuntien palkkaamat 

opettajat kiersivät pitämässä muutaman viikon lukukinkereitä opettaen uskontoa, ja luku, 

kirjoitus, -ja laskentataitoa.106 Valtiokirkkojärjestelmä päättyi muodollisesti uuden 

hallitusmuodon 1919 myötä.107 Kirkon vastuu kansan opettamisesta päättyi vuoden 1921 

oppivelvollisuuslakiin, jonka mukaan kaikkien lasten oli käytävä koulua. Mutta lait ja 

asetukset olivat aluksi vain muodollisia ja teoreettisia, käytännössä siirtymävaihe koko maan 

kattavaan kansakoulujärjestelmään kesti 1950-luvun alkuun asti, ja kiertokoulutoiminta jatkoi 

siirtymävaiheen ajan tärkeää tehtäväänsä maaseudulla.108 

Kaila mainitsi esitelmässään Uskonnollinen ja kirkollinen tilanne Suomessa 

kirkolliskokouksen päättäneen vuonna 1918 esittää valtiopäiville yleistä uskonnonvapautta 

puoltavan kannan. Esityksessä oli mukana oikeus erota kirkosta liittymättä mihinkään 

uskontokuntaan. Tämä olisi merkittävä uudistus, ja kuten Kailakin kirjoitti, johtaisi 

toteutuessaan kysymykseen kirkon ja valtion suhteesta. Kailan kirjoituksesta voi lukea rivien 

välistä hänen oman kantansa uskonnonvapauslakiin, vaikka hän ei tässä suoraan sitä 

sanokaan. ”Kysymys yleisestä uskonnonvapaudesta on yli kymmenen vuotta ollut 

päiväjärjestyksessä, mutta venäläinen taantumus on aina estänyt sen toteutumisen.” 

Venäläisellä taantumuksella Kaila viittasi Venäjän Suomen politiikan muutokseen, joka 

kavensi Suomen itsehallinnollista asemaa huomattavasti aiemmasta. Vuonna 1908 annetussa 

asetuksessa esittelyjärjestyksen muutoksesta määrättiin lähes kaikki Suomea koskevat 

keisarille esitettävät hallinnolliset asiat siirrettäväksi Venäjän hallituksen ministerineuvoston 

alaisuuteen. Ministerineuvoston Suomen asioiden neuvottelukunta kontrolloi siis hyvin 

                                                 
105 Kaila 1920, 20–21; Kaila 1923, 64–65. 
106 Brotherus 1923, 239, 242; Vahtola 2003, 291; Poulter 2013, 138. 
107 Kena 1979, 201–202; Poulter 2013, 152. 
108 Vahtola 2003, 291; Poulter 2013, 152. 
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pitkälti kaikkea vähänkään merkittävää valtakunnallista toimintaa. Kailan mainitsema 

”venäläinen taantumus” hidasti ja vaikeutti tehokkaasti Suomen eduskunnan parlamentaarista 

työskentelyä.109 

 Kailan kanta uskonnonvapauteen oli tullut selväksi jo aiemmin vuosisadan alussa, kun 

sosialismin nousun myötä Suomessakin alettiin vaatimaan kirkon ja valtion eroa. Kailalle 

vapaus ja protestanttinen uskonkäsitys kuuluivat yhteen. Hänen mukaansa kristinuskon 

vastaisella yksilöllä tuli olla vapaus olla kuulumatta kirkkoon. Mutta ennen kaikkea Kaila 

näki yhdessä muiden Lauantaiseuralaisten110 kanssa yleisen uskonnonvapauden vastauksena 

kysymykseen kirkon ja valtion suhteesta. Kaila oli kirjoittanut vuonna 1906 kaksi painettua 

kirjasta, joissa hän oli tarkastellut kirkon ja valtion suhdetta ja tullut siihen tulokseen, että 

yleinen uskonnonvapaus olisi kirkon edun mukaista ja, että nyt uskonnonvapaus oli tullut 

ajankohtaiseksi.111 

Vaikuttaa siltä, että Kailan motiivina ajaa yhteiskuntaan yleistä uskonnonvapautta oli 

nimenomaan kirkon etu. Jos kirkko pitäisi kiinni ”kirkkokurista” ja vastustaisi yleistä 

uskonnonvapautta, se aiheuttaisi uskonnonvastaisten taholta yhä kovenevaa painetta erottaa 

kirkko valtiosta. Sen sijaan yleisen uskonnonvapauden koittaessa ne kirkon jäsenet, jotka 

haluaisivat erota kirkosta ja olla liittymättä mihinkään muuhun uskontokuntaan, voisivat niin 

tehdä. Riskinä olisi tietenkin, että kirkosta alkaisi massajäsenkato, ja suurimman osan 

jäsenistä erotessa kirkosta seuraisi lopulta kirkon ja valtion ero. Kaila ei kuitenkaan tähän 

uskonut. Kaila näki kirkon kansakunnan moraalisena ja eettisenä kivijalkana, joka kasvattaa 

jäseniään siveellisiksi kansalaisiksi. Tämän tehtävän on Jumala luonut ja valtio suonut 

kirkolle. Kaila uskoi suomalaisten kirkkouskollisuuteen eikä pelännyt valtavaa kirkosta 

eroamisen aaltoa, koska muissakaan maissa uskonnonvapauden salliminen ei ollut sitä 

aiheuttanut.112 

Kaila ei siis kannattanut kirkon ja valtion eroa ainakaan tässä vaiheessa, mutta korosti, 

että kirkon tulisi olla valmis eroon, jos sen etu niin vaatisi. Kailalle kirkonmiehenä tärkeintä 

oli kirkon paras, ja näyttääkin siltä, että tarkastellessaan kirkon ja valtion suhteita Kailan 

mielessä oli kirkon hyötynäkökulma suhteessa valtioon. Kirkon tulisi saada toteuttaa omaa 

tehtäväänsä itsenäisesti, mutta kuitenkin valtionkirkon tuoma erityisasema veronkanto-

                                                 
109 Kaila 1920, 39; Jussila 2009, 92–93. 

110 Teologinen lauantaiseura on esitelty Johdanto-pääluvussa. 

111 Kaila 1906a, 6; Kaila 1906b, 37; Kaila 1920; Alakurtti 1962; 86–87; Veikkola 1969, 141; Isotalo 1995, 82–

85. Kaila oli jo vuonna 1905 kirjoittanut, että yleinen uskonnonvapaus on kirkon kannalta hyvä asia, ja myös 

protestanttisen uskon periaatteet vaativat uskonnonvapautta. Ks. Tala 2018, 25–26. 
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oikeuksineen olisi kiinnipidettävä asia. Kaila näki kirkon kasvatustehtävän erityisen tärkeänä, 

ja siksi puolusti koulujen uskonnonpetusta voimakkaasti. Uskonnonopetuksen asemaa Kaila 

analysoi enemmän teoksessaan Uskonnonvapauslaki. Sen voimaantuleminen maassamme ja 

lähimmät seuraukset.113 
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3. Uskonnonvapauskysymys 

3.1. Uskonnonvapauden laajentamisen taustalla 

Yleinen uskonnonvapaus nousi hyvin keskeiseksi yhteiskunnalliseksi ja kirkolliseksi 

kysymykseksi Suomen itsenäisyyden ensimmäisinä vuosina. Myös Erkki Kailan toimintaa 

tutkittaessa nousee uskonnonvapaus hänelle merkittäväksi asiaksi, jota hän tarmokkaasti 

yhteiskuntaan ajoi. Kailan näkemystä uskonnonvapauteen on tarkasteltu osin jo edellisessä 

pääluvussa, koska hän oli käsitellyt uskonnonvapauskysymystä tarkastellessaan kirkon ja 

valtion suhteita teoksessaan Kirkko nykyisenä kriisiaikana. Hän oli julkaissut aiheeseen 

liittyviä kirjoituksia jo 1900-luvun alun uskonnonvastaisen hyökyaallon voimistuessa. 

Vuonna 1906 hän oli julkaissut kaksi lyhyttä kirjaa aiheesta yleinen uskonnonvapaus ja 

kirkon ja valtion suhde. Aikanaan kun uusi uskonnonvapauslaki oli säädetty eduskunnassa 

vuonna 1922, Kaila oli julkaissut Otavan asetuskokoelmassa uskonnonvapauslain ja siihen 

liittyvät lait asetuksineen. Julkaisun jälkeen hän oli kokenut, että kirkon asema oli 

uskonnonvapauslain myötä muuttunut, ja tämä uusi asema suhteessa kirkon jäseniin ja 

kirkosta eroaviin vaatisi selvitystä. Sitä varten hän oli laatinut vuonna 1923 opaskirjan 

Uskonnonvapauslaki. Sen voimaantuleminen maassamme ja lähimmät seuraukset. Opas 

uskonnonvapauslain sovelluttamiseen, joka toimii tämän tutkielman toisena päälähteenä.114 

Uskonnonvapauden historiaa tutkittaessa havaitaan, että jo reformaattori Martti Luther 

kannatti uskonnonvapautta, siis yksilön vapautta uskoa ja harjoittaa uskontoaan haluamallaan 

tavalla. Luther näki ongelmallisena sen, jos maallinen hallintavalta pakottaisi ihmiset 

uskomaan tietyllä tavalla. Lutherin oppi kahdesta regimentistä, maallisesta ja hengellisestä 

erotti kirkon ja valtion eri tehtävät. Lutherin näkökannasta huolimatta Ruotsin valtakuntaan 

luterilaisen uskon vakiinnuttanut Kustaa Vaasa korotti kuninkaan myös hengellisen vallan, 

kirkon johtajaksi. Näin Ruotsin valtakuntaan tuli valtiollinen kirkko. Valtio määräsi, että 

kaikkien valtakunnan asukkaiden tuli tunnustaa luterilaista uskoa, ja valtiolla oli ylin 

päätösvalta kirkon asioihin. Valtio-opillisesti voidaan todeta Ruotsin valtakunnan toteuttaneen 

oikeauskoisen valtion aatetta. Hallitsijan vallan katsottiin tulevan Jumalalta ja hallitsijan 

velvollisuutena nähtiin oikean uskonopin edistäminen. Suomi osana Ruotsia noudatti tietysti 

samaa lakia ja uskontoa. Tällä oli pitkäkestoinen vaikutus Suomen uskonnolliseen 

tilanteeseen. Vielä autonomian ajalla Suomen kansalaisten oli kuuluttava joko 
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evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon. Muutamia poikkeuksia säännöstä olivat 

valtakunnassa asuneet vierasmaalaiset kansalaiset ja juutalaisväestö.115 

Uskonnonvapautta alettiin ajamaan yhteiskuntiin vapauden aatteen hengessä ja 

valistusajattelun periaatteiden mukaan Ranskan vallankumouksen aikoihin. Muun muassa 

Amerikan Yhdysvallat rakennettiin uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti. Suomeen 

nämä liberalistiset aatevirtaukset tulivat Euroopasta vasta 1800-luvulla, erityisesti 

uskonnonvapauden merkityksessä 1800-luvun loppupuolella, jolloin monet Euroopan valtiot 

olivat jo määritelleet uudelleen valtion suhteen kirkkoihin. Ruotsikaan ei enää harjoittanut 

niin sanotun oikeauskoisen valtion periaatetta. Suomessa autonomian ajalla luterilaisella 

kirkolla oli valtionkirkon asema. 1800-luvun liberalismin paine oli kova erityisesti 

valtionkirkkojärjestelmää kohtaan, ja Suomessakin tätä kysymystä piti lähteä pohtimaan uutta 

kirkkolakia silmällä pitäen. Valtion pakottama uskonnollisuus sai väistyä yksilön sisäisen 

uskonnonvapauden tieltä. Kirkkolakikomitean ”isä” F.L. Schauman luonnosteli uutta 

kirkkolakia, joka annettiin vuonna 1869. Lain henkeen vaikutti liberalistinen ajatus 

yksilönvapaudesta myös uskontoon, samoin kuin ajatus valtion uskonnollisesta 

tunnustuksettomuudesta. Kirkkolaissa valtion ja kirkon suhteista säädettiin siten, että kirkolle 

annettiin oikeus päättää sisäisistä asioistaan, mutta valtiolle jäi kirkollisten lakien 

valvontaoikeus, mahdollisuus vahvistaa kirkon säätämät lait tai olla vahvistamatta niitä. 

Yksilöllä oli nyt uuden lain myötä oikeus erota luterilaisesta kirkosta ja liittyä toiseen 

kristilliseen kirkkokuntaan. Täydellistä uskonnonvapautta ei vielä nähty ajankohtaiseksi, 

mutta se olisi luonnollinen seuraus Schaumanin uskonnonvapauslain laajentamisesta. Lakia 

laajennettiin koskemaan ”eriuskolaisia” vuonna 1889, mutta tämäkin koski hyvin rajoitetusti 

vain protestanttista uskoa tunnustavia.116 

Kailakin totesi uskonnonvapauden olleen hyvin rajoitettu; uskonnonvapaus, vuoden 

1889 annetun lain perusteella koski vain protestanttisia uskontokuntia. Esimerkkeinä näistä 

Kaila nosti metodistit ja baptistit, jotka muodostivat vuoden 1889 eriuskolaislain perusteella 

omat kirkkokuntansa Suomeen. Kaila mainitsi myös, että autonomian aikana 

kreikkalaiskatolisesta kirkosta ei voinut erota.117 

Kailan mukaan ”yleisen uskonnonvapauden tarve ei myöskään ollut aivan suuri, 

niinkauan kuin sosiaalidemokraattinen liike ei ollut saavuttanut suurempaa jalansijaa kansan 
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syvissä riveissä.”118 Tämä toteamus uskonnonvapauden tarpeen vähättelystä vaikuttaa 

ristiriitaiselta sen tähden, että Kaila kannatti yleistä uskonnonvapautta juuri sen vapauden 

periaatteen takia. Uskonnonvapauslaki oli ollut eduskunnassa käsiteltävänä vuosina 1921 ja 

1922. Valtiopäivillä käydyissä keskusteluissa uskonnonvapauslaista Kaila oli puhunut 

uskonnonvapaudesta luterilaisen kirkko-opin yhtenä perustuksena. Uskonnonvapauslain 

käsittely valtiopäivillä käsitellään myöhemmin tässä pääluvussa.119 

Se mitä Kaila sanoi sosiaalidemokraattisen liikkeen vaikutuksesta Suomen 

uskonnolliseen tilanteeseen 1900-luvun alussa pitää toki paikkansa. Vuoden 1903 Forssan 

kokouksen jälkeen työväenliikkeen ohjelmaan oli tullut selkeä kirkonvastainen linja, jossa oli 

vaadittu valtion ja kirkon eroa ja uskonnonopetuksen poistamista kouluista ja yleistä 

uskonnonvapautta em. edellytyksenä.120 Erkki Kansanaho on tarkastellut artikkelissaan 

vuodelta 1978 tutkimusta kirkon ja työväenliikkeen kohtaamisesta. Hän totesi siinä, että 

useiden tutkijoiden mukaan kirkon piispojen Gustaf Johanssonin ja Herman Råberghin jyrkän 

kielteinen kanta sosialismia kohtaan 1900-luvun alussa olisi vaikuttanut tähän 

työväenliikkeen uskonnon -ja kirkonvastaiseen suhtautumiseen. Johansson oli ilmaissut 

arkkipiispan arvovallalla vuonna 1902, että kristitty ei voi olla sosiaalidemokraatti.121 

Yllättävää on kuitenkin se, että piispa Råbergh oli asettunut kannattamaan yleistä 

uskonnonvapautta samaan rintamaan Jaakko Gummeruksen, Erkki Kailan ja Lauri Ingmanin 

kanssa jo vuonna 1906, hänen laatiessaan senaatille uskonnonvapauden laajentamista 

koskevan lakialoitteen. Yrjö Talan mukaan Råberghin yllättävältä vaikuttavan lakialoitteen 

motiivina olisi ollut kirkon etu. Råbergh ei Kailan tavoin nähnyt uskonnonvapauden 

aiheuttavan kirkon ja valtion eroa. Sen sijaan Råbergh katsoi, että uskonnonvapauden myötä 

kirkkoon pettyneet ja kirkosta eroon haluavat jäsenet voisivat erota vapaasti, ja kirkkoon 

jääneet jäsenet suostuisivat kirkon tunnustuksen edellyttämiin vaatimuksiin kuten 

ehtoollispakkoon kirkollisen avioliiton ehtona122 Kuten tutkimuksesta käy ilmi, yleistä 

uskonnonvapautta kannatettiin ja vastustettiin eri syistä.  Niin sanotut vanhakirkolliset 

konservatiiviset tahot arkkipiispa Gustaf Johanssonin johdolla vastustivat uskonnonvapauden 

laajentamista silloisesta vain protestanttisia kristittyjä koskettavasta, yleiseen kaikkia 

uskontokuntia ja uskonnottomia käsittäväksi siksi, koska pelkäsivät lisääntyvän 

uskonnonvapauden merkitsevän kirkolle kuoliniskua sen jäsenmäärän romahtaessa. Niin 

                                                 
118 Kaila 1923a, 5.  
119 Vp 1921 ptk I, 90; Vp 1922 ptk I, 271–272; Kaila 1923a, 5. 
120 Kaila 1923a, 5; Kansanaho 1978, 341; Soikkanen 1990; 464 
121 Kansanaho 1978, 340–341. 
122 Reijonen 1977, 34; Veikkola 1977, 30; Tala 2018, 31. 
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sanotut nuorkirkolliset edistyksellisemmät piirit, joihin kuuluivat etunenässä Teologisen 

lauantaiseuran miehet Kailan, Gummeruksen ja Ingmanin johdolla puolestaan kannattivat 

laaja-alaista uskonnonvapautta kirkon parasta ajatellen. Nuorkirkollisilla oli vanhakirkollisiin 

verrattuna hyvin optimistinen käsitys kansan kirkkouskollisuudesta myös yleisen 

uskonnonvapauden koittaessa.123 

Osa nuorkirkollisista kannatti myös niin sanottua kristillistä sosialismia vastauksena 

työväenkysymykseen. Merkittäviä yhteiskunnalliskristillisiä sanomalehtiä olivat kristillisen 

työväenlehdet Työkansa ja Tähti.124 Kristillisen työväenliikkeen synty vuonna 1906 oli yksi 

vastine antikristilliselle sosiaalidemokratialle. Monet papit näkivät uuden roolinsa seisoa 

kansalaisten rinnalla heidän pyrkimyksessään kohti parempaa yhteiskuntaa. Muun muassa 

Erkki Kaila innostui kristillisestä työväenyhdistystoiminnasta. Hän puhui ja kirjoitti kristityn 

vastuusta yhteiskunnan epäkohtien korjaamiseen. Kaila pyrki jopa eduskuntaan Kristillisen 

työväenliiton ehdokkaana vuoden 1907 vaaleissa.125 Kaila mainitsi asiasta myöhemmin 

vuoden 1923 valtiopäivillä pitämässä puheessaan, kun hän puolusti kirkkoa 

Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Matti Paasivuoren syyttäessä sitä ainaisesta 

asettumisesta hallitsevan luokan ja esivallan puolelle alempaa kansaa vastaan. Kaila totesi 

uskovansa papiston suhtautuneen vaatimukseen työväestön aseman parantamisesta 

suosiollisesti ennen ”veristä kapinaa”. Kaila mainitsi itsekin ajaneensa työväen asiaa ennen 

kapinaa, ja olleensa jopa Kristillisen työväen liiton ehdokkaana yksissä eduskuntavaaleissa.126 

Kaila kuitenkin erosi kristillisestä työväenliikkeestä kokiessaan pettymyksen, kun hänet oli 

pudotettu oman puolueensa toimesta pois ehdokaslistalta. Kaila koki, että tämä oli tahallista 

kieroa peliä. Myös moni muu papiston edustaja alkoi alkuinnostuksen jälkeen kokea 

työväenliikkeen sittenkin itselleen vieraana. Erityisesti se nähtiin huonona, että kristillinen 

työväenliike ajautui puoluepolitiikkaan. Työväen aseman parantaminen nähtiin hyvänä 

aatteena, mutta papisto ei halunnut politisoitua sen edustajana. Toinen asia oli se, että myös 

kristillinen työväenliike arvosteli kirkkoa samoin kuin sosiaalidemokraattinenkin 

työväenliike.127 

 

                                                 
123 Veikkola 1977, 30–31.  
124 Juva 1977, 42, Murtorinne 1995, 80–82. 
125 Larkio 1967, 194–197; Juva 1977, 43; Kena 1977, 22.  Kaila näki kansankirkon voivan olla myös 

sosialistisen yhteiskunnan yhteydessä. Ks. Tala 2018, 29–30. 
126 Vp 1923 ptk I, 92–93. 
127 Larkio 1969, 197. 
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3.2. Kohti yleistä uskonnonvapauslakia. Uskonnonvapauslaki 
vuosien 1921 ja 1922 valtiopäivillä 

Kaila mainitsi, että suurlakko ja sen aikaansaamat tapahtumat vaikuttivat siihen, että vuonna 

1906 aika oli tullut kypsäksi nostamaan uskonnonvapauslakikysymys yhteiskunnalliseen 

käsittelyyn. Aloite uskonnonvapauskomitean asettamiseen tuli kirkolta. Porvoon 

hiippakunnan piispa Herman Råbergh esitti virallisen aloitteen senaatille, jossa hän pyysi 

hallitsijaa selvittämään ja toimeenpanemaan uskonnonvapauden laajentamista. Råberghin 

aloite oli koskenut vain eriuskolaislain laajentamista ja siviiliavioliittolakia. Taustalla vaikutti 

myös hallitsijan vuonna 1905 antama suostumus, joka mahdollistaisi ortodoksikirkosta 

eroamisen, mikä oli ennen ollut laissa kiellettyä. Senaatti laajensi Råberghin aloitetta 

koskemaan yleistä uskonnonvapautta, siis oikeutta erota kirkosta liittymättä mihinkään 

uskonnollisen yhdyskuntaan. Senaatti asetti uskonnonvapauskomitean laatimaan mietintöä 

uskonnonvapauden laajentamisesta. Komitea oli asettunut yksimielisesti kannattamaan yleistä 

uskonnonvapautta vuonna 1908 valmistuneessa mietinnössään. Komitean kaksi keskeistä 

linjausta olivat täydellinen uskonnonvapaus ja evankelisluterilaisen kirkon aseman 

turvaaminen valtion taholta, vaikka valtio tunnustautuukin tunnustuksellisesti neutraaliksi.128 

 Asia oli kuitenkin rauennut Kailan mukaan ”Venäjällä valtaan päässeen taantumuksen 

vaikutuksesta”. Venäjän taantumuksellinen tilanne, jota nykyään kutsutaan Suomen historian 

toiseksi sortokaudeksi, esti lähes kaikki yhteiskunnalliset uudistukset. Vasta Venäjän vuoden 

1917 vallankumouksen jälkeen Suomessa voitiin aloittaa uusien lakien säädäntätyö. 

Sisäpolitiikassa sosiaalidemokraatit olivat vallankahvassa voitettuaan edelliset, vuoden 1916 

eduskuntavaalit. Uskonnonvapauslakia alkoi ajamaan kirkollis- ja opetusministeriksi nimitetty 

E.N. Setälä. Hänen ehdottamansa uskonnonvapauskomitea vahvistettiin senaatin toimesta 

toukokuussa 1917.129 

 Kaila mainitsi, että vuoden 1917 uskonnonvapauskomitea oli saanut senaatilta ohjeen 

pohtia sitä, miten kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia, myös evankelisluterilaista kirkkoa, 

pidettäisiin lain mukaan tasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden, huomioon ottaen myös 

kirkon ja valtion mahdollisen eron. Kailan mukaan ohjeiden taustalla vaikutti ”sen 

vallankumouksellinen kuohunnan jälkiä, jonka edustajana Tokoin senaatti esiintyi” Näillä 

jäljillä Kaila viittasi vaatimuksiin uskonnollisten yhdyskuntien tasa-arvoisuudesta, ja 

puheeseen kirkon ja valtion erottamisesta.130 Sosiaalidemokraatit olivat olleet vuoden 1916 

                                                 
128 Kaila 1923a, 6, Kaila 1923b, 3; Vp 1921 ptk I, 90–91; Murtorinne 1967, 129–130; Reijonen 1977, 34–39; 

Reijonen 1980, 29–33. 
129 Kaila 1923a, 6; Reijonen 1977, 42–43. 
130 Kaila 1923a, 12. 
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eduskuntavaalien jälkeen enemmistönä eduskunnassa ja senaattia oli johtanut 

ammattijärjestöjen puheenjohtaja Oskari Tokoi. Mikko Reijonen huomautti 

väitöskirjatutkimuksessaan, että Tokoin senaatin ohjelmanjulistuksessa oli ilmoitettu 

uskonnonvapauslain ajamisen olevan lähitulevaisuuden asia, mutta ohjelmassa ei viitattu 

kirkon ja valtion eroon. Kuitenkin senaatti oli nimittänyt uskonnonvapauskomitean rinnalle 

toisen komitean valmistelemaan selvitystä kirkon ja valtion erosta.131  

 Uskonnonvapauskomitean mietintö, joka valmistui 4.12.1917, rakentui hyvin pitkälle 

edellisen komitean mietinnön pohjalle, mitä tuli itse uskonnonvapauslain sisältöihin. 

Komitean lausunto uskonnollisten yhdyskuntien tasa-arvokysymykseen nähden oli ollut se, 

että tasa-arvo ei voisi toteutua niin kauan kuin evankelisluterilaisella kirkolla säilyisi 

valtionkirkollinen erityisasema, joka oli säädetty yleisen lain luonteen mukaisella kirkkolailla. 

Uskonnonvapauskomitean mietinnön mukaan evankelisluterilaista kirkkoa ei tulisi enää 

uskonnonvapauslain voimaan tultua pitää valtionkirkkona sen tähden, että kaikilla muilla 

uskonto- ja kirkkokunnillakin olisi maassamme täydet oikeudet. Evankelisluterilainen kirkko 

olisi vain Suomen kansan enemmistön historiallinen kirkko, jolla on sen mukainen asema. 

Kaila huomautti, että myös kreikkalaiskatolisella kirkolla olisi uuden uskonnonvapauslain 

myötä tunnustettu historiallinen vähemmistökirkon asema maassamme.132 

Uskonnonvapauslailla nähtiin olevan kiire, mutta se jäi Suomen itsenäistymisen ja 

uuden hallitusmuodon järjestämisen alle. Tosin uskonnonvapaus liittyi uuden valtion 

järjestymiseen ja tulevan (vuoden 1919) hallitusmuodon valmistelussa oli otettu myös 

uskonnonvapaus huomioon. Eduskunnan ehdotuksessa hallitusmuodoksi oli myönnetty 

Suomen kansalaiselle oikeus erota kuulumastaan uskontokunnasta ja liittyä vapaasti 

haluamaansa toiseen uskontokuntaan. Eduskunnan lakiesitys oli myös määrittänyt 

evankelisluterilaisen kirkon aseman Suomen kansan yleisenä kirkkona. Esitysten sanamuotoja 

oli muutettu perustuslakivaliokunnassa, ja nämä muutokset olivat jääneet pysyviksi. 

Lopulliseen hallitusmuodon 9 §:ään oli tullut lisälauseke, jossa taattiin Suomen kansalaisen 

oikeudet ja velvollisuudet riippumattomiksi uskontokuntaan kuulumisesta tai 

kuulumattomuudesta. Evankelisluterilaisen kirkon asemaa koskevasta laista puolestaan oli 

poistettu lause, joka korosti kirkon erityisasemaa. Lopulliseen lakiin (HM1919, 83 §) oli tullut 

vain maininta ”evankelisluterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään 

kirkkolaissa.”133 Kaila totesi, että hallitusmuodon 9 §:ssä oli yleisen uskonnonvapauden 

                                                 
131 Reijonen 1980, 50–51, 66. 
132 Kaila 1923a, 12–15; Reijonen 1977, 46, 51. 
133 Kaila 1923a, 6–9; Kaila 1923b, 8.; Reijonen 1980, 221–223. 
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periaate määritetty ”hyvinkin radikaalisessa muodossa.”134 Radikaaliksi voidaan sanoa sitä, 

että hallitusmuoto ”oli rakennettu uskonnonvapauden periaatteelle”135  Kaila jatkoi, että 

yleinen uskonnonvapauden periaate vaatisi toteutuakseen välttämättä uskonnonvapauslakia.136 

Vuoden 1918 kirkolliskokous oli päätynyt kannattamaan yleistä rajoittamatonta 

uskonnonvapautta. Pelko kirkon erityisen valtiollisen aseman heikentymisestä herätti toki 

huolta kirkon piirissä varsinkin, kun uudesta hallitusmuodosta oli poistettu kirkon 

erityisasemaa korostanut lauseke. Muitakin uskonnonvapauden käytännön 

järjestelykysymyksiä oli jäänyt selvittämättä uskonnonvapauskomitean mietinnössä. Senaatin 

valtiopäiville antama esitys uskonnonvapauslaista valmistui hallitusmuodon säätämisen 

jälkeen vuonna 1920. Esityksessä oli monia asioita, jotka nostattivat paljon keskustelua 

valtiopäivillä 1921, jolloin lakia käsiteltiin ensi kertaa.137 

 Kaila kuvasi lain käsittelyn aiheuttaneen eduskunnassa paljon keskustelua. Monet 

olivat vastustaneet lakia turmiollisena kansalle. Kaila itse oli puolustanut lakia nimenomaan 

vapauden lähtökohdasta. Hän totesi myös yleisen uskonnonvapauden saaneen 

perustuslaillisen aseman hallitusmuodossa, ja kahden kirkolliskokouksen puoltaneen sitä. 

Kailan mukaan se, että hallitusmuodosta oli poistettu luterilaisen kirkon erityistä asemaa 

suojaava pykälä, oli seurausta kirkon ja valtion eroon tähtäävien ryhmien poliittisesta 

vallasta.138 

Kaila oli käyttänyt useita puheenvuoroja vuoden 1921 valtiopäivien 

uskonnonvapauslakikeskustelussa. Hän oli sopinut toisen Kokoomuksen 

pappiskansanedustajan, Paavo Virkkusen kanssa, että tämä keskittyy valtiopäivillä toiseen 

aikakauden merkittävään kirkolliseen uudistukseen, papiston palkkauslakiin, ja Kaila 

keskittyy uskonnonvapauslakiin. Kaila oli myös lakivaliokunnan jäsen samoin kuin 

perustuslakivaliokunnan varajäsen. Hän oli tullut valituksi puolueensa edustajaksi näihin 

valiokuntiin ilmeisesti juuri sen takia, että hän käyttäisi uskonnonvapausasiassa puolueensa 

ääntä, ja hän esiintyikin molemmissa valiokunnissa koko lain käsittelyn ajan.139 Kailalle 

uskonnonvapauslaki vaikutti olevan sydämen asia, joten sikälikin edellä mainittu oli 

luonnollinen työnjako. Kaila totesi valtiopäivillä 22.4.1921 pitämässään puheenvuorossaan 

yleisen uskonnonvapauden tarpeelliseksi sen yhteiskunnassa vallalla olleen 

                                                 
134 Kaila 1923a, 8; Kaila 1923b, 8. 
135 Seppo 1978, 367. 
136 Kaila 1923a, 8–9. 
137 Reijonen 1980, 184; Murtorinne 1995, 140–141. 
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uskonnottomuuden hengen takia, joka hänen mukaansa johtui viimeisten vuosikymmenien 

voimakkaasta kiihotuksesta uskonnottomuuteen. Kaila puolusti vapautta uskontoon ja 

uskonnottomuuteen. Hänen mielestään kansankirkko ei saa pakottaa jäseniään kuulumaan 

siihen vastentahtoisesti. Kaila näki myös kirkon etuna sen, että sen jäseninä ei olisi kirkolle 

”vihamielistä kuollutta painolastia” Hän mainitsi myös sen tosiasian, että hallitusmuodossa 

valtio oli tunnustanut yleisen uskonnonvapauden, jonka tähden uusi uskonnonvapauslaki oli 

tarpeellinen säädettäväksi. Kaila totesi, että sekä kirkolliskokousten säätämä kirkkolaki 

(kirkko ei vastusta sitä, joka tahtoo erota kirkosta liittymättä toiseen uskontokuntaan, KL 

1919, 6§) että hallitusmuoto edellyttävät uskonnonvapauslakia. Yksi uskonnonvapauslain 

tarkoitus oli saattaa kirkkolaki sopusointuun uuden hallitusmuodon kanssa.140 

Kaila mainitsi valtiopäiväpuheissaan muutamia uskonnonvapauslakiin liittyviä 

selvitystä vaativia kohtia. Hän korosti uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisen käytäntöön 

henkilökohtaisen ilmoitusvelvollisuuden tarpeellisuutta. Kailan mukaan pelkkä kirjallinen 

ilmoitus antaisi mahdollisuuden ”kevytmieliseen agitatsiooniin”, jossa kansankiihottajat 

voisivat pyytää ihmisiltä allekirjoituksia kirkosta eroamiseen ja luvata vastineeksi 

kirkollisveroista vapautumisen. Kaila korosti, että ei uskonut henkilökohtaisen 

ilmoitusvelvollisuuden vaikuttavan siihen, että pappi yrittäisi ylipuhua kyseistä 

eroilmoituksen tekijää perumaan eroamisensa. Kailan mukaan valtion etukin vaatii, että 

uskonto persoonallisen luonteensa takia edellyttää sen käsittelemistä persoonallisena 

asiana.141 

Muita Kailan valtiopäiväpuheessaan nostamia seikkoja olivat: uskonnonopetuksen 

järjestäminen jota käsitellään tässä tutkielmassa omassa alaluvussaan, uusien luostarien 

perustamisen kieltäminen, kirkollisverot (henkilö- ja yhteisövero), sekä hautausmaiden 

ylläpitäminen. Kaila käytti useita puheenvuoroja tuona päivänä, kun uskonnonvapauslakia 

puitiin eduskunnassa. Hän vetosi kuulijoidensa tunteisiin puhuessaan uskonnon tärkeydestä 

yhteiskunnan moraalisena tukijalkana. Kaila totesi, että uskonnonvapauslakiasiassa on 

olemassa kaksi vastakkaista voimaa taistelemassa keskenään – ne, jotka Kailan tavoin 

katsovat uskonnon olevan yhteiskunnan koossa pitävä voima ja uskonnon viholliset, jotka 

haluavat erityisesti kirkolle vaikeuksia. Kaila toi esiin kirkon tehtävän yhteiskunnan 

uskonnollisuuden vaalijana. Hän jatkoi tunteisiin vaikuttamista kertomalla uskovansa 

kumman puolen taistelusta valtiovalta valitsisi.142 

                                                 
140 Vp 1921 ptk I, 90–91. 
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Kailan mukaan oikeusvaltion tavoitteet ja ihanteet ovat samoja kuin uskonnon. Pelkkä 

lain noudattaminen ei riitä yhteiskunnassa, vaan tarvitaan myös hyvää tahtoa, jonka uskonto 

ihmisiin kasvattaa. Uskonto on kaiken siveellisyyden perusta, ja tämä siveellisyys on 

edellytys hyvälle yhteiskunnalle. Uskonto on se asia, joka sitoo yksilöt yhdeksi kansaksi, 

kohti yhteistä hyvää.  Kaila mainitsi mitä ”uskonnoton kiihotus” oli saanut aikaan 

yhteiskunnassamme. Hän esitteli tilastoja avioeroista, aviottomista lapsista ja rikostilastoista, 

joiden kaikkien nousujohtoisuuden syyksi hän esitti viime vuosikymmenien uskonnotonta 

kansankiihotusta. Kaila toivoi, että kansanedustajat näkisivät samoin kuin hän, että uskonto 

on yhteiskunnan etu, koska se toimii kansan moraalinperustana, ja kirkko on uskonnon 

edustaja yhteiskunnassamme.143 

Kaila otti kantaa myös siihen, tulisiko kirkon haudata kirkon omistamiin hautausmaihin 

kirkosta eronneita maksua vastaan. Hän totesi uskovansa, että uskonnonvapauslain myötä 

syntyvät uudet uskonnolliset yhdyskunnat, samoin kuin uskonnottomat ryhmittymät tulisivat 

perustamaan omia hautausmaitaan. Siksi Kaila puolusti kirkon yksinoikeutta omiin 

hautausmaihinsa.144 

Vaikka Kaila oli täydellisen uskonnonvapauden kannalla, yhtä asiaa hän vastusti 

uskonnonvapauteen liittyen, nimittäin uusien luostarien perustamista Suomeen. Hän oli sitä 

mieltä, että luostarit olivat uskonnollisen ja valtiollisen propagandan pesäpaikkoja. Kaila 

pelkäsi kreikkalais- ja roomalaiskatolisten oppien aikaansaavan uskonnollista hajaannusta, 

samoin kuin mahdollista Venäjän poliittista propagandaa välittyvän luostarien kautta.145 Tämä 

Kailan vahva luostarien perustamista vastustava mielipide heijasti tuona aikana 

protestanttisissa kirkoissa esiintynyttä antikatolista henkeä, joka aiheutui roomalaiskatolisen 

kirkon ekspansiopyrkimyksistä ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa. 

Katolinen kirkko oli saanut lisättyä sodan jälkeen vaikutusvaltaansa, koska sillä oli vahva 

asema useissa sodan voittajavaltioissa. Katolisen kirkon laajenemisen pelko protestanttisiin 

maihin ja se, että katolinen kirkko vastusti ekumeniaa muiden kirkkokuntien kanssa, sai 

protestanttiset kirkot tekemään keskenään ekumeenista yhteistyötä ja järjestäytymään myös 

yhteiseen antikatoliseen rintamaan.  Kuten Aila Lauha osoittaa myös Suomen kirkossa vallitsi 

vahva antikatolinen henki vuosina 1923–1924. Suomen kirkossa pelko katolisen kirkon 

alaisuuteen takaisin joutumisesta johti kirkon laatimaan asiasta julkisen lausunnon, jossa 

selvitettiin suhdetta katoliseen kirkkoon. Toinen selvä viesti kirkon antikatolisuudesta oli se, 
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että Erkki Kailan johtama Pappisliitto alkoi vuonna 1924 tekemään virallista yhteistyötä 

Zentralstelle fur Kirchliche Hilfsaktionen kanssa, joka oli protestanttisten kirkkojen 

avustusjärjestö, joka auttoi evankelisia vähemmistökirkkoja katolisen kirkon valta-alueilla.146 

Kirkollisista veroista vapautumiseen Kailan kanta oli selvä. Hän kannatti kirkollisveroa 

jäsenmaksuna niille jäsenille, jotka tahtovat kirkossa pysyä, ja nauttia sen mukaisista 

jäseneduista. Kirkosta eroaville tulisi luonnollisesti vapautus myös kirkollisveroista. 

Siviilirekisteriin siirtyneille ehdotettua niin sanottua kulttuuriveroa hän ei nähnyt 

kannattavana. Kaila kuitenkin vastusti ehdottomasti yhteisöveron poistamista. Hän näki sen 

välttämättömänä monille seurakunnille, jotka ovat riippuvaisia seurakunnan alueella olevien 

yritysten tuotoista. Kaila perusteli yhteisöveroa myös sillä, että sen poistaminen kaatuisi 

kirkon henkilöjäsenten niskoille ja koituisi kohtuuttomaksi erityisesti köyhemmille kirkon 

jäsenille.147 Myös vuoden 1920 eduskunnan perustuslakivaliokunta näki asian samoin kuin 

Kaila. Perustuslakivaliokunta, joka esitti uskonnonvapauslain eduskunnan suurelle 

valiokunnalle ja lopulta koko eduskunnalle äänestettäväksi, päätyi kirkollisverojen suhteen 

vapauttamaan kirkosta eronneet henkilöt kaikista kirkollisista maksuista. 

Perustuslakivaliokunta katsoi kirkon palvelevan valtiota, joten kirkon tulisi saada säilyttää 

veronkanto-oikeus yhteisöjen osalta, tästä valtiokin hyötyisi.148 

Uskonnonvapauslakiesitys oli herättänyt voimakasta vastustusta. Vaikka itse laki 

nähtiin kiireellisenä asiana monelta taholta, muun muassa Kailan, se jätettiin lepäämään 

seuraaviin valtiopäiviin asti. Lain sisällöissä oli seikkoja, joista eduskunnassa oltiin eri mieltä. 

Myös pappisjäsenten kesken tuli erimielisyyksiä kirkon erityisasemaa korostavien 

konservatiivien, ja Kailan edustaman uudistushenkisen linjan taakse asettuneiden pappien 

välillä. Laki ei saanut vaadittavaa äänimäärää, jolla se olisi voitu julistaa kiireelliseksi.149 

Valtiopäivien käsitellessä lepäämään jätettyä uskonnonvapauslakia 6.10.1922 Kaila piti 

vain yhden puheenvuoron, jossa hän katsoi olevansa pakotettu puolustamaan omaa 

positiivista näkemystään uskonnonvapauslaista ja kansankirkon tulevaisuudesta verrattuna 

joidenkin pappiskansanedustajien hyvin pessimistisiin lausuntoihin.150 

Valtiopäivien 1922 keskusteluissa pappiskansanedustajat, joita oli peräti 16, 

hajaantuivat mielipiteissään uskonnonvapauslaista kahteen rintamaan. Osa pappisedustajista 

ajoi tuomiorovasti J.A. Mannermaan ja rovasti K.R. Kareksen edustamaa konservatiivista 
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kansankirkollista linjaa suhteessa uskonnonvapauteen. He pelkäsivät yleisen 

uskonnonvapauden aiheuttavan kansankirkon hajoamisen. Kaila ja toinen teologian tohtori 

Paavo Virkkunen erosivat uskonnonvapauskysymyksessä edellä mainitusta konservatiivisesta, 

niin kutsutusta pappisrintamasta. Kaila syytti pappisrintamaa katolisesta kirkkonäkemyksestä, 

joka pakottaa kaikki jäsenensä kuulumaan kirkkoon. Kailan mukaan protestanttisen kirkon 

henkeen kuuluu vapaus. Vain vapaasta tahdosta kirkossa olevat jäsenet muodostavat siitä 

todellisen uskovien yhteyden. Kaila vertasi kirkkoa josta ei voinut erota, suljettuun 

lintuhäkkiin. Kailan vertauksen mukaan lintu kaipaisi pois häkistä niin kauan kuin ovi pysyisi 

suljettuna. Mutta jos häkin ovi pysyisikin avoinna, olisi hyvinkin mahdollista, että lintu 

haluaisi palata sinne myöhemmin. Sitä paitsi Kaila uskoi, että kirkon jäseneksi pakotettu 

”kuollut painolasti” olisi muuttunut pikkuhiljaa passiivisesta, aktiiviseksi kirkkoa 

vastustavaksi voimaksi. Siksi hän kannatti yleistä uskonnonvapauslakia, jotta 

uskonnonvastaiset henkilöt voisivat erota kaikista kirkkokunnista vapaasti. Kaila ja 

Virkkunen eivät olleet huolissaan kirkon tulevaisuudesta, vaan suhtautuivat tulevaisuuteen 

hyvin optimistisesti ja kannattivat siksi yleistä uskonnonvapautta.151 

Vuonna 1922 uskonnonvapauslaki ei herättänyt enää niin suurta erimielisyyttä lain 

sisällöllisistä asioista ja varsinkaan itse lain tarpeellisuudesta, kuin edellisen vuoden 

valtiopäivillä. Eduskunta vahvisti uskonnonvapauslain selvällä äänienemmistöllä, 137–25. 

Laki tuli voimaan vuoden 1923 alusta. Kailan, Ingmanin ja Virkkusen eduskunnassakin 

edustama niin sanottu nuorkirkollinen suunta saavutti uskonnonvapauslakiasiassa poliittisen 

voiton. Laki säädettiin hyvin pitkälti heidän ajamansa linjan mukaisesti. Erityisesti Kailalle 

uskonnonvapauslakiasiasta tuli poliittisen uran huippuhetki.152 

3.3. Uskonnonvapauslain keskeiset vaikutukset 

Kaila teki oppaassaan Uskonnonvapauslaki. Sen voimaantuleminen maassamme ja lähimmät 

seuraukset selkoa mielestään tärkeimmistä uuden uskonnonvapauslain kohdista ja otti oppaan 

lopussa kantaa myös siihen, tulisiko kirkon erota valtiosta kirkon muuttuneen aseman takia. 

Myös uskonnonopetuksen tunnustuksellisuus nousi uskonnonvapauskeskustelun yhdeksi 

keskeiseksi kysymykseksi. Sitä tarkastellaan omana kokonaisuutenaan myöhemmin tässä 

pääluvussa. 

Vuoden 1917 uskonnonvapauskomitean senaatilta saama keskeinen ohje oli pohtia sitä, 

miten uskonnonvapauslaissa säädettäisiin se, että kaikki uskonnolliset yhdyskunnat olisivat 
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toisiinsa nähden tasa-arvoisessa asemassa. Uskonnollinen yhdyskunta oli määritetty 

uskonnonvapauslain 2 §:ssä seuraavasti: 

”Uskonnollisina yhdyskuntina pidetään tässä laissa evankelisluterilaista ja 

kreikkalaiskatolista kirkkoa, niin myös muita uskontokuntia, joilla on tarkoituksena 

julkisesti harjoittaa uskontoa ja jotka on asianmukaisesti rekisteröity, niin kuin 2 luvussa 

sanotaan.”153 

 

Uskonnonvapauslakiin oli kirjattu viittaus hallitusmuodon 83 §:ään, jossa todetaan, että 

”evankelisluterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säädetään kirkkolaissa.” Tasa-

arvokysymys ei siis toteutunut luterilaisen kirkon, eikä myöskään kreikkalaiskatolisen kirkon 

osalta, koska näiden kirkkojen asioita säädettiin erityisillä kirkollisilla lailla.154 

 Kaila huomautti, että vaikka vahvistetussa hallitusmuodossa ei enää puhuttu 

uskontokunnasta, uskonnonvapauslain määritelmä viittaa siihen, että muitakin 

rekisteröimättömiä uskontokuntia saattaa olla olemassa. Tämä on tärkeä huomio, jotta 

uskonnonvapauslain 5 §:n 4. mom. tulisi toteutumaan. Kyseisessä momentissa kielletään 

useampaan uskontokuntaan samanaikainen kuuluminen. Kaila mainitsi, että lailla ei ole 

tarkoitus kieltää ”esim. kirkon jäsentä harrastamasta jotakin hengellistä liikettä tai käymässä 

sen kokouksissa.”155 Kailan johtopäätös lain tarkastelusta oli seuraava:  

että uskontokunnalla tässä laissa ei tarkoiteta kaikenlaisia vapaita uskonnollisia liikkeitä, 

vaan 1) rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia ja 2) sellaisia kirkkokuntia ja uskontoja, 

jotka syystä tai toisesta eivät ole noudattaneet uskonnonvapauslain heille tarjoamaa 

tilaisuutta rekisteröimiseen, mutta kuitenkin tahtovat julkisesti harjoittaa uskontoa.156 

 

Viimeksi mainituista Kaila nosti esimerkkeinä roomalaiskatoliset ja anglikaanit. 

Uskontokuntina laajassa merkityksessä olisi pidettävä vain sellaisia uskontokuntia, joilla on 

vakiintunut oppi ja seurakuntajärjestys, ja hän esittikin toiveensa vapaiden hengellisten 

liikkeiden suuntaan, että nämä yleisen järjestyksen vuoksi muodostaisivat laillistettuja 

uskonnollisia yhdyskuntia. Kaila totesi, että näihin ”lahkoihin”, joista hän esimerkiksi nosti 

adventistit ja helluntailaiset, liittyvät kirkosta eronneet ovat uskonnonvapauslain 3 §:n 

mukaan ”mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomia henkilöitä.”157 

Kaila tarkasteli uskontokunnasta eroamista todeten, että uskonnonvapauslain 5§:n 4. 

mom. kieltää useaan uskontokuntaan kuulumisen, mutta tämän selvittämisen olevan 

käytännössä mahdotonta useiden uskontokuntien osalta. Uskonnonvapauskomitea oli 
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ehdottanut lakiin määräystä uskonnolliseen yhdyskuntaan liittyvälle todistuksen esittämistä 

siitä, ettei hän kuulu muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tämä määräys oli kuitenkin 

jätetty pois lopullisesta laista.158 

Kaila selvitti oppaassaan uskontokunnasta eroamista käytännössä, ja totesi pääsäännön 

olevan, että lapset seuraavat vanhempiaan uskontokuntaan kuulumisessa, 15-vuotiaalta 

tarvitaan oma suostumus. Kaila harmitteli sitä, että uskonnonvapaudesta seuraisi perheiden 

jakautumista uskonnollisessa mielessä, mutta totesi että mikäli luterilaiset vanhemmat eivät 

haluaisi kastaa lastaan kuten kirkon oppi ja järjestys määräsivät, heidän olisi erottava kirkosta. 

Kirkonmies Kaila korosti selvityksessään myös sitä, että kirkosta eroaminen ei saisi olla liian 

helppoa. Uskonnonvapauslaki määrää kirkosta eroajaa tekemään seurakuntansa kirkkoherralle 

henkilökohtaisen eroilmoituksen, mikä Kailan mukaan estäisi merkittävästi yllytysjoukon 

kirkosta eroamista. Hän painotti myös sitä, että kirkosta eroajalle tulisi kuukauden harkinta-

aika, jonka aikana henkilöä tulisi pitää kirkon jäsenenä, ja hän saattaisi myös eroilmoituksena 

perua.159 

 Uskonnonvapauslain 12 § vapauttaa kirkosta eronneet henkilöt ja muut uskonnolliset 

yhdyskunnat kirkollisista veroista, mikä herätti kysymyksen kirkon piirissä siitä, suosiiko 

tämä uskonnottomuutta ja kannustaako taloudellinen motiivi kirkosta eroamiseen. 

Kirkollisverolle oli ehdotettu jo vuoden 1906 uskonnonvapauskomitean toimesta korvaavaa 

veroa, niin sanottua pakana -tai kulttuuriveroa, jonka kirkosta eronnut maksaisi kruunulle. 

Tämä olisi aiheuttanut hankaluuksia, koska kirkollisverot olivat eri seurakunnissa eri 

suuruiset. Vuoden 1917 uskonnonvapauskomitea oli päätynyt luopumaan tästä ehdotuksesta. 

Uskonnonvapauslaki velvoitti ainoastaan yhtiöt ja yhdistykset, pois lukien laissa määritellyt 

uskonnolliset yhdyskunnat, maksamaan kirkollisveroa. Kaila toisti myös oppaassaan saman, 

mitä oli aiemmin uskonnonvapauslain käsittelyn yhteydessä valtiopäivillä sanonut: hän näki 

kirkollisveroista vapautumisen olevan merkittävä keino agitaattoreille yllyttää joukoittain 

ihmisiä eroamaan kirkosta. Kaila puolusti kirkon maksullista jäsenyyttä etuna, jonka takia 

kirkon jäsen on valmis maksamaan vapaaehtoisen uhrin, ja mikäli ei tahdo, hänen pitää saada 

erota.160 

Toinen kirkon jäsenyyteen liittyvä asia, mikä oli noussut uskonnonvapauslain 

säätämisen aikaisen keskustelun kärkeen, oli hautausmaiden ylläpitäminen. Poliittisesta 

vasemmistosta oli yritetty ajaa kunnallisia hautausmaita kirkollisten rinnalle, mutta tämä ei 
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ollut saavuttanut tarpeeksi suurta suosiota lain muuttamiseksi. Muun muassa 

sosiaalidemokraattien kansanedustaja, lääkäri Hannes Ryömä otti voimakkaasti kantaa 

kunnallisten, kaikille tarkoitettujen hautausmaiden tarpeellisuuden puolesta. Ryömä kirjoitti 

uskonnonvapauslain vahvistamisen jälkeenkin ”yleisten” hautausmaiden puolustuspuheen, 

koska hän näki useita ongelmakohtia sille, että hautausmaat jäivät kirkon päätösvallan alle 

uskonnonvapauslaissa.161 

Huomionarvoista on Kailan mielipiteen muuttuminen vuoden 1921 valtiopäivien 

uskonnonvapauslakikeskusteluista lain voimaantulemisen jälkeiseen aikaan, jolloin hän 

kirjoitti oppaansa. Valtiopäivillä Kaila oli ehdottaman vakuuttunut, että kirkon ulkopuolelle 

jäävät ryhmittymät perustaisivat omat hautausmaansa. Vuonna 1923 Kaila kommentoi 

uskonnonvapauslain 10 § :ää: ”jos evankelisluterilaisen seurakunnan alueella asuu 

huomattava määrä seurakuntaan kuulumattomia, voi valtioneuvosto seurakunnan pyynnöstä 

velvoittaa heidät perustamaan eri hautausmaan.” Kailan mielestä tähän ei tulisi ryhtyä kuin 

hätätilanteessa. Hän arveli, että kunnat joutuisivat perustamaan hautausmaat, jolloin kirkon 

jäsenet joutuisivat osallistumaan seurakuntien hautausmaiden kustannuksien lisäksi vielä 

kunnallistenkin hautausmaiden kuluihin. Kirkko sai uskonnonvapauslain myötä vahvistetun 

oikeuden hautausmaiden ylläpitämiseen sillä ehdolla, että myös kirkkoon kuulumattomat 

saisivat hautapaikan kirkkomaalta erillistä korvausta vastaan.162 

Kaila kommentoi uskonnonvapauslain johtolausetta, joka oli kumonnut sellaiset vanhat 

lainkohdat, jotka olivat uuden uskonnonvapauslain määräysten kanssa ristiriidassa. Kaila 

mainitsi isoimpien muutosten koskeneen niin sanottuja ”papistolle annettujen Erioikeuksien 

kohtia” vuodelta 1723, joissa oli määrätty kaikkien valtakunnan asukkaiden tunnustukseksi 

evankelisluterilainen usko, ja papiston oikeudet kymmenystuloihin. Toinen iso muutos oli 

evankelisluterilaisen kirkon valtionkirkkoaseman kumoaminen. Evankelisluterilaisen kirkon 

asema suhteessa valtioon oli määritetty hallitusmuodossa 1919. Sen 83 §:ssä todettiin, että 

kirkon järjestysmuodosta ja asioista säädetään kirkkolaissa. Kaila huomautti, että kirkkoa 

suojaamaan oli asetettu säädös, joka kielsi muita kuin evankelisluterilaisen tunnustuksen 

omaavia ottamaan osaa kirkkoa koskeviin päätöksiin. Hannes Ryömä katsoi tämän säädöksen 

tulleen kumotuksi hallitusmuodon 9 §:ssä, jossa määriteltiin kaikille Suomen kansalaisille 

yhtäläiset perusoikeudet uskonnolliseen vakaumukseen katsomatta. Perustuslakivaliokunta oli 

asiasta eri mieltä ja vahvisti säädöksen voimassaolon. Kaila totesi, että luterilaisen kirkon 
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asioista päättäminen ei ole yleinen kansalaisoikeus.163 Myös Lauri Ingman oli ottanut kantaa 

uskonnonvapauskeskusteluun vuoden 1922 valtiopäivillä ja oli julkaissut osan omista 

lausunnoistaan painettuna kirjana. Hän oli ihmetellyt suuresti sitä, miten kommunistien 

taholta oli puolustettu uskonnonvapautta ja kritisoitu kirkon suhtautumista 

uskonnonvapauteen, vaikka Ingmanin mukaan kommunistit eivät tienneet 

uskonnonvapaudesta tai muustakaan vapaudesta mitään.164 

 Kailan mukaan kirkosta eronneissa oli monenlaisia, ja hän teki jaon toiseen 

uskontokuntaan siirtyneiden ja siviilirekisteriin siirtyneiden välille.  Kailan kuvauksen 

mukaan siviilirekisteriin siirtyneet olivat monenkirjavaa joukkoa, heissä oli ”radikaalisia 

uskonnonkieltäjiä esim. kommunisteja ja lahkolaisia kuten russelilaiset165 ja helluntailaiset.” 

Kaila totesi, että kirkkolaki antaa ohjeita papin toisuskoisiin suhtautumisessa, mutta hän näki 

lain tarkoittavan kristillistä oppia tunnustavia. Uskonnonvapauslain voimaan tultua 

piispainkokous oli antanut ohjeita papistolle kirkosta eronneisiin suhtautumisessa. 

Pääsääntönä piispainkokouksen ohjeissa oli ollut, että kirkosta eronneita tulisi kohdella 

rakkaudella, mutta samalla tulisi varoa, ettei kirkon ja sen ulkopuolella olevien raja tulisi 

häivytetyksi, jos kirkosta eronneita palveltaisiin seurakuntien jäsenien tavoin kirkollisissa 

toimituksissa ja sakramenteissa. Kaila kommentoi asiasta noussutta keskustelua ja korosti, 

että selvä rajanveto kirkosta eronneisiin ei tarkoita kostoa, vaan kirkosta eronneita tulee 

kohdella kunnioittavalla tavalla kaikissa tapauksissa.166 

Kaila totesi, että kirkkolain 6 §, joka kieltää kirkkoa estämästä jäseniään eroamasta, on 

nyt uskonnonvapauslain 5 §:n kanssa yhtenevä. Kaila puolusti uskonnonvapautta 

voimakkaasti myös oppaassaan. Hän totesi, että kun kukaan ei ole enää pakotettu jäämään 

kirkon jäseneksi, kaikki kirkkoon jäljelle jääneet ovat sen jäseniä vapaaehtoisesti. Ja nämä 

pitävät Kailan mukaan kirkon jäsenyyttä korkeassa arvossa, todistaahan sen myös ”kirkon 

jäsenmaksun” vapaaehtoinen maksaminen, mikä saattoi olla työläisperheelle melkoisen suuri. 

Hänen mukaansa se, että yksilö haluaa olla kirkon jäsen kirkollisveroista huolimatta, todistaa 

todellisen siteen hänen ja kirkon välillä. Kailan mukaan kansankirkossa on monenvärisiä 

lampaita, myös punaisia. Kirkon täytyy hoitaa kaikkia jäseniään puolueväristä riippumatta. 

Kirkossa on myöskin syntistä elämää eläviä jäseniä, jotka kuitenkin haluavat olla kirkon 

yhteydessä. Kirkolle tämä asettaa haasteen siitä, miten sen tulisi ottaa huomioon hyvinkin 
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erilaiset jäsenensä. Kaila totesi, että kirkon tulisi vaalia sitä vuosisataista rakkautta, mikä 

kansalla on kirkkoonsa. Lopuksi Kaila otti kantaa kysymykseen, tulisiko kirkolla olla oikeus 

erottaa jäseniään. Kaila vastasi luterilaisen kirkon olevan syntisten ja pyhien yhteisö, jossa 

erityisesti uskonnollisesti heikoimmat ovat kirkon tuen tarpeessa. Hän ei nähnyt ainakaan 

tässä vaiheessa kirkon puolelta tarpeellisena pohtia jäseniensä erottamista.167 

3.4. Taistelu uskonnonopetuksesta 

Kysymys uskonnonopetuksesta oli noussut yksilön uskonnonvapauden ja kirkon oikeudellisen 

aseman ohella yhdeksi kolmesta keskeisestä teemasta uskonnonvapauskeskustelussa. 

Uskonnonvapautta ajava ylioppilaiden Prometheus-yhdistys oli perustettu 1900-luvun alun 

kirkon ja uskonnonvastaisuuden aallon kasvaessa yhteiskunnassa. Myös ylioppilaiden 

keskusteluseuran julkaisema Nuori Suomi oli kirjoittanut uskonnollisista aiheista yhtenevästi 

Prometheuksen kanssa.168 Nämä ryhmät olivat vaatineet painokkaasti uskonnonopetusta 

poistettavaksi kouluista uskonnonvapauslain yhteydessä.169 Sosiaalidemokraatit olivat 

ehdottaneet oppivelvollisuuslain keskustelun yhteydessä vuoden 1919 valtiopäivillä 

uskonnonopetuksen korvaamista kaikille yhteisellä uskonnonhistorian ja siveysopin 

opetuksella. Tämä esitys ei ollut mennyt läpi äänestyksessä, mikä tarkoitti samalla, että 

uskonnonopetuksen asema valtionkouluissa jäisi avoimeksi ja siirtyisi myöhemmäksi 

kansakoululain säätämisen yhteyteen.170 

Erkki Kaila oli puolustanut uskonnonopetusta voimakkaasti valtiopäivillä sekä 

uskonnonvapauslakia käsitellessä vuosina 1921 ja 1922, että kansakoulujen 

opetussuunnitelmaa järjestettäessä vuonna 1923. Molempien lakien yhteydessä 

uskonnonopetus nousi yhdeksi keskeisistä puheenaiheista. Valtiopäivillä 1921 Kaila puolusti 

uskonnonopetusta yhteiskunnan edun näkökulmasta. Hän kannatti ehdottomasti sitä, että 

lapset seuraisivat vanhempiensa uskontoa, kaikkien uskontokuntien osalta. Hän näki 

uskonnonvapauslain rakentuvan sille periaatteelle, että lapset seuraavat vanhempiaan 

uskonnollisissa asioissa. Kaila vastusti erityisesti sitä sosiaalidemokraattien vaatimusta, että 

muiden kuin evankelisluterilaisten vanhempien lapset eivät saisi osallistua 

uskonnonopetukseen. Kailan mielestä uskontoa ei saisi asettaa ”kieltolain” alaiseksi, vaan sen 

tulisi olla kaikille sitä haluaville avointa. Kaila yhtyi tässä suuren valiokunnan näkemykseen, 
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joka asettaisi uskonnonopetukseen osallistumisen lähtökohdaksi, jos siitä ei erikseen haettaisi 

vapautusta oppilaan edusmiehen toimesta.171 

Kaila puolusti kristillisen uskonnonopetuksen luonnetta toteamalla, että sitä on muutettu 

pois dogmaattisesta katekeettisuudesta raamatunhistorian pohjalle rakentuvaksi. Kailan 

mukaan lapsille olisi hyödyllistä opetella myös Raamatun kertomuksia, koska ne ovat heille 

ikätasonsa puolesta sopivia ja tukeutui tässä ”merkittävään filosofianprofessori” Wilhelm 

Wundtiin, joka Kailan mukaan oli ollut kehitysopin merkittävin edustaja Saksassa. Wundt oli 

puolustanut Raamatun kertomuksia, erityisesti luomiskertomusta lapsen tasoiselle 

ymmärrykselle sopivana narratiivina ihmiskunnan varhaishistoriasta.172   

Uskonnonvapauslaki oli siis jätetty lepäämään vuoden 1921 valtiopäivien päätteeksi. 

Syksyllä 1921 kouluhallitus oli esittänyt ehdotuksensa kansakoulun opetussuunnitelmaa 

varten siten, että oppilaiden tunnustuksenmukaisen uskonnonopetuksen rinnalle tulisi kaikille 

oppilaille pakollinen siveysoppi. Tämä uskonnoton siveysoppi oli nostattanut voimakkaan 

vastareaktion kirkollisissa piireissä. Muun muassa Erkki Kaila nousi puolustamaan 

uskonnonopetuksen yhteiskunnallista merkitystä ja roolia kansakoulujen opetuksessa.173 

Teologisen lauantaiseuran miehet (Erkki Kaila seuran puheenjohtajana ja kokoavana 

voimana) olivat katsoneet asiakseen kristinuskon ja kirkon puolustamisen vuoden 1905 

suurlakosta alkaneesta uskonnonvastaisuuden hyökyaallosta lähtien.174 Lauantaiseurassa oli 

monia ammattipedagogeja, esimerkiksi Helsingin normaalilyseossa uskonnon yliopettajina 

toimineet Matti Pesonen ja Paavo Virkkunen, samoin kuin opetusministerinäkin toiminut Yrjö 

Loimaranta. Ei siis mikään yllätys, että juuri Lauantaiseuran parista oli lähtenyt voimakas 

uskonnonopetuksen puolustus sen poistamista vaativia voimia vastaan.175 

Lauantaiseuralaisista alkanut niin sanottu uskonnonopetuksen kirkollinen linja tulisi 

myöhemmin olemaan merkittävä tekijä taistelussa uskonnonopetuksesta.176 

Kaila selvitti sitä, miten uskonnonopetuksen asema oli noussut valtiopäivien 

keskusteluun. Eduskunnassa oli keskusteltu oppivelvollisuuslaista vuonna 1920, ja hallituksen 

esityksessä uskonto oli mukana kansakoulussa opetettavien aineiden joukossa. Kaila mainitsi, 

että vasemmiston painostamana kyseinen oppiaineluettelo oli poistettu, ja samalla 

uskonnonopetuksen asema jätetty avoimeksi. Hallituksen esityksessä uudesta laista 
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”kansakoulun järjestysmuodon perusteista” oli jälleen oppiaineluettelo, johon oli ilmestynyt 

uskonnon rinnalle uusi pakollinen oppiaine, siveysoppi. Tämä yleinen siveysoppi oli 

nostattanut voimakkaan vastustuksen kirkon taholta. Myös uskonnollisten vanhempien lapset 

joutuisivat pakosti opiskelemaan uskonnotonta siveysoppia. Kailan mukaan siveysoppiin 

liittyy pelko sen muodostumisesta uskonnonvastaiseksi ja vasemmistolaiseksi, koska 

oppiaineen pitäisi kelvata sosialisteille. Kaila mainitsi, että myös kansakoulunopettajat olivat 

asettuneet yhteiseen rintamaan, yleistä siveysoppia vastustavalle kannalle. Heidän mukaansa 

siveysopetusta pitäisi antaa uskonnonopetuksen yhteydessä. Suomen opettajayhdistys oli 

ilmoittanut kannakseen sen, että uskonnonopetuksen tuntimäärä olisi säilytettävä ennallaan, ja 

sen tulisi olla enemmistön tunnustuksen mukaista.177 

Uskonnonopetusta vastaan alkanut hyökkäys sai kirkossa aikaan voimakkaan 

puolustusreaktion. Pelko siitä, että kirkko, joka oli toiminut kansan kasvatuslaitoksena 

vuosisatojen perinteen ajan, syrjäytettäisiin uuden oppivelvollisuuslain sisältämän kaikille 

pakollisen siveysopin myötä. Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitossa (SKSK), joka 

oli perustettu vuonna 1919 vahvistamaan kirkon sisälähetystyötä ja seurakuntatietoisuutta 

muun muassa seurakuntien maallikoiden toimintaa tukemalla, pohdittiin miten 

uskonnonopetuksen asemaa yhteiskunnassa voisi vahvistaa. SKSK toimi kirkon äänitorvena 

ja vaati vuonna 1921 siveysopin opetusta vain uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille. 

SKSK ja sitä tukevat kirkolliset piirit, joissa vaikuttivat keskeisesti Teologisen lauantaiseuran 

ja kokoomuksen nuorkirkolliset teologit (Gummerus, Ingman, Kaila, Virkkunen), ryhtyivät 

käytännön toimiin, jotta Suomen kirkkokansa heräisi näkemään sen mitä uskonnonvastaiset 

voimat olivat yhteiskunnalle tekemässä. Lauri Ingmanin suunnitelman pohjalta kyseiset 

kirkolliset piirit laativat vuoden 1922 Viipurin kirkkopäiviä varten ohjelmajulistuksen, niin 

sanotun kirkkokansan ohjelman, jossa kannatettiin yleistä uskonnonvapauslakia ja 

vastustettiin kirkon ja valtion täydellistä erottamista. Ohjelmassa korostettiin 

tunnustuksellisen uskonnonopetuksen säilyttämistä ja kaikille pakollisen uskonnottoman 

siveysopin vastustamista.178 

Tämä kirkollisista piireistä alkanut kirkkopoliittinen liikehdintä tunnetaan nykyisin 

kirkkokansan nousu -nimisenä kansanliikkeenä, joka vaikutti myös vuoden 1922 

eduskuntavaalien tulokseen. SKSK ja muutamat kokoomuspuolueen teologikansanedustajat, 

Ingman poliittisesti merkittävimpänä ja myös kirkkokansan ohjelman ”isänä”, nostivat 

uskonnonopetuskysymyksen yhdeksi keskeiseksi vaaliteemaksi. Nuorkirkollisten 
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kokoomuspoliitikkojen ansiosta kokoomuksen vaaliohjelmasta tuli kirkko- ja 

uskonnonopetuskeskeinen. Kirkkokansan ohjelma yhdistyi kirkollisten piirien 

vaalikampanjaan, jossa eri puolueille pyrittiin saamaan kristillismielisiä ehdokkaita samalla 

kun selvitettiin, mikä oli kaikkien eduskuntavaaliehdokkaiden kanta kirkkokansan ohjelmaan. 

Voidaan sanoa, että kirkkokansan ohjelmasta oli tullut myös vaaliohjelma, jonka merkeissä 

järjestettiin niin sanottuja kirkkokansan kokouksia satamäärin ympäri Suomen seurakuntia. 

Tämä kampanjointi, jossa oli myös voimakkaasti mukana kirkollinen lehdistö ja yhdistykset, 

sai kansan asettumaan kirkon puolelle tukemaan sen yhteiskunnallisia pyrkimyksiä. Ja ennen 

kaikkea se vahvisti kirkon asemaa koko kansan kirkkona.179 

Vuoden 1922 eduskuntavaaleissa nähtiin kirkkokansan ohjelmalle myönteisten 

puolueiden ehdokkaiden saaneen vaalivoiton erityisesti suhteessa sosiaalidemokraatteihin ja 

edistyspuolueeseen, jotka suhtautuivat kielteisesti uskonnonopetukseen ja kannattivat 

pakollista siveysoppia. Edistyspuolueen eduskuntaryhmän kanta muuttui lopulta juuri 

eduskuntavaalien alla (mutta ilmeisesti liian myöhään), ja he käänsivät kelkkansa 

uskonnonopetuksen suhteen. He jättivät vaaliohjelmastaan siveysopin kokonaan pois ja 

totesivat kannattavansa uskonnonopetuksen nykyistä asemaa. Kokoomus oli vaalien selvä 

voittajapuolue, saavuttaen seitsemän lisäpaikkaa eduskuntaan, ja peräti yhdeksän papiston 

edustajaa tuli valituksi kokoomuksen listoilta.180 

Kansakoululain käsittely oli jäänyt eduskunnassa kesken siveysopin aiheuttaman 

konfliktin takia. Vuoden 1922 valtiopäiville hallitus oli antanut uuden esityksen. Eduskunnan 

käsittelyn jälkeen uuteen lakiin ”kansakoulutoimen järjestysmuodon perusteet” oli ehdotettu 

määrättäväksi uskonnonopetuksesta seuraavaa: kansakoulussa opetetaan tunnustuksen 

mukaista uskontoa tai uskonnonhistoriaa ja siveysoppia uskonnonopetuksesta vapautetuille.  

Kaila totesi, että mikäli laki vahvistettaisiin, toteutuisi uskonnonopetus tällöin 

uskonnonvapauden vaatimuksen mukaisesti. Eduskunta kallistui lain säätämisessä hyvin 

pitkälti kokoomuspuolueen esitysten mukaiseen suuntaan.181 

Kansakoulutoimen järjestysmuodon perusteita käsiteltiin toista kertaa vuoden 1923 

valtiopäivillä pian uskonnonvapauslain voimaantultua. Uskonnonvapauslain 8 §:ään oli 
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kirjattu huomautus: ”uskonnonopetuksen asema ja laatu kansakouluissa määrätään laissa 

kansakoulun järjestysmuodon perusteista, joka parhaillaan on eduskunnan käsiteltävänä.”182  

Uskonnonopetuksen asemaan vaikuttaisi se, miten paljon kirkosta tultaisiin 

eroamaan.183 Kaila piti pitkän puolustuspuheen uskonnonopetuksen tärkeydestä. Hänen 

johtoajatuksensa oli se, että uskonnonopetus toimii osaltaan kansan siveellisyyden vaalijana. 

Kaila vertasi Suomen tilannetta maihin, joissa uskonnonopetus oli poistettu kouluista, kuvaten 

näiden maiden moraalisen tilanteen rappeutumista. Räikeänä esimerkkinä tästä Kaila näki 

Venäjän yhteiskunnan, joka oli hänen mukaansa täydellisen sekasorron vallassa, ja piti tätä 

suorana seurauksena uskonnonopetuksen poistamisesta. Eduskunnassa oli esitetty 

sosiaalidemokraattien taholta, että uskonnonopetus ei ollut estänyt kansan kirkosta 

vieraantumista. Kaila puolusti kirkon ja uskonnonopetuksen yhteyttä toteamalla, että kirkosta 

eroaminen oli ollut hyvin vähäistä heti uskonnonvapauslain voimaantulemisen jälkeen, 

osoittaen Kailan mukaan sen, että ”ihmisten mieli riippuu kirkossa paljon enemmän kuin 

vasemmisto on luullut ja paljon enemmän kuin me papit olemme luulleet.”184 

Kailan näkemys uskonnonopetuskysymyksestä tuli hyvin selville myös hänen 

uskonnonvapauslain sovelluttamiseen laatimassa oppaassaan. Kaila tulkitsi siinä voimaan 

tullutta lakia liittyen uskonnonopetukseen. Uskonnonvapauslain 8 §:n mukaan: 

Jos uskonnonopetusta valtion tai kunnan ylläpitämässä tai avustamassa kansakoulussa, 

oppikoulussa tai muussa oppilaitoksessa annetaan jonkun uskontokunnan opin mukaan, on 

oppilas, joka kuuluu toiseen uskontokuntaan tai joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, 

edusmiehen vaatimuksesta vapautettava sellaisesta uskonnonopetuksesta.185 

 

Kailan mukaan mainittu lainkohta olettaa, että tunnustuksellista uskonnonopetusta yleisesti 

kouluissa annetaan. Toiseksi hän korosti sitä, että kirkkoon kuulumatonta oppilasta ei 

vapauteta opetuksesta automaattisesti, vaan pelkästään edusmiehen vaatimuksesta. Kaila 

viittasi lain täytäntöönpanoasetuksen kohtaan 6 §, jossa kyseisen oppilaan edusmiehen tulee 

esittää virallinen todistus toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta, tai vastaavasti 

siviilirekisteriviranomaisen todistus mihinkään uskontokuntaan kuulumattomuudesta186 On 

selvää, että Kaila kirkonmiehenä kannatti luterilaisen opin mukaista uskonnonopetusta 

hyödyllisenä kaikille. Hän puolusti uskonnonopetusta valtion kouluissa myös siitä syystä, 

koska näki yhteiskunnan sivistyksen ja moraalin perustana nimenomaan kristinuskon ja siksi 
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korosti myös sitä, että uskonnonopetuksesta vapautuminen ei saa olla liian helppoa.187 Kaila 

oli johdonmukainen näkemyksessään uskonnonopetuksesta, hän oli ottanut 

uskonnonopetuksen asemaan kantaa ensi kertaa asian tullessa ajankohtaiseksi vuonna 1905 

uskonnon -ja kirkonvastaisen hyökkäyksen voimistuessa.188 Kailan näkemys 

uskonnonopetuskysymyksessä oli säilynyt muuttumattomana vuosisadan alusta 1920-luvun 

alkupuolen uskonnonvapauslain eduskuntakäsittelyyn asti. 

Vastakkaisen mielipiteen uskonnonopetuksen pakollisuudesta ja siitä vapautumisen 

vaikeudesta oli esittänyt sosiaalidemokraattien kansanedustaja Hannes Ryömä, joka oli Kailan 

tavoin julkaissut uskonnonvapauslain asetuksineen. Ryömä oli laatinut oman selontekonsa 

uskonnonvapauslaista lakijulkaisunsa liitteeksi. Siinä hän totesi seuraavasti 

uskonnonopetuksesta:  

Jonkin määrätyn uskontokunnan opin mukaista uskonnonopetusta ei pitäisi lainkaan valtion 

tai kunnan ylläpitämässä alemmassa tai ylemmässä oppilaitoksessa oppiaineiden joukossa 

olla, jotta kansalaisten lapset uskontunnustukseen katsomatta olisivat valtioon nähden 

samassa asemassa. Ja yleensäkin on julkinen, virallinen uskonnonopetus omiaan 

tukahuttamaan terveen uskonnollisen ajattelun, ja varsinkin, kun sen keskeisenä osana on 

määrättyjen uskonkappaleiden ja opintunnustuksien ulkoluku.189  

 

Ryömä kritisoi kirjoituksessaan myös sitä, miten ”hankkiakseen kirkosta eroaville 

hankaluuksia niin paljon kuin mahdollista ajoivat eduskuntaan kuuluvat korkeakirkolliset 

ainekset myöhemmässä käsittelyssä säännökselle esitetyn muodon.” Tällä hän viittasi 

uskonnonopetuksesta vapautumisen vaikeuteen. Ryömän mukaan asia olisi pitänyt laissa 

päättää juuri päinvastoin, siten kuin perustuslakivaliokunta sen oli lakiehdotuksessaan 

esittänyt: oppilas tulisi automaattisesti vapauttaa oman tunnustuksensa vastaisesta 

opetuksesta, ja ottaa opetukseen mukaan vain tämän edusmiehen pyynnöstä.190 Ryömä kiteytti 

oman ajatuksensa uskonnonopetuksen järjestämisestä seuraavasti: 

Ainoa oikea menettely asiassa olisi, että uskonnonopetus jätettäisiin kotien asiaksi, kuten 

oli maassamme ennen koululaitoksen syntyä, ja kouluissa opetettaisiin kaikille lapsille 

samaa puolueetonta viisautta, uskonnonhistoriaa ja siveysoppia.191 

 

Kaila puolestaan totesi oppaassaan: ”Luonnollista on, että uskonnonvastaiset ainekset 

nousevat uskonnonopetusta vastaan. Ne, joiden tunnussana on: irti Jumalasta! eivät voi haluta 

opetusta, joka ohjaa jumalanpelkoon ja kuuliaisuuteen hänen tahdolleen.” Kailan mukaan 
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samoin oli myös suhtautumisessa kristilliseen siveysoppiin, sitä koitettiin halventaa eri tavoin. 

Kaila nosti esimerkiksi tyypillisen väitteen siitä, miten Vanha testamentti antaa kuvan 

Jumalan valituista sankareista, jotka olivat eläneet siveettömästi, ja tästä heitä ei suinkaan 

ollut rangaistu vaan palkittu.192 Juuri tällaisen syytöksen kristillistä siveysoppia vastaan 

Hannes Ryömä esitti nostaen lukuisia tapauksia Vanhasta testamentista esimerkiksi, tässä 

niistä yksi: 

Näin ensimmäisen pääpatriarkan Abrahamin veli Lot juopottelee ja harjoittaa sukurutsausta 

tyttäriensä kanssa, mutta pelastetaan siitä huolimatta eränlaisena hurskauden esikuvana 

syntiensä vuoksi hukutettavasta Sodomasta ja Gomorrasta.193 

 

 Ryömä ryöpytti myös kristillistä kirkkoa toteamalla, että Uuden testamentin antamat 

siveelliset neuvot eivät toteudu käytännön tasolla, sillä kirkko on valtaapitävän yläluokan 

asialla, eikä kirkolla ole halua puuttua yhteiskunnan epäkohtiin. Ryömän mukaan viimeistään 

maailmansota oli todistanut sen, miten kristillinen siveysoppi oli osoittautunut 

valtionkirkollisena siveysoppina kelvottomaksi. Ryömä kuvasi miten kristittyjen maiden 

sotilaat olivat tappaneet toisiaan miljoonittain, ja kirkot olivat siunanneet tämän rukoillessaan 

aseille menetystä.194 Kaila kumosi väitteen aseiden siunaamisesta Suomen kirkossa todeten, 

että tuolloin uusin kirkkokäsikirja vuodelta 1913 ei sisältänyt minkäänlaista rukousta sodan 

puolesta. Kailan mukaan Suomen kirkossa oli rukoiltu koko maailmansodan ajan ainoastaan 

rauhan puolesta.195  

Ryömä esitti sosialistisen siveysopin huomattavasti paremmaksi vaihtoehdoksi 

kristillisen siveysopin tilalle. Ryömän mukaan sosialismi on ”elämän ja työn uskontoa”. Se ei 

etsi omaa etuaan, vaan tekee työtä ”yhteisön, yhteiskunnan ja ihmiskunnan hyväksi”. Ryömän 

mukaan kristinusko oli alun perin vainottujen ja sorrettujen uskonto ennen Rooman 

valtionuskonnoksi tuloaan. Sosialismi on Ryömän mukaan köyhien ja sorrettujen asialla 

todellisesti, ja siksi se edustaa korkeampaa siveysoppia.196 

 Eduskunta päätti helmikuussa 1923 kansakoulun perusteita koskevan lain, uskonnon ja 

siveysopin suhteen kirkkokansan mielen mukaisesti. Uskonnon asema vakiinnutettiin 

enemmistön tunnustuksen mukaisena ja siveysoppia tuli opettaa vain uskonnonopetuksesta 

vapautetuille. Kirkkokansan noususta oli tullut merkittävä voitto kirkollisille piireille, vuoden 

1922 vaaleissa eduskuntaan tuli valituksi 16 pappiskansanedustajaa, mikä oli yhdeksän 
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enemmän kuin edellisessä eduskunnassa. Kirkkokansan nousu vahvisti myös kirkon asemaa 

tulevaa uskonnonvapauslakikeskustelua ajatellen.197 Kirkkokansa oli puhunut. Se koki 

luterilaisen kirkon Suomen kansan kirkkona ja arvosti sen tunnustuksen mukaisen 

uskonnonopetuksen korkealle. 

Uskonnonvapauslain voimaantulon ensimmäisten kuukausien jälkeen Kaila pohti sitä 

tulisiko kirkko erottaa kokonaan valtiosta. Valtiohan oli hallitusmuodossa julistautunut 

”tunnustuksettomaksi” toteamalla kansalaisoikeudet riippumattomiksi uskonnollisesta tai 

uskonnottomasta vakaumuksesta.198 Vuoden 1917 uskonnonvapauskomitean puheenjohtajan, 

valtiotieteilijä K.R. Brotheruksen mukaan valtion tunnustuksettomuudesta pitäisi loogisesti 

seurata myös valtion ja kirkon ero.199 Kaila tarkasteli kirkon ja valtion juridista suhdetta, ja 

totesi hallitusmuodon 1919 määrittäneen tämän suhteen yleisesti. Kirkolla oli kirkkolain 

myötä itsehallinnollinen asema. Valtio voi vain hyväksyä tai hylätä kirkkolain ehdotukset, 

joten valtiolla on täten valvontaoikeus kirkon lainsäädäntöön. Kirkon taloudellinen 

lainsäädäntö puolestaan on kokonaan valtion hallinnassa. Kirkko hoitaa merkittäviä 

yhteiskunnallisia tehtäviä. Tärkeimpinä näistä Kaila nosti kirkollisen vihkimisen ja 

siviilirekisterin (kirkon väestökirjanpito). Samoin Kaila nosti hyvin merkittäväksi 

evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen kansakoulussa. Hän päätti pohdintansa kirkon ja 

valtion erosta kysymykseen: ”tuleeko merkittävä osuus kirkkokansasta eroamaan kirkosta?” 

Kaila vastasi itse kysymykseensä: ”huhtikuun alussa 1923 tilanne ei näyttäisi siltä.”200 Kailan 

ennustus piti paikkansa. Vuonna 1923, joka oli eroamisen huippuvuosi, kirkosta eronneita oli 

yhteensä reilut 22 000. Vuosien 1923–1929 aikana kirkosta oli eronnut yhteensä alle 50 000 

henkeä, mikä vastasi reilua prosenttiyksikköä koko väestöstä.201 

 Kuten Kailakin totesi, kansa oli osoittanut seisovansa kansankirkon takana, mikä tuli 

ilmi kansan enemmistön asettuessa kannattamaan kirkollista vihkimistä ja uskonnonopetusta. 

Kaila oli uskonnonvapauslain käsittelyn yhteydessä uskonut kansan lojaalisuuteen kirkkoaan 

kohtaan. Hän oli ottanut sen kannan, että uskonnonvapauslaki on kirkolle hyväksi, ja yleisen 

uskonnonvapauden säätämisen jälkeen kirkosta tulisivat eroamaan sille vihamieliset, niin 

sanotut kuolleet jäsenet. Ne, jotka jäisivät kirkkoon uskonnonvapauden koitettua, osoittaisivat 

tekevänsä sen vapaaehtoisesti, rakkaudesta kirkkoa kohtaan. Kailan näkemys kansankirkosta 

oli nuorkirkollisen suunnan mukaan se, että kirkko on kansansa elävien jäsenten 
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uskonnollinen yhteisö. Asian näkivät toisin jotkut kirkon konservatiiviset vaikuttajat, 

esimerkiksi Kailan setä, arkkipiispa Johansson koki uskonnonvapauslain voimaan tultua, että 

koska valtiolla ei enää ollut yleistä kirkkoa, myöskään kansalla ei ollut sitä. Kirkkokansan 

nousu oli kuitenkin vahvistanut Kailan näkemyksen siitä, että luterilainen kirkko oli kansan 

sydämissä maan yleinen kirkko. Ne pelot, joita kirkon piirissä oli noussut suhteessa 

uskonnonvapauslain vaikutukseen, erityisesti kirkon asemaan, osoittautuivat aiheettomiksi. 

Kirkon asema kansankirkkona oli tunnustettu, ja sen arvostus näytti olleen vankalla pohjalla 

kansan keskuudessa. Nuorkirkolliset piirit, joita Teologisen lauantaiseuran miehet keskeisesti 

edustivat, olivat osoittaneet, että kirkkopakon poistaminen täydellisen uskonnonvapauden 

tieltä oli ollut viisas ratkaisu. Loppujen lopuksi uskonnonvapauslaki säädettiin hyvin pitkälti 

samojen periaatteiden mukaisesti, mitä lauantaiseuralaiset olivat kirkkoa puolustavassa 

ohjelmassaan ajaneet.202 
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4. Johtopäätökset 
Suomalainen yhteiskunta eli murrosvaihetta itsenäistymisensä ensimmäisinä vuosina. Suomen 

itsenäistyminen vuonna 1917 oli tapahtunut Venäjän sosialistisen vallankumouksen 

seurauksena. Suomalaisessa yhteiskunnassa kuitenkin kuohui, sillä työväenluokan 

kurjistuneet olot aiheuttivat vallankumouksellisen mielialan Suomen työväestössä venäläisten 

bolshevikkien yllyttämänä. Suomessa puhkesi heti itsenäisyysjulistusta seuraavan kuukauden 

aikana verinen sisällisota ”punaisen” työväestön ja ”valkoisen” porvariston välillä. Sota 

päättyi ”valkoisen Suomen” voittoon.  Suomi oli näin lopullisesti irrotettu Venäjästä ja 

sosialismin uhka torjuttu. Kuitenkin erimielisyys vallitsi tulevasta valtiomuodosta, Suomessa 

oli sekä tasavallan että monarkian kannattajia. Ensimmäisen maailmansodan päättyminen 

Saksan tappioon romutti kuitenkin suomalaisten haaveet kuningaskunnasta, jonka hallitsijaksi 

oli jo kaavailtu saksalainen prinssi. Eduskunta hyväksyi Suomen hallitusmuodoksi tasavallan 

kesällä 1919. 

Erkki Kaila seurasi oman aikansa kehitystä tarkasti ja hänen teoksistaan lukija saa 

kuvan siitä, miten Kaila näki yhteiskunnallisen ja kirkollisen tilanteen. Kirkko nykyisenä 

kriisiaikana käsittelee nimenomaan yhteiskunnan ja kirkon tilaa vuosina 1917–1919.  Kailan 

näkemyksen mukaan tuolloin elettiin uutta aikakautta, mistä todisteena oli uusien laajalle 

levinneiden aatteiden syntyminen. Hän koki, että ihmiskunta oli kehittynyt 

tutkimusajankohtaa edeltävinä vuosikymmeninä laajasti käsitetyn vapauden periaatteen 

ansiosta. Kailalle itselleen vapaus oli tärkeä ja puolustettava asia. Tutkimusajankohdan aikana 

vallitsi liberalistinen yksilönvapautta korostava henki, jonka Kaila vaikuttaisi omaksuneen. 

Hän tosin itse perusteli todellisen vapauden tulevan kristinuskon hedelmänä. Kailan mukaan 

yksilönvapaus ja kristinusko eivät ole ristiriidassa, ja hänen ajaessa Suomeen yleistä 

uskonnonvapautta, hän perusteli sitä nimenomaan yksilönvapauden kannalta. 

Kaila oli huolissaan suomalaisen yhteiskunnan tilasta. Hän koki, että Euroopassa 

vallitseva uskonnollisuuden rappiotila ja kristinuskosta luopuminen näkyi myös Suomessa. 

Kirkon yhteiskunnallinen merkitys väheni yhtä aikaa yhteiskunnan maallistumisen kanssa. 

Kaila pohti miten kirkko voisi vastata niihin haasteisiin, joita tuon ajan muuttuvat 

yhteiskunnalliset olot sille aiheuttivat. Kaila oli realisti ja tunnusti, että yhteiskunnassa oli 

tapahtunut merkittävä muutos erityisesti työväenluokan tullessa tietoiseksi olemassaolostaan. 

Vaikka Kaila vastusti sosialismia ja koki sen olevan antikristillisen hengen läpäisemä, hän oli 

sitä mieltä, että kirkon tulisi huomioida työväenkysymys. Kirkon ja pappien tulisi Kailan 

mukaan ymmärtää työväestöä ja sitä muutosta minkä yhteiskunnan luokkataistelu oli 

aiheuttanut. Sisällissodasta Kailalla oli selkeä näkemys, sen hän tuomitsi ”punakapinana”. 
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Tässä Kaila asettui kirkon viralliseen rintamaan, joka tuomitsi punaisen osapuolen teot 

kapinana laillista hallitsijavaltaa vastaan. Kirkko joutui sisällissodan jälkeen haastavaan 

tehtävään, miten yhdistää sisällissodan kahtiajakautunut kansa. Toinen iso kysymys oli kirkon 

suhtautuminen punavankeihin. Kaila ei lähdeaineiston perusteella itse ottanut näihin 

kysymyksiin muuten kantaa, paitsi käsiteltäessä punavankien lähettämistä Saksaan ja muualle 

Eurooppaan työorjiksi. Eduskunnan lakivaliokunnassa toimiessaan Kaila vastusti vankien 

lähettämistä pois Suomesta. Loppujen lopuksi kirkko ei tehnyt konkreettisesti juuri mitään 

merkittävää punavankien vankileiriolosuhteiden parantamiseksi. Kirkon sisällä sosialismin 

pelko jatkui ja sisällissodan jälkeen kirkko siirtyi yhä selvemmin oikeiston puolelle 

vasemmistoa vastaan. 

Kaila suhtautui poliittiseen sosialismiin kirkon yleisen kannan tavoin jyrkän kielteisesti, 

ja näki sen suurena uhkana kirkolle. Sosialismissa uskonto nähtiin yksityisasiana ja vaadittiin 

kirkon ja valtion eroa. Kirkon piirissä haluttiin turvata kirkon asema yhteiskunnassa, ja 

kirkossa lähdettiinkin korostamaan sen kansankirkollista merkitystä. Kirkon aseman 

korostaminen koko kansan kirkkona oli osa sisällissodan jälkeistä nationalistista ideologiaa, 

jossa itsenäisyyden säilyttämiseksi korostettiin kansan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kirkon 

teologia sai nationalistisia piirteitä ja ”koti, uskonto ja isänmaa” -iskulauseen ideologiaa 

vahvistettiin valtion ja kirkon taholta.  

 Paine kirkon erottamiseen valtiosta jatkui kuitenkin huolimatta kansankirkollisesta 

ideologiasta. Kaila ennakoi tulevaa kirkon ja valtion eroa vuonna 1919, kun hän piti 

esitelmänsä Kirkkomme ja uuden ajan vaatimukset pohjoismaisten pappien kokouksessa. Hän 

varoitti kuulijoitaan lisäämästä kirkon taloudellista riippuvuutta valtiosta, jotta kirkon ja 

valtion eron koittaessa, kirkon vapautuminen valtiosta olisi helpompaa. Kaila ei kuitenkaan 

kannattanut kirkon ja valtion eroa. Sen sijaan hän oli kannattanut yleistä uskonnonvapautta jo 

1900-luvun alusta alkaen. Kailalle uskonnonvapaus kuului osaksi protestanttista 

uskonkäsitystä. Mutta ennen kaikkea kirkonmies Kaila näki uskonnonvapauden vastauksena 

kysymykseen kirkon ja valtion suhteesta. Jos kirkko pitäisi kiinni ”kirkkokurista” ja 

vastustaisi yleistä uskonnonvapautta, se aiheuttaisi uskonnonvastaisten taholta yhä kovenevaa 

painetta erottaa kirkko valtiosta. Kirkon tulisi sen sijaan päästää irti sille kielteisistä 

jäsenistään, jos nämä tahtovat siitä erota. Kaila luotti kansan kirkkouskollisuuteen eikä 

pelännyt, että yleisen uskonnonvapauden koittaessa kirkosta alkaisi valtava jäsenkato. 

Tämän tutkimuksen toinen keskeinen teema on kysymys uskonnonvapaudesta. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa valtionkirkkojärjestelmä oli kokenut kovenevaa arvostelua 

1800-luvun loppupuolelta alkaen. Ajan liberalistiseen henkeen kuului ajatus yksilön 
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uskonnonvapaudesta samoin kuin ajatus valtion uskonnollisesta neutraaliudesta. Kirkkolakia 

säädettäessä vuosina 1869 ja 1889 otettiin ensimmäiset askeleet uskonnonvapauden osalta. 

Kirkosta pystyi eroamaan, jos liittyi toiseen kristilliseen kirkkokuntaan, ja myöhemmän lain 

myötä rajatusti muutamaan Suomessa vaikuttavaan protestanttiseen kirkkoon.  

1900-luvun alussa noussut uskonnonvastainen hyökyaalto kasvatti painetta yleisen 

uskonnonvapauden suuntaan. Vaatimuksia kirkon ja valtion erottamisesta sekä 

uskonnonopetuksen poistamisesta kouluista esitettiin entistä vaativampaan sävyyn. Erkki 

Kaila oli ottanut kantaa uskonnonvapauteen jo vuosisadan alussa tarkastellessaan kirkon ja 

valtion välisiä suhteita, ja näki yleisen uskonnonvapauden olevan kirkon etu. Se, että 

uskonnonvapaus laajennettaisiin yleiseksi, mikä antaisi mahdollisuuden erota kirkosta 

liittymättä mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, herätti kirkon piirissä pelkoa kirkon 

hajoamisesta. Toisaalta kirkon sisällä vaikutti niin sanottu nuorkirkollinen siipi, johon 

Kailakin kuului. Nuorkirkolliset näkivät yleisen uskonnonvapauden olevan kirkon edun 

mukaista. Heidän näkemyksensä mukaan kirkolle olisi hyväksi, jos sen uskonnon -ja 

kirkonvastaiset jäsenet saisivat vapaasti erota kirkosta. Tällöin kirkkoon jäisivät ne ihmiset, 

jotka sinne vapaasta tahdostaan halusivat jäädä. Nuorkirkolliset suhtautuivat optimistisesti 

kansan kirkkouskollisuuteen eivätkä pelänneet kirkon hajoamista. 

Uskonnonvapauskysymystä käsittelemään perustettiin senaatin nimittämä 

uskonnonvapauskomitea vuonna 1906. Komitea päätyi mietinnössään suosittelemaan yleistä 

uskonnonvapautta. Tällöin kirkon ja valtion suhteet jäivät vielä tarkemmin määrittelemättä. 

Vuoden 1917 uskonnonvapauskomitea otti kantaa kirkon asemaan ja totesi mietinnössään, 

että kirkkoa ei enää tulisi pitää valtionkirkkona, vaan ”Suomen kansan enemmistön 

historiallisena kirkkona”. Tämä kirjattiin myös Suomen uuteen hallitusmuotoon 1919, samoin 

kuin laissa määritettiin yleisen uskonnonvapauden periaate. Yleinen uskonnonvapaus vaatisi 

toteutuakseen uskonnonvapauslain, ja tämän lain käsittelystä tuli merkittävä yhteiskunta- ja 

kirkkopoliittinen kysymys 1920-luvun alussa. Eduskunnassa uskonnonvapauslakia käsiteltiin 

valtiopäivillä 1921 ja 1922. Kaila oli kokoomuspuolueesta se, joka otti vastuulleen 

uskonnonvapauslain ajamisen. Tämä oli ilmeisen mieluisa tehtävä, koska vaikuttaa siltä, että 

uskonnonvapaus oli Kailalle sydämen asia. Valtiopäivillä uskonnonvapauslaki herätti paljon 

keskustelua, ja monet vastustivat lakia turmiollisena kansalle. Kaila itse puolusti vapautta 

uskontoon ja uskonnottomuuteen. Kansankirkko ei saanut pakottaa jäseniään kuulumaan 

siihen vastentahtoisesti. Kailan mukaan olisi myös kirkon etu, jos se pääsisi eroon kirkon 

vastaisista jäsenistä. Kaila käytti useita puheenvuoroja valtiopäivien 
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uskonnonvapauskeskustelussa puolustaen täydellistä uskonnonvapautta, ja uskoi yleisen 

uskonnonvapauden olevan kaikkien etu, yhtä lailla kirkon kuin uskonnottomien.  

Eduskunnan niin sanottu pappisrintama hajaantui uskonnonvapausasiassa kahtia. 

Vanhakirkolliset pappiskansanedustajat pelkäsivät kirkon hajoavan, jos uskonnonvapauslaki 

hyväksytään, kun taas nuorkirkollinen pappisryhmittymä, Kaila mukaan lukien, uskoi 

optimistisesti kansankirkon tulevaisuuteen yleisen uskonnonvapauden koittaessa. Kailan 

valtiopäivien puheenvuoroissa nousi esiin monia teemoja, mutta kaikkia yhdisti positiivinen 

näkemys uskonnonvapauslain tarpeellisuudesta. Kaila toi puheenvuoroissaan esiin sen, että 

uskonnonvapauskeskustelussa vallitsee kaksi vastakkaista voimaa; ne, jotka Kailan tavoin 

katsovat uskonnon olevan yhteiskunnan koossa pitävä voima ja uskonnon viholliset, jotka 

haluavat erityisesti kirkolle vaikeuksia. Kaila toi esiin kirkon tehtävän yhteiskunnan 

uskonnollisuuden vaalijana. Vaikka uskonnonvapauslakiasia nähtiin useilta tahoilta, Kaila 

mukaan lukien, kiireelliseksi, lain sisällöstä vallitsi niin paljon erimielisyyksiä, että laki 

jätetiin lepäämään seuraaviin valtiopäiviin asti. Vuonna 1922 uskonnonvapauslaki ei 

herättänyt enää niin suurta erimielisyyttä lain sisällöllisistä asioista ja varsinkaan itse lain 

tarpeellisuudesta kuin edellisen vuoden valtiopäivillä oli ollut. Eduskunta vahvisti 

uskonnonvapauslain selvällä äänienemmistöllä, 137–25. Laki tuli voimaan vuoden 1923 

alusta alkaen. Kailan, Ingmanin ja Virkkusen eduskunnassakin edustama niin sanottu 

nuorkirkollinen suunta saavutti uskonnonvapauslakiasiassa poliittisen voiton. Laki säädettiin 

hyvin pitkälti heidän ajamansa linjan mukaisesti. Erityisesti Kailalle 

uskonnonvapauslakiasiasta tuli poliittisen uran huippuhetki. 

Kaila koki tarpeelliseksi selvittää uskonnonvapaislain voimaantultua sen sisältöä ja 

vaikutuksia. Hän oli kirjoittanut oppaan Uskonnonvapauslaki. Sen voimaantuleminen 

maassamme ja lähimmät seuraukset, missä hän teki selkoa mielestään tärkeimmistä uuden 

uskonnonvapauslain kohdista ja otti myös oppaan lopussa kantaa siihen, tulisiko kirkon erota 

valtiosta kirkon muuttuneen aseman takia. Kailan näkemys oli se, että kirkon tulisi pysyä 

valtiossa ja kirkon ei myöskään tulisi erottaa jäseniään.  

Yhteiskunnassa uskonnonvapautta ajavat sosiaalidemokraattiset voimat vaativat 

uskonnonopetuksen poistamista kouluista uskonnonvapauslain yhteydessä. Kysymys 

uskonnonopetuksesta kasvoi merkittäväksi teemaksi uskonnonvapauslain käsittelyssä 

valtiopäivillä. Eduskunta käsitteli uskonnonopetusta sekä uskonnonvapauslain yhteydessä 

valtiopäivillä 1921 ja 1922 että kansakoulujen opetussuunnitelmaa järjestettäessä vuonna 

1923. Erkki Kaila vastusti voimakkaasti uskonnonopetuksen poistamista kouluista, koska näki 

yhteiskunnan siveellisyyden ja moraalin perustana nimenomaan kristinuskon.  
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Eduskunnassa oli keskusteltu oppivelvollisuuslaista vuonna 1920. Tällöin 

uskonnonopetuksen rinnalle oli esitetty kaikille pakollista, uskonnollisesti tunnustuksetonta 

siveysoppia. Jo hieman aiemmin kyseistä siveysoppia oli esitetty sosiaalidemokraattien 

taholta uskonnonopetuksen korvaajaksi. Tämä hyökkäys uskonnonopetusta vastaan sai kirkon 

sisällä aikaan puolustusreaktion. Kirkko pelkäsi, että se syrjäytettäisiin kansan eettisen ja 

moraalisen kasvattajan paikalta uuden siveysopin myötä. Suomen Kirkon Seurakuntatyön 

Keskusliitto (SKSK) ja sitä tukevat etupäässä nuorkirkolliset piirit, Teologinen lauantaiseura 

etunenässä, alkoivat suunnitella miten uskonnonopetuksen asemaa yhteiskunnassa voisi 

käytännössä vahvistaa. Pohdinnan tuloksena laadittiin niin sanottu kirkkokansan ohjelma, 

jossa kannatettiin yleistä uskonnonvapauslakia, mutta ei kirkon ja valtion täydellistä toisistaan 

erottamista. Ohjelmassa korostettiin tunnustuksellisen uskonnonopetuksen säilyttämistä ja 

kaikille pakollisen uskonnottoman siveysopin vastustamista. 

Kirkkokansan ohjelmasta seurasi kirkkokansan nousuna nykyään tunnettu kansanliike, 

joka laajeni poliittiseksi SKSK:n ja eräiden kokoomuksen teologikansanedustajien nostaessa 

uskonnonopetuskysymyksen yhdeksi keskeiseksi vaaliteemaksi vuoden 1922 

eduskuntavaaleissa. Kirkkokansan nousu lisäsi kansan kirkkotietoisuutta, ja vahvisti kirkon 

asemaa koko kansan kirkkona. Vuoden 1922 eduskuntavaalien nähtiin päättyneen 

kirkkokansan ohjelmalle myönteisten puolueiden vaalivoittoon. Vaalien tulos puolestaan 

vaikutti siihen, miten uskonnonvapauslain sisällöt määriteltiin valtiopäivillä 1922. Samoin 

eduskunta päätti helmikuussa 1923 kansakoulun perusteita koskevan lain, uskonnon ja 

siveysopin suhteen, kirkkokansan mielen mukaisesti. Uskonnon asema vakiinnutettiin 

enemmistön tunnustuksen mukaisena ja siveysoppia tuli opettaa vain uskonnonopetuksesta 

vapautetuille. 

Vuonna 1919 Kaila kirjoitti, että suomalainen yhteiskunta oli Venäjän vallankumouksen 

ja Suomen sisällissodan jälkeen ”vakavassa tilanteessa”. Kaila ihmetteli, että edes 

sisällissodan aiheuttama tuska ja hätä ei saanut aikaan hengellistä herätystä. Sen sijaan hän 

koki, että yhteiskunnassa vallitsi antikristillinen henki, jonka juuret olivat 1800-luvun 

yksilönvapautta korostavassa liberalismissa ja marxilaisessa sosialismissa. Erityisesti Kailalla 

oli huoli sosialismin uskonnonvastaisuudesta, ja hän näki, että sosialismi ajoi ihmisiä 

yhteiskuntaa ja kirkkoa vastaan. 

Yhteiskunnan uskonnon -ja kirkonvastaisten voimien paineen kasvaessa Kaila otti 

asiakseen kristinuskon ja kirkon puolustamisen. Hän näki ajan muuttuneen liberalismin myötä 

ja uskoi, että kansaa ei kannattanut pakottaa uskonnollisuuteen, vaan antaa kaikille 

yksilönvapaus valita. Tästä syystä hän näki täydellisen uskonnonvapauden tärkeäksi asiaksi. 
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Kaila suhtautui uskonnonvapauteen ja kansan kirkkouskollisuuteen optimistisesti. Hän 

puolusti samanaikaisesti kristinuskoa yhteiskunnan siveellisyyden ja moraalin perustana, ja 

tunnustuksellista uskonnonopetusta kansan siveellisyyden vaalijana. Kaila näki tavoiteltavana 

asiana lisääntyneen uskonnonvapauden ja sen, että kirkon merkitystä ja asemaa koko kansan 

kirkkona korostettaisiin. Tästä syystä hän käytti merkittävästi poliittista tarmoaan näiden 

asioiden ajamiseksi yhteiskunnassa. Kaila näki, että poliittisesta vasemmistosta lähtenyt 

kristinuskon ja kirkon vastustus oli yhteiskunnalle ja kirkolle iso uhka, jota vastaan oli 

taisteltava. Aseiksi tässä taistelussa Kaila näki yleisen uskonnonvapauslain ja sen, että 

kristinuskon ja kirkon tämän edustajana, merkitystä kansakunnan henkisen hyvinvoinnin 

perustana korostetaan. Kaila katsoi, että kirkko ja valtio hyötyvät siitä, että ne pysyvät 

yhteydessä toisiinsa ja uskoi myös vahvasti siihen, että jos ja kun yleinen uskonnonvapaus 

koittaa, Suomen kirkkokansa valitsee pysyä sille rakkaassa kirkossaan. Kailan 

yhteiskunnallisia ja kirkollisia näkemyksiä tarkastellessa 1900-luvun alusta 1920-luvun 

alkupuolelle, näyttäisi siltä, että ne ovat säilyneet keskeisesti muuttumattomina. 

Mahdollisia jatkotutkimusaiheita voisivat olla seuraavat: Erkki Kailan teologian 

kokonaiskuva, Erkki Kaila raamattuteologisena auktoriteettina, Erkki Kaila 

uskonnonopetuksen edistäjänä, Erkki Kaila poliitikkona. 
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