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Tiivistelmä: Tämä tutkielma tarkastelee kirkon ja uskonnon esiintymistä keskustan, kokoomuksen, 

ruotsalaisen kansanpuolueen ja sosiaalidemokraattien puolue- ja periaateohjelmissa vuodesta 1945 
vuoteen 2020. Tutkielma pyrkii selvittämään, miten kirkko ja uskonto näkyvät kyseisissä puolue- ja 
periaateohjelmissa. Lisäksi tutkielma pyrkii etsimään vastauksia siihen, miten kirkon ja uskonnon 
asema näissä ohjelmissa on muuttunut. Kolmanneksi tutkimus tarkastelee sitä, miksi kirkon ja 
uskonnon näkyvyys poliittisissa yleisohjelmissa on muuttunut. Tutkielman lähdeaineistona on 37 
poliittista yleisohjelmaa, jotka ovat luettavissa Pohtiva-tietokannassa. 

Tutkielma vertailee sekä historiallista muutosta rajatussa aikakehyksessä että puolueiden välisiä eroja. 
Tutkielma on perusluonteeltaan laadullinen, mutta se hyödyntää vertailussa kvantitatiivisia keinoja. 
Kvantitatiiviset keinot tarkoittavat tässä tapauksessa käsitteiden esiintyvyyden määrällistä tarkastelua. 

Tutkielman tulosten perusteella uskonto ja kirkko olivat näkyvästi esillä useissa sotien jälkeen 
julkaistuissa puolueohjelmissa. Erityisesti porvarilliset puolueet näkivät tarpeelliseksi aiheen käsittelyn 
ohjelmissaan. Sosiaalidemokraatit suhtautuivat ohjelmissaan kirkkoon ja uskontoon kriittisemmin. 
1960-luvun uusvasemmistolainen henki herätti erityisesti nuorissa kirkkokriittisyyttä. Tällöin useat 
porvarilliset puolueet puolustivat ohjelmissaan kirkon ja kristinuskon asemaa Suomessa. 1970-luvulla 
ohjelmatyöskentelyyn panostettiin erityisen paljon ja keskustelua käytiin muun muassa 
uskonnonopetuksen asemasta. 

Kirkon ja uskonnon näkyvyys poliittisissa yleisohjelmissa alkoi hiljalleen vähentyä 1980-luvun 
kuluessa. 1990-luvulla muutos oli jo merkittävä. Tällöin kirkollis-uskonnollisten aiheiden käsittely oli 
erittäin vähäistä ja osassa ohjelmista näitä ei käsitelty lainkaan. Yhteiskunnan maallistumiskehitys 
alkoi vaikuttaa ohjelmien sisältöön ja kirkollis-uskonnolliset kysymykset siirtyivät lama-aikana politiikan 
taka-alalle. 

Jo 1990-luvulla alkanut vähäisen esiintyvyyden linja jatkui tutkimusjakson loppuun eli vuoteen 2020 
saakka.  Säädösuudistusten myötä puolueiden käsitys uskonnonvapaudesta yhtenäistyi tällä 
vuosituhannella ja puolueohjelmissa oli nähtävissä merkkejä jaetusta uskonnonvapauden ihanteesta. 
Samaan aikaan maltillinen suhtautuminen kirkollis-uskonnollisiin kysymyksiin tuli valtavirraksi. Vielä 
1960–1970-luvuilla suhtautuminen kirkkoon ja uskontoon oli suomalaisille niin merkittävä kysymys, 
että sitä kannatti käsitellä laajasti poliittisissa yleisohjelmissa. Näiden kysymysten vaikutus poliittiseen 
keskusteluun on nykyisellä vuosituhannella käynyt niin vähäiseksi, että puolueet eivät ole enää 
nähneet tarpeelliseksi tarkastella seikkaperäisesti kirkkoa tai uskontoa ohjelmissaan. 
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1. Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 

Tässä tutkielmassani tarkastelen kirkon ja uskonnon ilmenemistä keskustan, kokoomuksen, 

ruotsalaisen kansanpuolueen ja sosiaalidemokraattien puolue- ja periaateohjelmissa vuosina 

1945–2020. 

Tutkielmassani on kyse vertailevasta historiatutkimuksesta. Vertailen työssäni sekä 

historiallista muutosta rajatussa aikakehyksessä että puolueiden välisiä eroja. Tutkielma on 

perusluonteeltaan laadullinen, mutta se hyödyntää vertailussa myös kvantitatiivisia keinoja. 

Kvantitatiiviset keinot tarkoittavat tässä tutkimuksessa lähinnä käsitteiden ilmenemisen 

määrällistä tarkastelua. 

Tutkimukseni tarkoituksena on luoda ehjä esitys kirkkoon ja uskontoon liittyvien 

käsitteiden esiintymisestä puolue- ja periaateohjelmissa. Näiden käsitteiden esiintyvyys tai 

esiintyvyyden vähyys liitetään tutkimuksessa historialliselle janalle, jolloin kyseisten 

käsitteiden esiintyvyyden muutokset ilmenevät ajallisesti. Ajallisen muutoksen lisäksi 

tutkimus tarkkailee puolue- ja periaateohjelmien eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä neljän 

poliittisen ryhmittymän välillä. 

Pyrin tutkimuksessani ensisijaisesti selvittämään, miten kirkko ja uskonto näkyvät 

kyseisissä puolue- ja periaateohjelmissa. Toiseksi pyrin tutkimuksessani etsimään vastauksia 

siihen, miten kirkon ja uskonnon asema näissä ohjelmissa on muuttunut. Kolmanneksi olen 

kiinnostunut siitä, miksi kirkon ja uskonnon näkyvyys poliittisissa yleisohjelmissa on 

muuttunut. Edellä mainittujen yhden päätutkimuskysymyksen ja kahden 

apututkimuskysymyksen avulla rakennan tutkimuksen loppupuolella johtopäätökseni kirkon 

ja uskonnon näkyvyydestä poliittisissa yleisohjelmissa. 

Käsitteellä kirkko viittaan tässä tutkimuksessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 

Ortodoksiseen kirkkoon viitatessa käytän käsitettä ortodoksinen kirkko. Käsitteellä uskonto 

viittaan ensisijaisesti kristinuskoon, mutta uskonto-käsite esiintyy tutkimuksessa lisäksi 

yleisessä merkityksessään esimerkiksi uskonnonvapauden kontekstissa. 

Käytännössä etsin lähteistäni kirkkoa ja uskontoa käsitteleviä kohtia. Tällaisia ovat 

esimerkiksi kristillistä etiikkaa käsittelevät tekstikohdat. Näiden ilmenemistä tarkastelemalla 

pyrin luomaan käsityksen siitä, miten kirkko ja uskonto ovat näkyneet tutkimuksen lähteissä. 

Tätä näkyvyyttä tarkastelen myös muilla tekijöillä, kuten presidenttien ja hallitusten 

läpikäynnillä historiallis-poliittista kontekstia tulkiten.  
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Nostan jokaisesta lähdetekstistä esiin merkittävät havainnot kirkkoon ja uskontoon 

liittyvien käsitteiden määrästä. Tarkoituksenani on havainnoida kirkon ja uskonnon 

näkyvyyttä poliittisissa yleisohjelmissa käsitteiden lukumäärät huomioiden. Jo ensivilkaisulla 

voi huomata, että sotien jälkeisissä ensimmäisissä ohjelmissa nämä teemat korostuvat ja tietyt 

puolueet tuovat esille näitä enemmän, mutta lähiaikojen ohjelmia lukiessa huomaa kirkon ja 

uskonnon joko kadonneen tai ainakin marginalisoituneen. 

Tutkimuksen historiallis-poliittisen kontekstin käsittelyssä käyn läpi tutkimusajalla 

vallassa olleet presidentit. Presidenttejä käsitellessäni painotan heidän käsityksiään ja 

toimiaan kirkkoon ja uskontoon liittyen. Samaan tapaan käyn läpi kaikki tutkimusajankohdan 

hallituskokoonpanot. Näiden poliittisten instituutioiden tarkastelun tavoitteena on syventää 

ymmärrystä aikansa poliittisesta kontekstista ja näin auttaa ymmärtämään poliittisten 

yleisohjelmien sisältöä. Tämä kontekstia syventävä tarkastelu tapahtuu tutkimuksen 

käsittelylukujen yhteydessä. 

Tutkin tekstejä ryhmitellysti kronologisessa järjestyksessä vuosikymmenittäin 

jäsenneltynä. Käyn läpi ohjelmat käsittelyluvuissa tarkasteltavan vuosikymmenen sisällä 

aakkosjärjestyksessä puolueiden nimien mukaisesti, puolue kerrallaan. Tämän tarkoituksena 

on ylläpitää käsittelylukujen loogista rakennetta ja vertailtavuutta. 

Tutkimuksen dispositio koostuu järjestyksessään johdannosta, kahdesta käsittelyluvusta 

sekä tutkimuksen päättävästä johtopäätösluvusta. Varsinaiset käsittelyluvut jakavat 

tutkimusajan kahteen osaan; ensimmäinen käsittelee vuosia 1945–1979 ja toinen vuosia 

1980–2020. Tämän jaon on tarkoitus tehdä tutkimustekstistä luettavampi ja parantaa 

disposition tasapainoisuutta. 

Ajallinen rajaus alkaa sotien jälkeisestä ajasta, jolloin puoluepoliittiset intressit ovat 

fokusoineet kriisiaikojen jälkeiseen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Ajallinen rajaus 

päättyy lähelle tutkimuksen tekohetkeä eli ottaa tutkimuksen nykytilanteen huomioon. 

Aiheellinen rajaus kohdistuu erityisesti poliittisiin puolueisiin. Olen valinnut 

tutkimukseni kohteeksi neljä puoluetta. Nämä puolueet valikoituivat tutkimuskohteeksi niiden 

historiallisen asemansa vuoksi; ne ovat olleet tutkimuksen historiallisessa aikaikkunassa 

merkittävässä poliittisessa valta-asemassa – joko osana valtioneuvostoa tai merkittävimpänä 

oppositiopuolueena – ja ne ovat pysyneet perusrakenteeltaan ja pohjimmaiselta ideologialtaan 

hyvin samankaltaisina aina tähän päivään saakka. 
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Tutkimuksen kohteena olevien puolueiden puoluerekisteristä löytyvät viralliset nimet 

ovat Suomen Keskusta1, Kansallinen Kokoomus2, Suomen ruotsalainen kansanpuolue3 ja 

Suomen Sosialidemokraattinen puolue4. Tässä tutkimuksessa käytän näistä puolueista 

mediassa vakiintuneita nimityksiä eli käyttönimiä; keskusta5, kokoomus, ruotsalainen 

kansanpuolue ja sosiaalidemokraatit. Käytän myös vakiintunutta tapaa kirjoittaa puolueiden 

käyttönimet pienellä alkukirjaimella.6 Käyttönimien lisäksi käytän vakiintuneita lyhenteitä 

SDP (sosiaalidemokraatit) ja RKP (ruotsalainen kansanpuolue). 

Toinen aiheellinen rajaus koskee poliittisten yleisohjelmien sisältöön kohdistuvaa 

tarkastelua. Tutkimus syventyy erityisesti kristillisen kirkon, uskonnon ja näiden 

lähikäsitteiden – kuten kristillisen etiikan – esiintymiseen puolue- ja periaateohjelmissa. 

Tutkimus on rajattu koskemaan vain puolue- ja periaateohjelmia eli poliittisia yleisohjelmia, 

sillä nämä käsittelevät poliittisten puolueiden merkittävimpiä arvolinjauksia ja intressejä, 

jotka toimivat käytännössä kaikkien muiden poliittisten ohjelmien taustalla. Osa puolueista on 

julkaissut lisäksi erillisiä kirkkopolitiikkaa käsitteleviä ohjelmatekstejä, mutta nämä olen 

rajannut tämän tutkimuksen ulkopuolelle, jotta tutkimuksen fokus pysyy merkittävien 

valtapuolueiden yleistason ohjelmien sisällössä ja linjauksissa. 

Tutkimuksen lähdeaineistona käytän pääsääntöisesti Pohtiva-tietokannasta löytyviä 

puolue- ja periaateohjelmia. Kyseinen tietokanta eli Pohtiva - Poliittisten ohjelmien 

tietovaranto on Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ylläpitämä 

tietokanta. Tietokantaan on koottu vuosina 1880–2021 julkaistut suomalaiset poliittiset 

ohjelmat. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi vaaliohjelmat, eritysohjelmat ja yleisohjelmat. 

Poliittisiin yleisohjelmiin kuuluu nimenomaisesti puolueohjelmia, periaateohjelmia tai 

periaatejulistuksia. Puolueet käyttävät vastaavista asiakirjoista hieman poikkeavia nimityksiä, 

mutta tässä tutkimuksessa viittaan näihin yhteisesti termillä poliittinen yleisohjelma. Pohtiva-

tietokanta löytyy internetistä ja on vapaasti luettavissa.7 

 
1 Suomen Keskusta käytti nimeä Maalaisliitto vuoteen 1965 saakka ja nimeä Keskustapuolue vuosina 1965–

1988. Puolueen nykyinen nimi on ollut käytössä Kajaanin puoluekokouksesta 1988 alkaen. Keskusta 2020. 
2 Kansallinen Kokoomus käytti vuoteen 1951 saakka nimeä Kansallinen Kokoomuspuolue. Eduskunta s.a.. 
3 Suomen ruotsalainen kansanpuolue tunnetaan myös ruotsinkielisellä nimellään Svenska folkpartiet i Finland 

(SFP). 
4 Suomen Sosialidemokraattinen puolue käytti nimeä Suomen Työväen Puolue vuoteen 1903 saakka. Eduskunta 

s.a.. 
5 Keskustan aikaisempien nimien mukaisesti käytän myös käyttönimiä maalaisliitto ja keskustapuolue. 
6 Käytän johdonmukaisuuden vuoksi Kotimaisten kielten keskuksen antamaa suositusta puolueiden 

käyttönimistä. Kotimaisten kielten keskus 2021. 
7 Pohtiva s.a.. 
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Tutkimuksen lähteiksi olen rajannut ne ohjelmat, jotka Pohtiva-tietokannassa on 

luokiteltu kategoriaan yleisohjelma. Tämän lisäksi olen jättänyt ohjelmien luonnokset 

tutkimuksen ulkopuolelle, ja käsittelen vain ohjelmien lopullisia suomenkielisiä versioita. 

Keskusta on julkaissut 11, kokoomus 14, RKP 6 ja SDP 6 poliittista yleisohjelmaa 

tutkimuksen aikaikkunassa. Yhteensä tutkimuksen lähdeaineistona on siis 37 poliittista 

ohjelmaa. Nämä poliittiset ohjelmat on esitelty liitteessä 1. 

Eniten poliittisia yleisohjelmia julkaistiin 1960-luvulla; kahdeksan kappaletta. Näistä 

peräti neljä oli maalaisliiton/keskustapuolueen yleisohjelmia, kun taas sosiaalidemokraatit 

eivät julkaisseet lainkaan yleisohjelmaa tuona vuosikymmenenä. Lähdeaineisto kuvastaa 

puolueiden suhtautumista poliittisten yleisohjelmien julkaisuun. Sosiaalidemokraattien 

poliittisten yleisohjelmien julkaisujen välissä saattoi kulua yli kaksi vuosikymmentä, kun 

esimerkiksi kokoomus julkaisi pelkästään 1970-luvun aikana kolme yleisohjelmaa. Ohjelmien 

lukumääriä on havainnollistettu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Poliittisten yleisohjelmien lukumäärät. 

 

Poliittisten yleisohjelmien laajuudessa ja rakenteessa oli merkittäviä eroja. 

Sosialidemokratian suunta - SDP:n tienviitat 1980-luvulle vuodelta 1978 oli pituudeltaan 64- 

sivuinen, kun Kansallisen Kokoomuspuolueen Ohjelma vuodelta 1945 oli vain kahden sivun 

mittainen. Kirkkoon ja uskontoon liittyvien aiheiden osalta ohjelmien rakenteissa oli eroja 

käsittelylukujen suhteen. Osassa ohjelmista oli varattu näitä kysymyksiä varten oma lukunsa, 

kun toisissa ohjelmissa aihetta sivuttiin hyvin lyhyesti muun tekstin joukossa. 
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Yksittäisen poliittisen yleisohjelman kohdalla voi olla hyvin vaikeaa yksilöidä tekstin 

kirjoittajia. En ole katsonut tarpeelliseksi pyrkiä erottamaan yksittäisten kirjoittajien nimiä 

ohjelmien käsittelyn yhteydessä, koska tutkimukseni kannalta on oleellista katsoa yksittäistä 

ohjelmaa yhden puolueen yhteisenä poliittisena ilmaisuna. Poliittinen ohjelma kasataan usein 

erilaisissa työryhmissä, joiden esittämä ohjelma yleensä hyväksytään mahdollisten pienten 

korjausten jälkeen useimmiten puoluekokouksessa tai muussa merkittävän puolue-elimen 

kokouksessa. Lähdetekstin varsinaisena syntyaikana voidaan pitää edellä mainitun kaltaisen 

kokouksen kokousaikaa. Todellisuudessa iso osa tekstistä on rakennettu taustatyöskentelynä 

työryhmissä ennen poliittisen ryhmän kokousta, mutta ei merkittävästi tätä aiemmin. 

Puolueiden poliittisia ohjelmia on tutkittu Suomessa varsinkin uskontojen näkökulmasta 

varsin vähän. Hanna Mithikun systemaattisen teologian pro gradu vuodelta 2018 käsittelee 

keskustan, kokoomuksen ja SDP:n puolueohjelmien kertomuksia vapaudesta.8 Pääsääntöisesti 

aikaisempi tutkimus on käsitellyt muita politiikan tai ohjelmatyöskentelyn osa-alueita. Eeva 

Aarnion teos Päämäärät liikkeessä vuodelta 1998 tarkastelee kattavasti ohjelmatoimintaa ja 

puolueohjelmiin liittyviä prosesseja.9 Olen tutkielmassani hyödyntänyt Aarnion 

tutkimusteosta siitä huolimatta, että sillä on jo tutkimuskirjallisuudeksi jonkin verran ikää. 

Kyseinen tutkimus käsittelee ansiokkaasti puolueohjelmia näkökulmista, jotka sinänsä ovat 

relevantteja edelleen tänä päivänä. Satu Välisalmen pro gradu vuodelta 2011 tutkii 

ympäristöpolitiikkaa puolueohjelmissa.10 

Virpi Siitonen käsittelee väitöskirjassaan yhden alaluvun verran alaotsikolla Kirkko ja 

uskonto puolue- ja kirkkopoliittisissa ohjelmissa muun muassa SDP:n, 

maalaisliiton/keskustapuolueen ja kokoomuksen kirkollis-uskonnollisia näkemyksiä sekä 

yleisohjelmissa että kirkkoa koskevissa erityisohjelmissa keskittyen 1960–1970-lukuihin.11 

1.2 Puolue- ja periaateohjelmatyöskentely Suomessa 

Suomessa puolueet esittelevät politiikkaansa liittyviä tavoitteita, periaatteita ja arvoja 

poliittisissa yleisohjelmissa. Puolueet työstävät näitä puolue- ja periaateohjelmia usein 

erilaisissa työryhmissä, joissa puolueiden aktiivit pääsevät vaikuttamaan ohjelmatyön 

sisältöön. Puolue- ja periaateohjelmat julkaistaan usein puoluekokouksissa. Suomessa 

toimivalla rekisteröidyllä puolueella tulee lain mukaan olla tällainen poliittinen 

 
8 Mithiku 2018. 
9 Aarnio 1998. 
10 Välisalmi 2011. 
11 Siitonen 2018, 54–69. 
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yleisohjelma.12 Puolue- ja periaateohjelmat ovat oleellinen osa demokraattisen 

päätöksentekojärjestelmän läpinäkyvyyttä. 

Poliittisesta yleisohjelmasta saatetaan käyttää nimitystä puolueohjelma, puolueen 

ohjelma tai periaateohjelma. Kyseessä on erilaisista nimistä huolimatta yleensä tavoitteita ja 

puolueen aatetta kuvaava perusasiakirja.13 

 Vielä aikana ennen nykymuotoista eduskuntaa puolueohjelmat eivät näytelleet suurta 

roolia, sillä puolueet pyrkivät asemoitumaan kaikkien suomalaisten asioiden ajajiksi. 

Eduskuntauudistuksen jälkeisessä Suomessa sen sijaan puolueet pyrkivät luomaan 

vaihtoehtoisia poliittisia ohjelmia, joissa esiteltiin konkreettisia tavoitteita ja 

periaatelinjauksia. Ennen puolueohjelmatyön ja puoluetoiminnan varsinaista aktivoitumista 

lehdistö toimi oleellisena politiikan kanavana. Puolueohjelmasta tuli kaikille puolueille 

juridinen vaatimus vuoden 1969 puoluelaissa. Sosiaalidemokraattien vuonna 1903 Forssan 

puoluekokouksessa julkistamaa ohjelmaa voidaan pitää ensimmäisenä periaatteellisena ja 

tavoitteellisena poliittisena yleisohjelmana, josta monet myöhemmät ohjelmat ovat ottaneet 

mallia.14 

 Edellä mainittu SDP:n Forssan puolueohjelma on yksi historiamme merkittävimmistä 

ja tunnetuimmista poliittisista ohjelmista. Kyseisen ohjelman sisällöstä esimerkiksi työaikaan 

ja yleiseen äänioikeuteen liittyvät tavoitteet ovat olleet historiallisesti varsin merkittäviä ja 

toteuduttuaan osoittaneet myös ohjelmatyöskentelyn merkityksellisyyttä.15 

 Eduskuntauudistuksen myötä monet nykypäivänäkin vaikuttavat poliittiset liikkeet 

järjestäytyivät puolueorganisaatioiksi ja tämän myötä kiinnostuivat myös poliittisten 

ohjelmien tekemisestä. Itsenäistyminen osaltaan syvensi suomalaisten osallistumista 

poliittiseen toimintaan. Sotien jälkeisenä aikana puolueohjelmissa alkoi näkyä erityisesti 

puolueiden periaatteelliset ja ideologiset lähtökohdat. 1930-luvun loppupuolella 

punamultayhteistyö eli sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton yhteistyö alkoi ja toi tullessaan 

parlamentaarista vakautta. Hallituksista tuli tiiviimpiä, poliittisia tavoitteita oli aikaisempaa 

realistisempaa saavuttaa ja tämän myötä myös puolueohjelmien tavoitteille tuli syvempiä 

merkityksiä.16 

 
12 Oikeusministeriö s.a.; Mickelsson 2009, 18–19. 
13 Pohtiva s.a.. 
14Aarnio 1998, 54–55.  
15 SDP s.a.. 
16 Aarnio 1998, 56–58. 



7 

 

Keskusta on maininnut 1970-luvun olleen ohjelmatyöskentelyn kulta-aikaa, ja keskusta 

julkaisikin niihin aikoihin runsaasti poliittista ohjelmamateriaalia.17 1960–1970-lukuja 

pidetään myös yleisesti aikana, jolloin puolueiden ideologinen ja aatteellinen tausta terävöityi. 

Viimeistään 1990-luvulla poliittinen ohjelmatyö alkoi vähentyä ja puolueet alkoivat käyttää 

entistä enemmän erilaisia tapoja lähestyä äänestäjää; ensin esimerkiksi perinteisen median ja 

television kautta, myöhemmin internetin ja lopulta sosiaalisen median avulla.  

1.3 Merkittävien valtapuolueiden suhde kirkkoon 

Tutkimuksen kohteena olevat puolueet voi karkeasti jakaa kahteen lohkoon kirkollis-

uskonnollisten asemoitumisen ja profiilin mukaan. Ensimmäiseen lohkoon asetan perinteisesti 

porvarihenkiseksi mielletyt keskusta-oikeistolaiset puolueet. Tähän kuuluu keskusta, 

kokoomus ja RKP. Näiden puolueiden suhde kirkkoon on maan historiassa ollut 

pääsääntöisesti myönteistä – taustalla vaikutti kirkon tuki porvarilliselle valkoiselle 

osapuolelle Suomen sisällissodan aikana.18 Toiseen lohkoon kuuluu työväenliikkeestä 

ponnistava SDP, joka on ollut kirkkoa kohtaan kriittisempi. 

Kokoomukselle uskonto on ollut oleellinen osa arvomaailmaa läpi Suomen 

itsenäisyyden ajan, joskin aivan lähivuosikymmeninä uskonto on jäänyt aatteellisesti hieman 

taka-alalle. Kokoomus on pitänyt kristillistä elämänkatsomusta merkittävänä osana 

suomalaisen kansan historiallista kehitystä. Evankelisluterilainen kirkko on ollut 

kokoomukselle luonnollinen osa suomalaista yhteiskuntaa ja kirkkoa kohtaan on harvoin 

osoitettu kovaa kritiikkiä.19 

Ruotsalainen kansanpuolue perustettiin puolustamaan ruotsinkielisen väestön asemaa 

Suomessa. Puolueen alkuaikoina RKP:n poliittiset ohjelmat olivat hyvin saman suuntaisia 

muiden porvarillisten puolueiden ohjelmatekstien kanssa. Kieli ja kulttuuri toki ovat olleet 

puolueelle erityisen tärkeitä läpi historian. Puolueen sisällä on vaikuttanut alusta alkaen hyvin 

erilaisia linjoja, joiden perusteella on haastavaa muodostaa yksiselitteistä käsitystä 

esimerkiksi puolueen kirkollisista näkemyksistä. Puolueessa on hyväksytty jäsenten välisiä 

erimielisyyksiä, kunhan yhdistäviä tekijöitä on löytynyt riittävästi esimerkiksi 

kielikysymyksen suhteen.20 

RKP on painottanut yleisessä arvolinjassaan liberalismia, perustuslaillisuutta ja 

suvaitsevaisuutta. Tämä on näkynyt puolueen suhtautumisessa kirkkoon. Puolueelle on 

 
17 Keskusta 2020. 
18 Jalovaara 2007, 33–34. 
19 Kokoomus 2020. 
20 Mickelsson 2021, 70. 
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vaikuttanut luontevalta mainita kristillinen arvoperusta esimerkiksi puolueohjelmissa, mutta 

puolue ei ole tullut erityisen tunnetuksi kirkkopoliittisista kannanotoistaan.21 RKP on antanut 

itsestään kuvan kirkkosuhteiltaan maltillisena toimijana. 

Keskustan suhtautuminen kirkkoon on ollut yksinkertaisinta tulkita puolueen 

poliittisista ohjelmateksteistä, joissa puolue on puhunut suorasanaisesti esimerkiksi 

velvoittavasta Jumalan sanasta osana yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä luterilaisen 

yleisen pappeuden antamista mahdollisuuksista.22 Keskusta ei ole historiassaan juuri peitellyt 

lämmintä suhtautumista kirkkoon ja kristinuskoon. Jo 1900-luvun alkupuolella maalaisliiton 

ohjelmateksteissä näkyi muita puolueita selkeämpi uskonnollinen ja kristillinen 

maailmankatsomus. Ohjelmissa saatettiin esimerkiksi ehdottaa koulujen muuttamista 

kristilliseen katsomukseen nojaaviksi kasvatuslaitoksiksi.23 

Sosiaalidemokraattien suhtautuminen kirkkoon ja uskontoihin on ollut historian aikana 

vähintään kaksijakoista ja se vaatii tässä laajempaa käsittelyä asian poikkeuksellisuuden 

vuoksi. Kansainvälisellä työväenliikkeellä on historiassaan pitkä uskonnottomuutta ja 

ateismia painottava linja, joka juontaa juurensa aina marxilaiseen käsitykseen uskonnosta 

kansan oopiumina. Ulkomailta Suomeen kantautuneet käsitykset työväenliikkeen 

suhtautumisesta kristinuskoon saivat suomalaisen kirkon edustajat asettumaan 

työväenluokkaista ateismia vastaan jo etukäteen ennen varsinaisten sosialististen oppien 

rantautumista maahan.24 

SDP:n Forssan puolueohjelma vuodelta 1903 sisälsi kansainvälisen työväenliikkeen 

omaksumia uskonto- ja kirkkopoliittisia tavoitteita. Tällaisia olivat esimerkiksi vaatimukset 

kirkon ja valtion erottamisesta sekä uskonnonopetuksen poistamisesta kouluista.25 Forssan 

puoluekokouksen jälkeen tosin työväenliikkeen kannattajakunnassa oli merkittävästi lisäksi 

sellaisia henkilöitä, jotka olisivat mielellään nähneet kristinuskon ja sosialismin kietoutuvan 

ajan myötä yhteiseen arvopohjaan perustuvaksi kokonaisuudeksi.26 

Yleisesti ottaen kirkko ja uskonto näyttäytyi kuitenkin työväestölle pitkään vanhojen, 

porvarillisten valtarakenteiden pönkittäjänä. Poliittinen työväenliike ja sosialistiset 

aatesuuntaukset alkoivat voimistua 1800-luvun lopun Suomessa. Tuolloin katsottiin kirkon 

edustajien pitävän yhteiskunnan tilaa ikään kuin muuttumattomana ja pysyvän kristillisenä. 

 
21 RKP 2006, 2. 
22 Maalaisliitto 1962b, 32. 
23 Mickelsson 2021, 71. 
24 Soikkanen 1961, 142. 
25 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1903. 
26 Soikkanen 1961, 146. 
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Työväenliikkeen käsitys yhteiskunnan tilan muutettavuudesta ja uskonnollisesta luonteesta oli 

hyvin poikkeava. Tämän vuoksi kirkko ja työväenliike alkoivat päätyä konfliktitilanteisiin.27 

 Kansainväliset ihanteet näkyivät Suomessakin työväenliikkeen tavoitteissa aina 

toiseen maailmansotaan saakka. Sotien jälkeen suomalaiset sosiaalidemokraatit lievensivät 

kantojaan esimerkiksi kirkon ja valtion välisen eron suhteen.28 Yleisesti ottaen on tulkittu, että 

toisen maailmansodan aikana kirkko ja papisto lähentyi niin sanottua tavallista kansaa niin 

paljon, että sosiaalidemokraattien oli viisasta pyrkiä luomaan sopua kirkon kanssa. Rintamalla 

taisteli sosiaalidemokraatteja, joille uskonto oli hyvin lähellä sydäntä. Heistä kenties 

tunnetuimpana tasavallan presidentti Mauno Koivisto.29 

 Tiukka ateistinen linja keskittyi pääsääntöisesti kommunistien ja kansandemokraattien 

pariin, joskin myös SKDL alkoi lieventää uskontopoliittisia linjauksiaan. Jopa 

äärivasemmiston piirissä katsottiin kirkolla olleen sota-aikana vastuullinen yhteiskunnallinen 

rooli.30 

Sosiaalidemokraatit ovat sittemmin kietoutuneet uskonnollisiin ja kirkollisiin 

verkostoihin perin monimuotoisesti. Seurakuntavaalien muututtua puoluepoliittisiksi 1970-

luvulla SDP on vakiinnuttanut roolinsa merkittävänä kirkkopoliittisena toimijana monissa 

seurakuntavaltuustoissa.31 

Suomalaiset puolueet ovat luonnollisesti seuranneet ulkomaalaisten sisarpuolueiden 

poliittista ohjelmatyötä sekä maailmanpolitiikan linjoja omassa poliittisessa toiminnassaan. 

Esimerkiksi Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen eli SPD:n poliittinen ohjelmatyö on 

vaikuttanut suoraan suomalaisten sosiaalidemokraattien poliittisiin ohjelmiin, erityisesti 

Forssan vuoden 1903 ohjelmaan.32 

1.4 Suomalainen yhteiskunta ennen toisen maailmansodan loppua 

Puolueet ja puoluetoiminta olivat toisen maailmansodan aikana luonnollisesti taka-alalla. 

Puoluetoiminnan voidaan katsoa aktivoituneen jälleen vuonna 1944, jolloin varsinkin Suomen 

Kansan Demokraattinen Liitto nousi vauhdilla vaikutusvaltaisimpien puolueiden joukkoon.33 

Jo sotien aikaan toiminut Aseveliliitto mainitsi yhdeksi periaatteekseen Jumalan 

johdatukseen luottamisen. Aseveliliiton tarkoituksena oli muun muassa leskien ja veteraanien 

 
27 Soikkanen 1961, 140–141. 
28 Heikkilä & Heininen 2017, 167. 
29 Huovinen 2019, 86–90. 
30 Heikkilä & Heininen 2017, 167. 
31 Virpi Siitonen on käsitellyt väitöskirjassaan seurakuntavaalien puoluepolitisoitumista, joka alkoi käytännössä 

vuoden 1970 vaalitapamuutoksen myötä. Siitonen 2018, 33. 
32 SDP s.a.. 
33 Mickelsson 2021, 133–134. 
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auttaminen. Kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien välien katsotaan usein parantuneen juuri 

Aseveliliitossa toimimisen seurauksena.34 

 Sotien aikana kirkko ja kansa lähentyivät toisiaan. Sisällissodassa kärjistynyt 

yhteiskunnallinen vastakkainasettelu lieveni, kun kansalaisten tuli puolustautua yhteiseltä 

viholliselta. Kirkko ja sotilaspapisto toimivat oleellisessa sielunhoidollisessa tehtävässä 

rintamalla ja sota-aikana.35 Tämän seurauksena puolueet, jotka aiemmin suhtautuivat 

kriittisesti kirkkoon, joutuivat pohtimaan uudelleen kirkkosuhdettaan. Erityisesti tämä 

kosketti työväenliikettä. Porvarilliset puolueet olivat jo entuudestaan varsin läheisissä väleissä 

kirkon kanssa, olihan kirkko toiminut sisällissodan aikana porvarillisten valkoisten puolella.36 

Aiemmin riitaisena elänyt luokkayhteiskunta löysi yhteisiä päämääriä tulevaisuuteen, 

sodan jälkeiselle ajalle. Toista maailmansotaa edeltänyt aika oli poliittisesti Suomessa 

voimakkaan kahtiajakautunutta ja luokkasidonnaista. Sota ajoi eri ihmisryhmät toimimaan 

yhteisten päämäärien hyväksi. Kansallinen yhtenäisyys osoittautui tärkeäksi paitsi sodan ja 

itsenäisyyden vuoksi, myös poliittisten vastakkainasetteluiden aukeamista edistäväksi 

seikaksi.37 

Katse kohdistettiin tulevaisuuden Suomeen ja idea hyvinvointiyhteiskunnasta alkoi 

kehittyä useissa puolueissa. Työväenluokka ja porvaristo alkoivat kyetä yhteistyöhön ja 

asioista sopimiseen. Talvisodan yksimielisyydellä katsottiin olevan kauaskantoisia 

merkityksiä sopimusyhteiskunnan rakentumisen kannalta. Poliittisesti tämä tarkoitti 

esimerkiksi jo aiemmin mainitun punamultayhteistyön syntyä ja työmarkkinoilla niin sanotun 

tammikuun kihlauksen38 hengen jatkuvuutta.39 

Toinen maailmansota vaikutti siis osaltaan kirkon aseman pysyvyyteen ja voimisti 

kansan keskuudessa kirkon legitimiteettiä. Puoluepoliittisesti tämä näkyi esimerkiksi 

kirkkoon kohdistuvan kritiikin pehmentymisenä varsinkin vasemmistopuolueiden sisällä. 

Tämä kantojen lieventyminen ja rintamalla rakentunut henki heijastui lopulta myös poliittisiin 

yleisohjelmiin. 

  

 
34 Mickelsson 2021, 135–136. 
35 Heikkilä & Heininen 2017, 163. 
36 Heikkilä & Heininen 2017, 143. 
37 Mickelsson 2021, 135–136. 
38 Tammikuun kihlauksella viitataan vuoden 1940 tammikuussa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemään 

julkilausumaan, joka käytännössä avasi neuvotteluyhteyden palkansaaja- ja työnantajaosapuolten välille. Tämän 

katsotaan edistäneen kansan yhtenäisyyttä ja puolustustahtoa. Bergholm 2013, 29. 
39 Bergholm 2013, 28–29. 
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2. Jälleenrakennuksesta ohjelmatyöskentelyn kulta-aikaan 
– 1940-luvun puolivälistä 1970-luvun loppuun 

2.1 Sotien jälkeinen Suomi – 1940-luvun jälkimmäinen puolisko 

Carl Gustaf Emil Mannerheim valittiin tasavallan presidentiksi vuonna 1944. Luterilaiseen 

kirkkoon kuulunut Mannerheim oli ilmeisen viehättynyt ortodoksisuudesta. Ortodoksiseen 

perinteeseen hän oli tutustunut toimiessaan Venäjällä tsaarin armeijan tehtävissä.40 

Kirkollinen oikeisto olisi halunnut Mannerheimistä presidentin jo huomattavasti aiemmin.41 

Mannerheimilta jääneen kirjeenvaihdon perusteella on ollut vaikeaa arvioida hänen 

uskonnollisuuttaan. Vuonna 1946 Mannerheim erosi presidentin tehtävästä. Hän ei tämänkään 

jälkeen osoittanut selviä merkkejä voimakkaasta uskonnollisesta vakaumuksesta ainakaan 

julkisesti, mutta osallistui silloin tällöin jumalanpalveluksiin ulkomailla asuessaan.42 

Mannerheim käytti sotien aikana esimerkiksi tunnetuissa päiväkäskyissään uskonnollisia 

ilmaisuja, mutta ei jäänyt historiaan erityisesti kirkkopoliittisena kannanottajana.43 

Vuonna 1946 tasavallan presidentin virassa aloitti kokoomuslainen Juho Kusti 

Paasikivi. Paasikiveä voidaan perustellusti pitää varsin uskonnollisena presidenttinä. 

Uskonnollinen kieli oli oleellinen osa Paasikiven kielellistä ilmaisua aina 

virkaanastujaispuheesta alkaen.44 Paasikivi ei osoittanut juurikaan ymmärrystä kommunistien 

ja äärivasemmiston kirkko- ja uskontopoliittisia kannanottoja kohtaan.45 Kommunistien 

valtapyrkimysten patoaminen lähensi sosiaalidemokraattien ja Paasikiven välejä, eikä 

kokoomuslainen presidentti arastellut antaa julkisia kehuja sosiaalidemokraattien 

johtohahmoille.46 

Paasikivi käsitteli poliittisia aiheita esimerkiksi arkkipiispa Aleksi Lehtosen kanssa 

tavatessaan. Presidentille oli luontevaa pitää keskusteluyhteys auki kirkon johtohahmoihin.47 

Paasikiven kirkkopoliittinen vaikutus näkyi käytännössä esimerkiksi vuoden 1948 

kirkolliskokouksen yhteydessä käydyssä avioliittokeskustelussa, jossa presidentin käytti 

auktoriteettiaan puuttumalla kirkkolain käsittelyyn.48 

 
40 Jalovaara 2018, 113–114. 
41 Seppo 1999, 19. 
42 Jalovaara 2018, 125–126. 
43 Jalovaara 2018, 121. 
44 Jalovaara 2018, 135–136. 
45 Seppo 1999, 29. 
46 Polvinen 2020, 196–198. 
47 Jalovaara 2018, 136–137. 
48 Jalovaara 2018, 137–138. 
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 Poliittisten yleisohjelmien tuottaminen ja julkaiseminen oli vielä 1940-luvulla 

verrattain harvalukuista toimintaa. Kokoomus julkaisi puolueohjelmansa vuonna 1945 ja 

maalaisliitto vuonna 1946. Vaikka sosiaalidemokraatit olivat erittäin merkittävässä asemassa 

jo 1940-luvun hallituspolitiikassa, tapahtui heidän poliittisen yleisohjelmansa julkaisu vasta 

seuraavalla vuosikymmenellä. 

Vuoden 1945 huhtikuussa päättyi ammattiministerinä tuolloin toimineen Paasikiven 

toisen hallituksen kausi. Tästä jatkoi Paasikiven kolmas hallitus. Vuonna 1946 aloitti 

Pekkalan hallitus, jossa SKDL oli pääministeripuolueena. SDP:n Fagerholm johti vuodesta 

1948 alkaen hallitusta, joka käytti valtaa vuoteen 1950 saakka.49 Vuoden 1948 

eduskuntavaalien seurauksena SKDL jäi hallitusten ulkopuolelle lähes kahden 

vuosikymmenen ajaksi.50 Käytännössä tämä tarkoitti samalla tiukan aatteellisen ateismin 

siirtymistä oppositioon. Samaan aikaan sotien jälkeen syntyneessä asevelitoiminnassa 

sosiaalidemokraattien ja asevelipappien suhde oli lähentynyt.51 

Sodan päättymisen jälkeen kirkon asema osana suomalaista yhteiskuntaa vahvistui 

entisestään. Kirkko oli katsottu kansallisen identiteetin kannalta merkittäväksi instituutioksi. 

Sosiaalidemokraatit luopuivat vaatimuksestaan kirkon ja valtion erosta. Porvarilliset puolueet 

pitivät ohjelmissaan kiinni kirkkomyönteisistä kannoistaan. Tämän lisäksi esimerkiksi 

maalaisliitto käytti Raamattua vaalimainonnassaan. Samaan aikaan kommunistit viestivät 

täydellisen uskonnonvapauden puolesta.52 

Tämän vuosikymmenen puoliväliä luonnehtii hyvin äärivasemmiston kannatuksen 

nousu ja tämän johtaminen niin sanottuun kansanrintamaan, joka tarkoitti käytännössä 

sosiaalidemokraattien, maalaisliiton ja SKDL:n yhteistyötä. Puolueet keskittyivät tuolloin 

erityisesti omiin intressiryhmiinsä.53 Sodan päättymisen jälkeisistä muutamasta vuodesta on 

käytetty nimitystä vaaran vuodet, jolla viitataan laajasti esiintyneeseen huoleen 

kommunistisesta vallankumouksesta.54 Samoihin aikoihin kirkko puolusti muun muassa 

uskonnonopetuksen asemaa kouluissa, oikeutta vihkimiseen sekä kirkon yhteiskunnallisia 

tehtäväalueita kuten hautausmaiden hoitoa äärivasemmiston suunnitelmilta.55 

Työväenliikkeen ja vasemmistopuolueiden voimakas kannatus ohjasi luonnollisesti osaltaan 

poliittisen keskustelun sisältöjä. 

 
49 Valtioneuvosto s.a.. 
50 Mickelsson 2021, 141. 
51 Seppo 1999, 27. 
52 Pirinen 1979, 139–140. 
53 Mickelsson 2021, 133–134. 
54 Mickelsson 2021, 140. 
55 Seppo 1999, 28. 
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Maalaisliiton puolueohjelma vuodelta 1946 sisälsi oman kirkkoa käsittelevän lukunsa.56 

Kyseisessä 12-sivuisessa ohjelmassa mainittiin kirkko yhdeksän kertaa. Uskontoon viittaavia 

käsitteitä löytyi kaksi, joista toinen uskonnonopetukseen liittyen. Samoin kristillisyyteen 

viittaavia käsitteitä oli kaksi; ensimmäinen liittyi kristillisyyden perinteisiin ja toinen 

kristilliseen henkeen. Lisäksi seurakunta mainittiin käsitteenä kertaalleen.57 Kirkko-nimisessä 

luvussa puolueen kirkollis-uskonnolliset linjat tiivistettiin näin: 

Maalaisliitto tunnustaa uskonnon ja kirkon suuren merkityksen kansamme elämän kaikilla aloilla. Vakava 

maalaiskansa vaatii elämän korkeimpien arvojen kunnioittamista ja kristillisyyden parhaiden perinteiden 

vaalimista. Sen vuoksi on muun muassa uskonnonopetus kouluissa säilytettävä.58 

 

Kirkkoon ja uskontoon liittyvät teemat kuuluivat luonnollisena osana maalaisliiton 

ydinkannattajaryhmän intresseihin. Maaseudun uskonnolliselle väestölle oli luontevaa viestiä 

siten, että esimerkiksi kirkko tuttuna instituutiona sai näkyvyyttä. 

 Perinteikkäät konservatiivisen kokoomuksen ihanteet näkyivät 1940-luvun puolivälin 

poliittisessa ohjelmatekstissä.59 Tällaisia ihanteita olivat esimerkiksi sosialismin vastustus, 

kristilliset arvot ja isänmaallisuus. Kokoomuksen vuonna 1945 julkaistussa puolueohjelmassa 

Kansallisen Kokoomuspuolueen Ohjelma kristillinen usko sai kaksi mainintaa.60 Lisäksi 

mainittiin ”kansan uskonto” esimerkkinä siitä, mitä kokoomus halusi yhteiskunnassa 

säilyttää.61 Ohjelmassa todettiin, että yhteiskunnan rakentumisen perustana toimiva perhe-

elämä on kasvanut kristilliseen uskoon ja siveelliseen maailmankatsomukseen nojaten.62 

Puolueohjelman arvomaailma oli linjassa presidentti Paasikiven ajatusmaailman kanssa. 

Ohjelmassa esitellyt ihanteet viestivät halusta asettua sosialistisia ja kommunistisia 

maailmankatsomuksia vastaan, joten kristillisistä arvoista puhuminen toimi vastapainona 

erityisesti SKDL:n sisällä eläneille ateistisille ajatusmaailmoille. 

 Kummassakaan ohjelmassa ei puhuttu suoraan Jumalasta, luterilaisuudesta tai 

esimerkiksi etiikasta. Maalaisliiton ohjelmassa kirkkoon viitattiin suoraan useita kertoja, 

mutta kokoomuksen ohjelmassa kirkkoa ei mainittu kertaakaan. Tästä huolimatta 

kokoomuksen positiivinen asennoituminen kirkkoa kohtaan välittyi muun muassa presidentti 

Paasikiven toiminnan myötä. Sodan päättyessä kirkolla oli suomalaisten keskuudessa niin 

hyväksytty asema, että erityisesti porvarillisten puolueiden voitiin olettaa olevan 

 
56 Maalaisliitto 1946, 12. 
57 Maalaisliitto 1946. 
58 Maalaisliitto 1946, 12. 
59 Mickelsson 2021, 153. 
60 Kansallinen Kokoomus 1945. 
61 Kansallinen Kokoomus 1945, 2. 
62 Kansallinen Kokoomus 1945, 2. 
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kirkkomyönteisiä, vaikka asiaa ei poliittisissa yleisohjelmissa olisi eksplisiittisesti 

ilmaistukaan. 

2.2 Kirkko mukana hyvinvointiyhteiskunnan kehityksessä – 1950-
luku 

Uuden vuosikymmenen aloitti uusi poliittinen aikakausi, kun maalaisliittolaisen Kekkosen 

ensimmäinen hallitus aloitti tehtävänsä maaliskuussa 1950. Kyseisellä vuosikymmenellä 

Kekkosella oli johdettavanaan peräti viisi hallitusta. Näistä neljä toimi peräkkäin, kunnes 

marraskuussa 1953 aloitti Tuomiojan virkamieshallitus. Toukokuussa 1954 valta siirtyi 

RKP:n Törngrenin hallitukselle. Kekkosen viimeinen hallitus oli toiminnassa lokakuusta 1954 

maaliskuuhun 1956.63 

 Presidentti Paasikivi sai vuoden 1950 uudelleenvalinnalleen kirkon tuen. 

Uskonnollinen vakaumus näkyi Paasikiven puheiden ja politiikan taustalla läpi hänen 

uransa.64 Paasikiven ja Kekkosen välit olivat heikentyneet jo aikaisemmin. Tämän taustalla 

oli Kekkosen valmius jatkaa yhteistyötä kommunistien kanssa.65 Paasikiven seuraajaksi 

valittiin maalaisliiton Urho Kaleva Kekkonen vuonna 1956. Kirkon johtohahmot suhtautuivat 

epäilevästi uuteen presidenttiin, joka ei näyttäytynyt yhtä avoimesti kirkkomyönteisenä kuin 

aikaisempi presidentti.66 Kekkonen pyrki heti kautensa alusta alkaen parantamaan välejään 

kirkon kanssa. Melko pian alkoivatkin arkkipiispa Ilmari Salomiehen ja presidentin 

säännölliset keskustelut. Lisäksi Kekkonen ylläpiti kirjeenvaihtoa esimerkiksi Tampereen 

piispan E. G. Gulinin kanssa.67 

Neuvostoliiton osoittama painostus Suomea ja maan hallitusta kohtaan 1950-luvun 

lopulla oli kyseisen vuosikymmenen merkittävimpiä ulkopoliittisia selkkauksia. Tämä vuoden 

1958 yöpakkasina tunnetun ajanjakson aikana piispat ja kirkko osoittivat tukensa avoimesti 

Kekkoselle.68 Vaikka Kekkonen ei ollut kirkon johdon mielestä kenties paras mahdollinen 

henkilö presidentin tehtävään, oli hänen ulkopoliittinen toimintansa kuitenkin osoittautunut 

kirkon aseman kannalta elintärkeäksi. Neuvostoliiton uskontopoliittinen linja oli kirkon 

silmissä luonnollisesti uhka. 

 Kekkosen viimeisen hallituksen jälkeen SDP-vetoinen Fagerholmin II hallitus käytti 

valtaa toukokuuhun 1957 saakka, jonka jälkeen aloitti saman vuoden marraskuuhun asti 

 
63 Valtioneuvosto s.a.. 
64 Jalovaara 2018, 139–142. 
65 Suomi 2020, 163–165. 
66 Jalovaara 2018, 148–150. 
67 Seppo 1999, 34–35. 
68 Jalovaara 2018, 151. 
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toiminut maalaisliittojohtoinen Sukselaisen hallitus. Vuosina 1957–1958 toimi kaksi 

virkamieshallitusta. Fagerholmin III hallitus oli vallassa tammikuuhun 1959, josta jatkoi 

Sukselaisen toinen hallitus.69 Vaikka tämän aikakauden suurimmat poliittiset kriisit olivat 

ulkopoliittisia, oli kirkko kuitenkin läpi 1950-luvun huolissaan suomalaisen kansan 

yhtenäisyydestä ja turvallisuudesta. Yksi kirkon huolista oli sekularisaation eteneminen. 

Tähän ilmiöön kirkko ei tuntunut löytävän ratkaisuja.70 

Syvemmät aatteelliset pohdinnat tapahtuivat 1950-luvulla juuri puolue- ja 

periaateohjelmatesteissä. Kyseisestä vuosikymmenestä on käytetty luonnehdintaa 

ideologiattomuuden aika. Tämä tarkoitti käytännössä päivänpolitiikan tasolla jatkuvaa 

pienimuotoista kärhämöintiä, joka ei antanut erityisen hyviä mahdollisuuksia suurten 

yhteiskunnallisten linjausten laatimiseen. Ohjelmatekstien tarkkaan laaditut linjaukset 

merkittävistä muutostarpeista eivät täysimääräisesti kantautuneet poliittisen debatin ytimeen, 

kun ympärillä käytiin runsaasti henkilökeskeisiä poliittisia vääntöjä.71  

Maalaisliitto julkaisi seuraavan puolueohjelmansa vuonna 1950. Samoin kuin 

edeltäjässään, myös tässä ohjelmassa oli kokonainen luku kirkkoa koskien. Näiden vuosien 

1946 ja 1950 ohjelmien kirkkoa koskevien lukujen sisältö oli hyvin pitkälti samankaltainen ja 

osa lauseista oli siirretty sellaisenaan uuteen ohjelmaan.72 

Uskonnonopetusta sivuttiin kertaalleen luvussa Koulu- ja opetuskysymykset, jossa 

haluttiin uskonnonopetuksen aseman pysyvän entisellään.73 Tämän lisäksi uskonto käsitteenä 

mainittiin kerran erikseen. Kirkko mainittiin ohjelmassa kuusi kertaa ja kristillisyyteen 

viitattiin kertaalleen. Viittaus seurakuntaan oli jätetty tästä ohjelmasta kokonaan pois.74 

Ohjelmien sisältöjen vastaavuuksista voi päätellä, että maalaisliiton suhtautuminen 

kirkollisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin ei ollut juurikaan muuttunut näiden ohjelmien 

välillä. Koulujen uskonnonopetusta oli haluttu puolustaa sekä edellisessä että vuoden 1950 

ohjelmassa. 

Kokoomukselta tuli uusi poliittinen ohjelma vuosina 1951 ja 1957. Dynaaminen 

konservatismi oli kokoomuksen uusi näkemys omasta aatteellisesta linjastaan 1950-luvulla. 

Vuoden 1957 puolueohjelmassa kokoomus pyrki uudistamaan konservatismiaan 

tuoreemmaksi ja kiinnostavammaksi. Muun muassa kokoomuksen nuori sukupolvi toimi 

 
69 Valtioneuvosto s.a.. 
70 Seppo 1999, 31–33. 
71 Mickelsson 2021, 139. 
72 Maalaisliitto 1950, 13–14. 
73 Maalaisliitto 1950, 13. 
74 Maalaisliitto 1950. 
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dynaamisen konservatismin edistäjänä. Perinteinen kokoomuslainen konservatismi haluttiin 

ohjata uuskonservatismin suuntaan.75 Kokoomuksen kansanedustajien joukossa papit alkoivat 

olla harvinaisia aina 1950-luvulta lähtien ja viimeistään tällöin alkoi hälvetä kuva 

kokoomuslaisen kypäräpapin stereotypiasta.76 

Kokoomuksen vuoden 1951 puolueohjelmassa oli oma kirkkoa käsittelevä lukunsa 

otsikolla Kristillinen kirkko. Ohjelma sisälsi yhdeksän mainintaa kirkosta. Kristillisyyteen 

viitattiin seitsemästi. Uskontoon viitattiin viisi kertaa, joista kaksi kosketti 

uskonnonopetusta.77 Ohjelmassa puolustettiin uskonnonopetuksen asemaa ja määrää 

kouluissa toteamalla yksiselitteisesti, että kouluissa ei tule vähentää uskonnonopetusta.78 

Kyseisessä ohjelmassa otettiin varsin suoraan kantaa kirkon ja valtion väliseen suhteeseen 

seuraavasti: 

Kirkon ja valtion yhteys sellaisena kuin se meillä esiintyy on suotuisan kehityksen tulos. Tämän vuoksi se 

molemmille hyödyllisenä on säilytettävä ja kansankirkollemme sen varsinaisessa tehtävässä taattava 

toimintavapaus.79 

 

Vuoden 1957 kokoomuksen kahdeksansivuisessa yleisohjelmassa oli Uskonto ja kirkko -

niminen luku, jossa käsiteltiin muun muassa elämänarvoja sekä kansankirkkojen asemaa.80 

Ohjelmatekstin mukaan kansankirkoille tuli antaa mahdollisuus myötävaikuttaa valtion ja 

kirkon välistä suhdetta koskevassa päätöksenteossa.81 Uskonto-käsitteeseen viitattiin koko 

ohjelmassa vain kertaalleen – edellä mainitun luvun otsikossa. Kirkko mainittiin ohjelmassa 

viisi kertaa ja kristillisyyteen viitattiin kolmesti.82 Ohjelmassa ei puhuttu 

uskonnonopetuksesta, mutta sen sijaan toivottiin kouluissa tapahtuvan kasvatuksen olevan 

”hengeltään kristillistä”.83 

Kokoomuksen aatteellisen uudistustyön ohessa perinteiset arvot kuitenkin näkyivät 

poliittisissa ohjelmissa. Kokoomuksen 1950-luvun poliittisissa ohjelmissa käytettiin kirkkoon 

ja uskontoon viittaavia termejä näkyvämmin verrattuna vuoden 1945 ohjelmaan. Lisäksi 

kumpaankin 1950-luvun ohjelmaan oli jopa ilmestynyt oma lukunsa kirkollis-uskonnollisten 

teemojen käsittelyä varten. 

 
75 Mickelsson 2021, 153. 
76 Seppo 1999, 51. 
77 Kansallinen Kokoomus 1951. 
78 Kansallinen Kokoomus 1951, 19. 
79 Kansallinen Kokoomus 1951, 19. 
80 Kansallinen Kokoomus 1957, 7–8. 
81 Kansallinen Kokoomus 1957, 8. 
82 Kansallinen Kokoomus 1957. 
83 Kansallinen Kokoomus 1957, 7. 
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SDP julkaisi vuonna 1952 poliittisen yleisohjelmansa nimellä Periaateohjelma. 

Kyseinen ohjelma oli sosiaalidemokraattien ensimmäinen poliittinen yleisohjelma sotien 

jälkeen. Itsenäisyys, valtiollinen vapaus, tasa-arvo ja demokratia ovat hyviä esimerkkejä 

aikansa poliittisista painotuksista, jotka myös kyseisessä puolueohjelmassa näkyvät.84 

Uskonnonvapauteen viitattiin ohjelmassa kahdesti. Molemmissa näissä ohjelmakohdissa 

haluttiin turvata ja säilyttää perusoikeus uskonnonvapauteen.85 Tämä osoittaa aikansa 

työväenpuolueen suhtautumista kirkkoihin ja uskontoihin; SDP ei pyrkinyt sotien jälkeen 

niinkään kaventamaan kirkon ja uskontojen elintilaa vaan painottamaan uskonnonvapautta. 

Uskonnonopetukseen ohjelmassa ei otettu tarkemmin kantaa. Kirkkoa tai kristinuskoa ei 

ohjelmassa mainittu lainkaan.86 Porvarihenkisten puolueiden poliittisissa ohjelmissa kirkkoon 

ja uskontoon viittaavia käsitteitä oli näkyvästi enemmän verrattuna sosiaalidemokraattien 

ohjelmaan 1950-luvulla. SDP:n ohjelmassa ei erityisesti painotettu kirkollis-uskonnollisia 

teemoja, mutta täysin piiloonkaan niitä ei jätetty. Maltillinen suhtautuminen näihin teemoihin 

oli ymmärrettävää; olihan työväen piirissä sotien myötä alettu suhtautua kirkkoa kohtaan 

myönteisemmin. 

Kokoomuksen ohjelmissa vuosilta 1951 tai 1957 ei ollut suoria viittauksia Jumalaan, 

etiikkaan tai luterilaisuuteen, kuten ei ollut SDP:n vuoden 1952 tai maalaisliiton vuoden 1950 

ohjelmassakaan. 

2.3 Yleispuoluekehityksen alkuvaiheet – 1960-luku 

Sukselaisen II hallituksen jälkeen toimi kaksi maalaisliittolaisen pääministerin johtamaa 

hallitusta, ensin Miettusen ja seuraavaksi Karjalaisen hallitus vuoteen 1963 saakka. Yhden 

virkamieshallituksen jälkeen keskustan johtama Virolaisen hallitus aloitti vuonna 1964. 

Toukokuussa 1966 aloitti SDP:n johtama Paasion hallitus, jonka jälkeen astui valtaan 

niinikään sosiaalidemokraattivetoinen Koiviston hallitus maaliskuussa 1968.87 Kekkoselle 

kansanrintamahallitukset olivat henkilökohtainen päämäärä, sillä hän katsoi hallitusyhteistyön 

parhaaksi tavaksi toimia kommunistien kanssa. Kirkko ja poliittinen oikeisto eivät jakaneet 

Kekkosen näkemystä.88 

Ulkopoliittinen kriisi väritti 1960-luvun alkua. Vuonna 1961 Neuvostoliitto painosti 

jälleen Suomea, tällä kertaa noottikriisin muodossa. Kriisissä oli kyse Neuvostoliiton halusta 

 
84 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1952, 5–6. 
85 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1952, 5 & 9. 
86 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1952. 
87 Valtioneuvosto s.a.. 
88 Jalovaara 2011, 62–63. 
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neuvotella sotilaallisista toimista YYA-sopimukseen vedoten. Idästä tulleen ulkopoliittisen 

uhkan seurauksena piispat asettuivat käytännössä tukemaan Kekkosen uudelleenvalintaa 

jatkokaudelle.89 Ulkopoliittiset kriisit siis vahvistivat kirkon luottamusta Kekkoseen. 

Kirkkoa kohtaan osoitettiin kovaa yhteiskunnallista kritiikkiä pitkin 1960-lukua. Nuoret 

uusvasemmistohenkiset radikaalit näkivät kirkon tuolloin menneisyyden ilmentymänä ja 

vanhojen valtarakenteiden ylläpitäjänä. Näihin aikoihin presidentti Kekkonen katsoi 

tarpeelliseksi ottaa etäisyyttä kirkollisiin toimijoihin.90 Kirkollisista kysymyksistä tuli jopa 

hieman yllättäen osa kyseisen vuosikymmenen sisäpoliittista debattia. Osa vallanpitäjistä 

halusi mitä ilmeisemmin pysytellä tämän keskustelun ulkopuolella. Uusvasemmistolainen 

poliittinen virtaus loi kasvualustaa erilaisten auktoriteettien kritisoinnille. Kirkko oli yksi 

näistä auktoriteeteiksi tulkituista instituutioista, jotka 1960-luvulla nostettiin tikun nokkaan. 

Kirkon ja valtion suhde herätti jälleen vilkasta keskustelua. Toisaalta kritiikkiä ei esitetty 

pelkästään kirkon ulkopuolelta, vaan osa kirkon sisäisistä toimijoista kritisoi instituutiota 

sisältä käsin.91 

Kritiikin kärki suunnattiin kirkon epädemokraattiseksi katsottuun toimintamalliin. 

Kirkon nähtiin hyötyvän etuoikeutetusta asemastaan monilla yhteiskunnan osa-alueilla, joihin 

demokraattinen kansanvalta ei päässyt vaikuttamaan. Tämä näkyi 1960-luvun sisäpolitiikassa 

siten, että kirkko- ja uskontopoliittisia aloitteita tehtiin selvästi aiempaa enemmän. 

Kirkollisena johtajana toimi tuolloin arkkipiispa Martti Simojoki, joka näki 1960-luvun 

kirkkopoliittisen keskustelun olevan pitempiaikaisen tyytymättömyyden tulosta. Simojoki 

nähtiin mukana kiivaissa julkisissa keskusteluissa, joissa arkkipiispa tarkasteli kirkon suhdetta 

valtioon yleensä ja demokratisoitumiseen erityisesti. Aloite näihin keskusteluihin tuli 

lähtökohtaisesti kriitikoiden suunnalta. Simojoki toi keskusteluissa esiin esimerkiksi kirkon 

sisällä näkyvää avarakatseisuutta.92 Kirkon etuoikeutettua asemaa kritisoinut liikehdintä eteni 

vasemmistopuolueista hiljalleen kohti porvarillisten puolueiden nuorisojärjestöjä. Kirkko 

pyrki vastaamaan kritiikkiin osallistumalla Kirkko–valtio-komiteaan tarkastelemaan 

kiistanalaisia kirkkopoliittisia kysymyksiä.93 

Poliittisesti värikäs 1960-luku näkyi myös poliittisissa ohjelmissa. 

Maalaisliitto/keskustapuolue julkaisi peräti neljä poliittista yleisohjelmaa kyseisellä 

 
89 Jalovaara 2018, 155. 
90 Jalovaara 2018, 158–159. 
91 Seppo 1999, 40. 
92 Seppo 2015, 109–113. 
93 Pirinen 1979, 140–141. 
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vuosikymmenellä. Näistä kaksi julkaistiin vuonna 1962; Maalaisliiton johtavat periaatteet94 

sekä Maalaisliiton tavoitteet 1960-luvulla95. 

Maalaisliitossa/keskustapuolueessa ilmeni huolia liittyen aikansa kirkkokriittiseen, 

radikaaleja vivahteita sisältäneeseen poliittiseen liikehdintään. Vuonna 1966 puolueen sisälle 

perustettiin kristillinen puolueosasto Helsingissä, jossa kaupungistuminen ja maallistuminen 

ilmenivät voimakkaimmin. Vasemmistolaisuuteen kallistuva radikalismi alkoi näkyä 

hiljalleen vasemmistopuolueiden lisäksi maalaisliiton/keskustapuolueen nuoressa polvessa, 

joten puolue pyrki tavoittamaan toiminnallaan nuoria ja opiskelijoita ollakseen näkyvillä 

vasemmistopuolueiden hallitsemalla poliittisella maaperällä. Kristillinen puoluetoiminta pyrki 

toimimaan vaihtoehtona aikansa nuorten aatteellisissa valinnoissa.96 

Poliittisiin yleisohjelmiin alkoi ilmestyä 1960-luvulla merkkejä siitä, että 

intressipuoluekeskeisyydestä haluttiin tehdä siirtymää kohti yleispuoluetta. 

Luokkasidonnaisuuden sijaan pyrittiin jo puhuttelemaan suurempaa yleisöä. Maalaisliiton 

vuoden 1962 puolueohjelmatekstejä on pidetty esimerkkinä siitä, kuinka maatalouskeskeisen 

puolueen ohjelmatekstit lähestyivät ydinäänestäjäryhmänsä ulkopuolisia toimijoita.97 Tuolloin 

maalaisliitto alkoi siirtää ideologista agraarisuuttaan taka-alalle ja ryhtyi 

uudelleenasemoitumaan yleispuolueeksi, joka halusi tavoittaa maakuntien kansalaisia 

laajemmin.98 Useat ohjelmajulkaisut – jotka olivat lisäksi laajoja – antoivat tilaa 

monipuoliselle yhteiskunnan tulkinnalle. Maalaisliiton/keskustapuolueen osalta oli kuitenkin 

kuvaavaa, että jokaisesta neljästä yleisohjelmasta löytyi erillinen kirkkoa tai uskonnollista 

elämää käsittelevä luku. Tämä toistuva teema oli varmasti suunnattu vielä omalle 

intressiryhmälle eli varsin uskonnolliselle maaseudun väestölle. 

Maalaisliiton johtavat periaatteet -ohjelmassa oli luku otsikolla Uskonto, kirkko ja 

elämäntavat.99 Ohjelmassa mainittiin kirkko kolmesti. Tässä ohjelmassa mainittiin myös 

kertaalleen usko Jumalaan yhtenä sellaisena seikkana, johon Suomen kansan elämän tulisi 

perustua.100 Uskontoon viitattiin neljästi ja uskontoon liittyvään uskoon kertaalleen. Sekä 

luterilaisuuteen että ortodoksisuuteen viitattiin molempiin kertaalleen ja samassa kontekstissa 

puolue kertoi hyväksyvänsä uskonnonvapauden periaatteet.101 Sosiaalipolitiikkaa 

 
94 Maalaisliitto 1962a. 
95 Maalaisliitto 1962b. 
96 Antila 2010, 67–69. 
97 Mickelsson 2021, 134. 
98 Mickelsson 2021, 146. 
99 Maalaisliitto 1962a, 5. 
100 Maalaisliitto 1962b, 5. 
101 Maalaisliitto 1962a, 5. 
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tarkastelevan luvun yhteydessä käytettiin käsitettä lähimmäisenrakkaus, jonka voi tulkita 

kristilliseen alkiolaiseen taustaan liittyvänä vivahteena.102 

Maalaisliiton tavoitteet 1960-luvulla oli huomattavan pitkä poliittinen yleisohjelma, 

laajuudeltaan 38-sivuinen. Viittauksia kirkkoon oli peräti 15 kertaa. Uskonto-käsitteeseen 

viitattiin neljästi.103 Ohjelmasta löytyi luku nimellä Seurakuntaelämä.104 Jumala mainittiin 

ohjelmassa kahdesti. Ortodoksisuus sai poikkeuksellisesti kaksi mainintaa, mutta luterilaisuus 

vain yhden. Seurakunta-käsitteeseen viitattiin viidesti.105 Ohjelmatekstissä oli nähtävissä 

teologisesti valveutuneita vivahteita ja suoraa puhetta kirkollisesti aktiiviselle väestölle: 

Luterilaisen kirkkomme oppi yleisestä pappeudesta luo mahdollisuuksia maallikkojen monipuoliseen 

käyttämiseen kirkollisen viljelymme työsaralla. Samalla se avaa entistä paremmin ovet Jumalan sanan 

viemiseksi kotien piiriin. Varsinkin tulee kiinnittää huomiota kirkon kasvatustyöhön nuorisomme 

keskuudessa ja tehostaa käytännössäkin Jumalan sanan velvoituksia yhteiskunnallisen 

oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi.106 

 

Seuraava poliittinen ohjelma julkaistiin vuonna 1966, jolloin puolueen nimi oli jo vaihtunut 

maalaisliitosta keskustapuolueeksi. Ohjelma oli nimeltään ytimekkäästi Keskustapuolueen 

ohjelma ja tämän alaotsikkona oli Keskustapuolueen johtavat periaatteet 1966.107 Tämä 

kyseinen ohjelma oli käytännössä sama kuin Maalaisliiton johtavat periaatteet -ohjelma 

vuodelta 1962. Oleellisena muutoksena oli lähinnä puolueen nimen muutokseen liittyvät 

päivitykset. 

Keskustapuolue julkaisi vielä vuonna 1968 Tampereen puoluekokouksessa hyväksytyn 

14-sivuisen poliittisen ohjelman nimellä Keskustapuolueen yleisohjelma.108 Tästä ohjelmasta 

löytyi Uskonto ja kirkko -niminen luku. Kyseisen luvun alussa todettiin kristinuskolla olevan 

huomattavan suuri merkitys yhteiskuntaetiikan muodostumisessa suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Samassa kontekstissa mainittiin kertaalleen käsitteet luterilainen sekä 

ortodoksinen kirkko.109 

Kyseisen Uskonto ja kirkko -luvun otsikkona oli aiemmin taustatyöskentelyissä ollut 

Elämänkatsomus ja uskonto; puolueen ohjelmatoimikunta ei kuitenkaan lähtenyt 

määrittelemään tarkemmin kantaansa elämänkatsomus-käsitteen merkitykseen vaan päätyi 

käyttämään entuudestaan tuttuja termejä. Aiheen käsittelyn laajuus herätti puolueen sisällä 

 
102 Mickelsson 2021, 146. 
103 Maalaisliitto 1962b. 
104 Maalaisliitto 1962b, 31–32. 
105 Maalaisliitto 1962b. 
106 Maalaisliitto 1962b, 32. 
107 Keskustapuolue 1966. 
108 Keskustapuolue 1968. 
109 Keskustapuolue 1968, 13–14. 
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keskustelua. Kirkollis-uskonnolliset kysymykset aiottiin aluksi käsitellä kulttuuripoliittisten 

teemojen sisällä, mutta osa puolueaktiiveista katsoi kristillisyydellä olevan oleellisempi osa. 

Lopullisessa ohjelmassa näkyi kristillinen kirkkopolitiikka ja aihetta käsiteltiin kokonaisen 

luvun verran. Tämä oli maaseudun kristillistä keskustalaisuutta edustaneille tärkeää.110 

Jumalaa ei tässä ohjelmassa mainittu. Kirkko-käsitteeseen viitattiin kahdeksan kertaa. 

Uskontoon liittyvää usko-käsitettä käytettiin kerran, samoin kristinusko-käsitettä. Uskonto-

käsitteeseen viitattiin 12 kertaa. Seurakunnasta puhuttiin vain kertaalleen.111 Huomionarvoista 

oli varsin seikkaperäinen ilmaisu puolueen uskonnonvapauskäsityksestä, joka samalla 

kuitenkin antoi erityistä painoarvoa kansankirkoille: 

Hyväksyen uskonnonvapauden periaatteen puolue korostaa, että samalla kun luterilaisen ja ortodoksisen 

kirkon asema kansamme enemmistön uskonnollisen vakaumuksen edustajina erityisessä määrin otetaan 

huomioon, myös muille kirkoille ja uskonnollisille yhdyskunnille taataan uskon, uskonnonharjoittamisen 

ja yhdistymisen vapaus ja jokaisen yksilön uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta 

kunnioitetaan.112 

 

Maalaisliitto/keskustapuolue julkaisi tällä vuosikymmenellä sivumäärällisesti hyvin runsaasti 

puolueohjelmamateriaalia. Kirkkoon ja uskontoon liittyviä käsitteitä käytettiin näissä 

puolueohjelmateksteissä huomattavan paljon. Tyyli oli kiertelemätön ja lähes 

tunnustuksellisia piirteitä omaava; esimerkiksi Jumalaan viitattiin suoraan. Lisäksi mukaan 

tulivat maininnat ortodoksisesta kirkosta. Kirkollis-uskonnolliset teemat olivat tämän 

vuosikymmenen poliittisten yleisohjelmien perusteella osa maalaisliiton/keskustapuolueen 

arvomaailman ydintä. 

Yksi merkittävä syy kirkollis-uskonnollisten kysymysten laajaan käsittelyyn 

maalaisliiton/keskustapuolueen ohjelmissa liittyi puoluepoliittiseen ilmapiiriin. Suomen 

kristillinen liitto eli SKL aletiin nähdä potentiaalisena poliittisena kilpailijana maaseudun 

kristilliselle väestölle, joten maalaisliiton/keskustapuolueen piti puolustautua äänestäjäkunnan 

siirtymää vastaan. Arkkipiispa Martti Simojoki oli ilmaissut suoraan, että ei pidä kristillistä 

puoluetta mahdollisena. Simojoki katsoi kristillisen puolueen sotkevan uskonnon ja politiikan 

liiaksi toisiinsa. Arkkipiispan oli mahdotonta osoittaa ymmärrystä sellaisille aikeille, joissa 

kristinusko olisi pyritty liittämään kiinni puoluepoliittiseen toimintaan ja luomaan uskonnosta 

poliittisen ideologian edistäjä. Muut puolueet olivat tyytyväisiä arkkipiispan näkemyksiin, 

sillä kristillisesti ajattelevia poliitikkoja toimi käytännössä jokaisessa puolueessa.113 

 
110 Antila 2010, 79–86. 
111 Keskustapuolue 1968. 
112 Keskustapuolue 1968, 14. 
113 Seppo 2015, 512–513. 
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Kokoomus julkaisi kolme poliittista yleisohjelmaa 1960-luvulla. Ensimmäinen näistä oli 

vuonna 1961 julkaistu Kokoomuksen 1960-luvun politiikan tavoitteet. Tässä 21-sivuisessa 

ohjelmassa ei mainittu kirkkoa eikä viitattu uskontoon kertaakaan. Samoin Jumala, 

luterilaisuus, seurakunta ja etiikka loistivat poissaolollaan.114 Kristilliset tavat ohjelmassa 

sentään kertaalleen mainittiin; ohjelmatekstin mukaan useiden muiden perinteisten arvojen 

ohessa kristilliset tavat kuuluivat toivottaviin perheiden arvoihin.115 

Seuraava kokoomuslainen ohjelma julkaistiin vuonna 1966 nimellä Kokoomuksen 

Poliittinen Toimintaohjelma 1966 - Kohti huomispäivän yhteiskuntaa. Aivan tämän ohjelman 

alussa todettiin, että yhteiskunnan vauhdikkaan muuttumisen myötä edellinen ohjelma oli 

tarpeellista uudistaa suurimmilta osin ja päivittää vastaamaan aikaansa. 43-sivuisena tämä 

ohjelma oli poikkeuksellisen laaja.116 

Tästä ohjelmasta löytyi luku, joka oli otsikoitu lyhyesti Kirkko. Tämä luku 

alaotsikoineen käsitteli huomattavan seikkaperäisesti puolueen kirkkoon ja uskontoon liittyviä 

kantoja. Tämän luvun alaotsikkoja olivat Uskonnonvapaus, Kirkon itsehallinto sekä 

Uskonnollinen suvaitsevaisuus.117 Kirkkoon liittyviä sanoja oli tässä ohjelmassa huomattavan 

runsaasti, 36 kappaletta. Uskonnollisuuteen ja uskonnolliseen uskoon liittyviä viittauksia 

löytyi 11 kappaletta. Kristillinen-käsitettä käytettiin kahdesti. Jumalaa tai luterilaisuutta ei 

mainittu, eikä etiikkaan viitattu. Seurakunta mainittiin kerran.118 Omalaatuisena 

erityispiirteenä vuoden 1966 ohjelmasta löytyi ekumeeninen kannanotto, joka sisälsi sekä 

kansallisen että globaalin näkökulman: 

Kirkkojen ja uskontokuntien keskinäinen läheneminen palvelee osaltaan kansojen välisen yhteistyön ja 

yhteisymmärryksen laajentamista sekä kansainvälisten ristiriitojen lieventämistä ja erimielisyyksien 

sovittelua. Tästä syystä kirkkojen ekumeenista toimintaa ja kirkkokuntien yhteispyrkimyksiä on tuettava. 

Samaa periaatetta on noudatettava eri uskontokuntien suhteen kotimaassa.119 

 

Kokoomuksen politiikan lähiajan suunta -ohjelma julkaistiin vuonna 1969. Laajuutta tällä 

ohjelmalla oli 17 sivua. Verrattuna kokoomuksen edelliseen yleisohjelmaan, oli muutos 

sisällöllisesti varsin selvä; kyseisessä ohjelmassa ei mainittu kirkosta tai uskonnosta mitään. 

Samoin Jumalaan, kristillisyyteen luterilaisuuteen tai etiikkaan ei viitattu kertaakaan. Sen 

sijaan esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsiteltiin vaihteeksi huomattavan paljon.120 

 
114 Kansallinen Kokoomus 1961. 
115 Kansallinen Kokoomus 1961, 17. 
116 Kansallinen Kokoomus 1966, 1. 
117 Kansallinen Kokoomus 1966, 42–43. 
118 Kansallinen Kokoomus 1966. 
119 Kansallinen Kokoomus 1966, 43. 
120 Kansallinen Kokoomus 1969. 
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Kokoomus oli 1960-luvun osalta keskittänyt kirkollis-uskonnollisen selontekonsa 

vuoden 1966 sivumäärällisesti hyvin pitkään poliittiseen yleisohjelmaansa. Tuossa kyseisessä 

ohjelmassa oli runsaasti kirkkoon ja uskontoon viittaavia käsitteitä. Vaikka kahdessa muussa 

kokoomuksen 1960-luvun yleisohjelmassa kirkollis-uskonnolliset aiheet lähestulkoon 

sivuutettiin, antoi vuoden 1966 yleisohjelma kuitenkin kuvan siitä, että nämä aiheet 

koskettivat kokoomuksen kannattajakuntaa varsin laajasti. 

Vuonna 1964 ilmestyi RKP:n poliittinen yleisohjelma nimellä Ruotsalaisen 

Kansanpuolueen Ohjelma. Tässä 16-sivuisessa ohjelmassa käsiteltiin uskonnollisia teemoja 

varsin niukasti. Kristinusko mainittiin kertaalleen. Yhteensä uskonto-käsitteeseen ja 

uskonnolliseen uskoon viittavia käsitteitä oli kolme kappaletta. Kyseisessä ohjelmassa ei 

käsitelty lainkaan esimerkiksi Jumalaa, luterilaisuutta tai seurakuntaa.121 Puolueen suhde 

kristinuskoon ja uskonnonvapauteen tiivistettiin yhteen kappaleeseen: 

Kristinuskon ja humanismin arvoja on kunnioitettava ja pidettävä voimassa. Uskonnollisilla yhteisöillä on 

oltava uskonnonvapauden periaatteiden mukainen täydellinen vapaus suorittaa hengellistä ja sosiaalista 

työtään.122 

 

Kristillis-uskonnolliset kysymykset eivät olleet RKP:n politiikan ydinaiheita, mutta toisaalta 

puolueella ei ilmennyt tarvetta tämän aihepiirin erityiseen peittelyynkään. 

Ideologisesti ja aatteellisesti vilkas 1960-luku aktivoi jälleen puolueohjelmatyötä, johon 

vaikutti myös maailmanpoliittiset virtaukset. Aiemmin poliittiset puolueet olivat hyvinkin 

luokkasidonnaisia, mutta nyt puolueet alkoivat hamuta valtaa myös alkuperäisten luokka-

asetelmien ulkopuolelta. Yleispuoluekehitys alkoi näkyä varsinkin suurten puolueiden 

linjauksissa. Varsinaisten poliittisten yleisohjelmien rinnalle syntyi valtavaa tahtia erilaisia 

vaali- ja erityisohjelmia, joista iso osa saattoi jäädä suurelta äänestäjäkunnalta pitkälti 

pimentoon. Käytännönläheisyys tuli ohjelmiin mukaan; tavoitteet saivat rinnalleen 

suunnitelmia niiden toteutumiseksi.123 

2.4 Poliittisen ohjelmatyön kultakausi – 1970-luku 

Presidentti Kekkosen ja kirkon välinen suhde alkoi ilmiselvästi osoittaa haalistumisen 

merkkejä 1970-luvulla. Kekkosen osallistuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin alkoi vaikuttaa 

lähinnä velvollisuuksien täyttämiseltä. Kirkollispoliittiset kysymykset eivät enää juurikaan 

olleet Kekkosen intresseissä. Julkisesti Kekkonen hoiti kirkkoon liittyvät tehtävänsä 

presidentillisellä asianmukaisuudella, vaikka hän alkoi henkilökohtaisella tasolla olla jopa 

 
121 Ruotsalainen kansanpuolue 1964. 
122 Ruotsalainen kansanpuolue 1964, 1. 
123 Aarnio 1998, 58–59. 
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kirkkokriittinen. Kekkonen tulkitsi kaiken muun ohella kirkkoa poliittisesti ja pidättäytyi 

maltillisella julkipoliittisella linjalla. Hän ei esimerkiksi suoraan ajanut merkittäviä poliittisia 

muutoksia kirkon yhteiskunnalliseen asemaan.124 1970-luvun loppupuolella sisäpoliittiset 

kiistat värittivät keskustapuolueen ja sosiaalidemokraattien välejä. Tämä heijastui SDP:n 

Kalevi Sorsan ja Kekkosen suhteisiin heikentävästi. Viimeistään tässä vaiheessa presidentti 

Kekkosella alkoi olla haasteita yhteistyökykyisten välien pitämisessä sekä oikealle että 

vasemmalle.125 

Lyhyen virkamieshallituskauden jälkeen aloitti Karjalaisen II hallitus tehtävänsä vuonna 

1970. Väliin mahtui jälleen virkamieshallitus, kunnes Paasion II hallitus aloitti 1972. Samana 

vuonna aloitti myöhemmin SDP:n johtama Sorsan hallitus. Tästä jatkoi hetkellisesti 

virkamieshallitus vuonna 1975, jonka jälkeen Miettusen toinen ja kolmas hallitus toimivat 

vuoteen 1977 saakka. Sorsan II hallitus oli vallassa vuoteen 1979, jonka jälkeen Koiviston 

toinen hallitus aloitti työnsä.126 

Kirkon ja valtion suhteita koskevat kysymykset olivat pinnalla 1970-luvulla. Tämän 

vuosikymmenen alkupuolella useat merkittävät puolueet julkaisivat erityisiä kirkkopoliittisia 

ohjelmia, joiden valmisteluissa hyödynnettiin usein poliitikkojen lisäksi teologisia 

asiantuntijoita. Kirkkopoliittiset ohjelmat olivat kirkko–valtio-kysymyksen suhteen pitkälti 

linjassa puolueiden yleisohjelmien kanssa: sosiaalidemokraatit kaipasivat muutoksia ja 

porvarilliset puolueet joko pysyvyyttä tai maltillisia uudistuksia.127 Kirkkopoliittisten 

ohjelmien pohjalta saattoi päätellä, että kirkon ja valtion suhteen tarkastelussa päälinjoja oli 

vallalla kaksi; sosiaalidemokraattinen ja porvarillinen.128 

Kirkko–valtio-kysymyksen ohella uskonnonopetuksen asema puhututti 1970-luvulla. 

Paasion hallituksen opetusministerinä toiminut sosiaalidemokraattien Ulf Sundqvist kannatti 

uskonnonopetuksen malliksi ruotsalaistyyppistä tunnustuksetonta ja objektiivista 

uskonnonopetusta. Uskonnonopettajat ja kirkon edustajat suhtautuivat esitykseen pääasiassa 

kielteisesti. Arkkipiispa Simojoki näki uskonnonopetuksen aseman muutokseen pyrkivät 

avaukset lähinnä poliittisina ja perustuvan marxilaiseen uskontokritiikkiin. Asetelmat 

muuttuivat Paasion vähemmistöhallituksen vaihduttua Sorsan enemmistöhallitukseen vuonna 

 
124 Jalovaara 2018, 165–167. 
125 Suomi 2010, 676–678. 
126 Valtioneuvosto s.a.. 
127 Pirinen 1979, 147–153. 
128 Pirinen 1979, 159. 
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1972. Tämän myötä keskustapuolueen ministerit halusivat pitää yllä myötämielisempää 

keskusteluyhteyttä kirkon edustajiin.129 

Vaikka keskustapuolue julkaisi runsaasti erilaisia poliittisia ohjelmia 1970-luvulla, niin 

puolueelta tuli kuitenkin vain yksi varsinainen yleisohjelma; tämä oli vuonna 1974 julkaistu 

Keskustapuolueen yleisohjelma. Tässä 20-sivuisessa ohjelmassa oli Kirkkopolitiikka-niminen 

luku.130 Puolue otti ohjelmassa suoraan kantaa kirkon ja valtion väliseen suhteeseen useasta 

näkökulmasta. Oleellisimmat ajatukset kirkko–valtio-suhteesta kuitenkin tiivistyivät yhden 

kappaleen sisälle seuraavasti: 

Keskustapuolue katsoo, että valtio ei voi jättää huomioonottamatta kansan enemmistön uskonnollisia 

mielipiteitä tai asennoitua niihin välinpitämättömästi. Tästä syystä valtion ja kirkon täydellinen 

erottaminen ei ole puolueen käsityksen mukaan mahdollinen eikä toivottava.131 

 

Keskustapuolueen linja kirkon ja valtion toimintaan oli tuotu kiertelemättä esiin poliittisissa 

kannanotoissa. Ohjelmatekstin lausunnot olivat pitkälti vastakkaisia verrattuna 

sosiaalidemokraattien pitkäaikaiseen toiveeseen kirkon ja valtion erottamisesta. 

Keskustapuolue toi kantansa niin selvästi ja toistuvasti ilmi, että tämän saattoi nähdä 

sosiaalidemokraattien kannan vastapuoleksi asettumisena. 

Kirkko mainittiin tässä vuoden 1974 ohjelmassa 28 kertaa. Jumala mainittiin kahdesti ja 

uskontoon viitattiin kahdeksan kertaa. Seurakunta mainittiin kahdesti. Eettisestä 

arvomaailmasta puhuttiin kertaalleen uskonnollisessa kontekstissa.132 Ohjelmatekstin mukaan 

puolue kannatti uskonnonopetuksen aseman pitämistä sisällöllisesti ja määrällisesti 

entisellään.133 Keskustapuolueen ja SDP:n yksi keskeinen uskontopoliittinen kiistely 1970-

luvulla liittyi juuri uskonnonopetuksen asemaan, ja keskustapuolueen ohjelmatyöryhmä oli 

kiinnittänyt erityistä huomiota juuri uskonnonopetuksen asemaa koskeviin tekstikohtiin.134 

Kirkolliset ja uskonnolliset aiheet olivat keskustapuolueelle edelleen tärkeä osa 

arvokeskustelua, joten oli varsin luonnollista julkaista edelleen oma erillinen lukunsa näitä 

aiheita varten puolueohjelmassa. Erityisesti kirkko käsitteenä näkyi hyvin vahvasti 

ohjelmassa, ja ei ole syytä epäillä, etteikö keskustapuolueella olisi ollut halu pitää yhteys 

kirkkoon ja kirkkomyönteisiin ihmisiin läheisenä. Puolue katsoi kirkon kuuluvan osaksi 

suomalaista yhteiskuntaa ja toimivan kansan enemmistön hengellisenä kotina. 

 
129 Seppo 2015, 520–522. 
130 Keskustapuolue 1974, 19–20. 
131 Keskustapuolue 1974, 20 
132 Keskustapuolue 1974. 
133 Keskustapuolue 1974, 20. 
134 Antila 2010, 280. 



26 

 

Kokoomukselta ilmestyi kolme poliittista yleisohjelmaa 1970-luvulla. Näistä 

ensimmäinen, Kansallisen Kokoomuksen Periaateohjelma, julkaistiin vuonna 1970. Kyseessä 

oli vain neljäsivuinen tiivis ilmaisu puolueen poliittisista tavoitteista ja arvoista. Kirkko 

mainittiin ohjelmassa kertaalleen ja uskontoon viitattiin neljästi, painottuen 

uskonnonvapauteen liittyviin teemoihin.135 Ohjelmassa mainittiin lisäksi kristillinen perinne, 

jota kokoomus kertoi arvostavansa osana suomalaista yhteiskunnallista kehitystä.136 

Verrattuna vaikkapa keskustapuolueen saman aikakauden ohjelmiin, oli kokoomuksen 

lähestyminen kirkon ja valtion välistä suhdetta koskevaan kysymykseen erilainen: 

Uskonnollinen valinnanvapaus edellyttää uskontokuntien keskinäistä tasa-arvoisuutta. Eri kirkkokuntien 

ja valtion välisiä toimivaltasiteitä on voitava muuttaa yhteiskunnan kehityksen edellyttämällä tavalla.137 

 

Siinä missä keskustapuolue halusi säilyttää kirkko–valtio-suhteen entisellään, ilmaisi 

kokoomus olevansa valmis sitä tarvittaessa muuttamaan. Kokoomus ei kuitenkaan ehdottanut 

suoraan muutoksia vallitsevaan asiantilaan, joten kanta oli sosiaalidemokraattien 

alkuperäiseen erottavaan linjaan nähden maltillisempi. Vuoden 1970 poliittisen yleisohjelman 

määrällisestä kapeudesta johtuen oli ymmärrettävää, että jokaista yksittäistä teemaa käsiteltiin 

vain vähän. Näin ollen myös kirkollis-uskonnollinen tematiikka ei toistunut useasti, mutta oli 

tästä huolimatta haluttu pitää ohjelmatekstissä näkyvillä. 

Kokoomuksen lähiajan tavoiteohjelma hyväksyttiin vuonna 1972. Uskonnolliset teemat 

oli asetettu omaksi luvukseen otsikon Hengellinen kulttuuri alle.138 Kirkkoon viitattiin 23-

sivuisessa ohjelmassa kahdesti. Ohjelmassa oli käytetty neljä kertaa uskonto-käsitettä. Samoin 

kuin edellisessä yleisohjelmassa, myös tässä viitattiin kerran kristilliseen perinteeseen.139 

Ohjelmatekstissä mainittiin, että mahdollisuus saada uskonnonopetusta tulee taata 

kouluissa.140 Uskonnonopetusta koskenut kanta oli muotoiltu maltillisesti, sillä siinä ei pyritty 

tarkemmin määrittelemään uskonnonopetuksen laatua tai määrää. Hengelliset kysymykset 

käsiteltiin ohjelmatekstissä pitkälti individualismin näkökulmaa painottaen; yksilö ja vapaudet 

olivat ohjelman aatteellisessa vireessä muutenkin näkyvissä. Kirkon tai uskonnon sijaan 

kokoomus oli päättänyt viitata otsikkotasolla hengelliseen kulttuuriin. Tämä käsite 

luonnollisesti oli yleistasoinen ja sopi hyvin siihen ajan henkeen, jossa yleispuoluekehityksen 

myötä haluttiin puhutella ydinkannatusryhmien ulkopuolisia äänestäjiä. 

 
135 Kansallinen Kokoomus 1970. 
136 Kansallinen Kokoomus 1970, 3. 
137 Kansallinen Kokoomus 1970, 3 
138 Kansallinen Kokoomus 1972, 14. 
139 Kansallinen Kokoomus 1972. 
140 Kansallinen Kokoomus 1972, 14. 
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Vuonna 1979 julkaistiin ohjelma nimellä Kokoomuksen tavoitteet 1980-luvun 

politiikassa, joka oli 42–sivuisena varsin kattava ohjelma. Ohjelmassa oli uskontoa ja kirkkoa 

käsittelevä luku otsikolla Kirkko ja hengellinen kulttuuri.141 Kirkko sai käsitteenä 31 

mainintaa. Uskonnolliseen uskoon ja uskontoon viittaavia sanoja oli 20. Kristillisyys 

mainittiin kerran ja seurakunta kaksi kertaa. Uskonnollisten teemojen käsittelyn yhteydessä 

etiikkaan viitattiin neljästi. Lisäksi mainittiin erikseen Raamattu.142 Uskonnonopetuksen tilaa 

ohjelmassa käsiteltiin huomattavan laajasti. Poikkeuksellisesti ohjelmassa puhuttiin opetuksen 

tunnustuksellisuudesta: 

Uskonnonopetuksen tulee olla tunnustuksellista siinä mielessä, että sen tulee perustua Raamattuun ja 

kansankirkkojemme elämään. Siihen tulee sisältyä myös tutustuttamista muihin uskontoihin ja yleisiin 

eettisiin arvoihin.143 

 

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnonopetuksen ohella ohjelmassa puhuttiin siis jo 

muista uskonnoista, joskin tämä jäi varsin sivuhuomioksi. Lisäksi ohjelmatekstissä vaadittiin 

vielä erikseen turvaamaan koulujen uskonnonopetuksen olemassaoloa sekä tukemaan 

teologista tutkimusta ja teologisen yliopisto-opetuksen asemaa.144  

Tässä ohjelmassa otettiin jälleen kantaa kirkon ja valtion väliseen suhteeseen. Kun 

kokoomuksen vuoden 1970 yleisohjelmassa puhuttiin mahdollisuudesta muuttaa 

yhteiskunnallisen kehityksen myötä kirkon ja valtion toimivaltasiteitä, oli vuoden 1979 

yleisohjelmassa päätetty ottaa hieman erilainen lähestymistapa; tällä kertaa jatkuvuus ja 

historiallisuus oli otettu mukaan kirkko–valtio-suhteen perusteluihin: 

Kirkon omat historialliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat vaikuttavat ratkaisevalla tavalla kirkon ja 

valtion välisiin suhteisiin. Kirkon ja valtion vuorovaikutuksen jatkuminen sekä kirkon 

riippumattomuuden turvaaminen on edelleen sekä kirkon että valtion edun mukaista.145 

 

Tässä hyvin pitkässä ohjelmassa kirkko näkyi käsitteenä hyvin useasti ja oli päätynyt jälleen 

otsikkotasolle mukaan yhdessä edellisestä ohjelmasta tutun hengellisen kulttuurin käsitteen 

kanssa. Lisäksi erityisesti uskonnollisuuteen liitetty etiikka nousi aikaisempaa enemmän 

näkyviin tässä ohjelmassa. 

RKP julkaisi oman 12-sivuisen yleisohjelmansa vuonna 1974 nimellä Ruotsalaisen 

kansanpuolueen puolueohjelma. Tässä ohjelmassa uskonnolliset ja kirkolliset teemat 

käsiteltiin Kirkko ja uskonto -nimisen luvun yhteydessä.146 Kirkko mainittiin ohjelmassa 

 
141 Kansallinen Kokoomus 1979, 23–24. 
142 Kansallinen Kokoomus 1979. 
143 Kansallinen Kokoomus 1979, 24. 
144 Kansallinen Kokoomus 1979, 24. 
145 Kansallinen Kokoomus 1979, 24. 
146 Ruotsalainen kansanpuolue 1974, 11. 
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kolmesti. Uskontoon ja uskonnolliseen uskoon viitattiin yhdeksän kertaa, joista yksi 

kristinuskoon. Lisäksi kristilliset arvot mainittiin kerran. Esimerkiksi seurakuntaa tai etiikkaa 

ei ohjelmassa käsitelty lainkaan.147 Ohjelmassa todettiin suomalaisen kulttuurin ja 

yhteiskunnan perustuvan hyvin pitkälti kristillisiin arvoihin, joita puolue kertoi tukevansa.148 

Puolue totesi ohjelmassaan lyhyesti ja ytimekkäästi, että uskonnonopetusta tulee antaa 

kouluissa. Tämän tarkemmin opetusta ei kommentoitu tai kyseistä vaatimusta perusteltu.149 

Edelliseen RKP:n ohjelmaan verrattuna kirkollis-uskonnolliset teemat saivat nyt enemmän 

näkyvyyttä ja oman käsittelyluvun, jollaisia monilla muilla merkittävillä valtapuolueilla oli jo 

näkynyt ohjelmissa useasti. Aiheen käsittely oli kuitenkin maltillista, eikä ohjelmassa vaadittu 

merkittäviä muutoksia esimerkiksi kirkon yhteiskunnalliseen asemaan. 

Pitkän tauon jälkeen SDP julkaisi vuonna 1978 huomattavan laajan, 64-sivuisen 

poliittisen yleisohjelman otsikolla Sosialidemokratian suunta - SDP:n tienviitat 1980-luvulle. 

Ohjelmassa ei mainittu lainkaan kirkkoa tai kristinuskoa. Uskontoon viitattiin kahdesti; 

uskonnonvapauden yhteydessä sekä porvarilliseen politiikkaan liitettyjen uskonnollisten 

tunteiden kritiikissä. Laajassa ohjelmassa käsiteltiin aikansa työväenliikkeen henkeen 

sopivasti uskonnollisia teemoja varsin niukasti.150 Sosiaalidemokraateilla oli ohjelmatekstin 

mukaan varsin kriittinen suhtautuminen populismia, uskonnollisuutta ja oikeistolaisia 

poliittisia liikkeitä yhdistäviin ajatusmaailmoihin. Puolue katsoi näiden kolmen edellä 

mainitun seikan hankaloittavan reformistista politiikkaa – toisin sanoen uskonnollisuus 

liitettiin konservatiiviseen muuttumattomuuden ihanteeseen, kuten työväenliike oli jo 

alkuaikoinaan tehnyt: 

Tämän lisäksi neuvottomuus väistämättömien muutosten edessä on laajentanut mahdollisuuksia käyttää 

uskonnollisia tunteita porvarillisen politiikan välikappaleena. Populististen ilmiöiden poliittisen 

merkityksen kasvaessa ne ovat vaikeuttaneet uudistuspolitiikkaa ja suunnanneet mielipiteitä jopa jyrkästi 

oikeistolaiseen suuntaan.151 

 

Muihin aikansa valtapuolueisiin – erityisesti kokoomukseen ja keskustapuolueeseen – 

verrattuna sosiaalidemokraatit pitivät kirkollis-uskonnollisten asioiden käsittelyn huomattavan 

vähäisenä, varsinkin kun kyseessä oli laaja ohjelmateksti. Uskontoon liittyvissä käsitteissä ja 

konteksteissa ei ollut tunnustuksellisuuteen viittaavia vivahteita. Vaikka sosiaalidemokraatit 

olivat vuoden 1969 puoluekokouksen seurauksena valmistelleet toimenpideohjelmaa kirkon ja 

valtion erottamisen edistämiseksi, ei kirkon asemaa Suomessa tässä yleisohjelmassa 

 
147 Ruotsalainen kansanpuolue 1974. 
148 Ruotsalainen kansanpuolue 1974, 11. 
149 Ruotsalainen kansanpuolue 1974, 11. 
150 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1978. 
151 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1978, 11. 
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käsitelty.152 Uskonnon tarkastelun kontekstissa havaittavissa ollut kriittinen perusvire ei 

näkynyt suoranaisina vaatimuksina asiantilan muuttamiseksi kirkollis-uskonnollisia 

kysymyksiä koskevissa aiheissa. 

Konkreettisia yhteiskuntajärjestystä koskevia tavoitteita esitettiin erityisesti 

pragmatiikkaa painottavalla 1970-luvulla, jolloin puolueohjelmat ottivat kantaa muun muassa 

talousjärjestelmän ja hyvinvointivaltion järjestämisen kaltaisiin konkreettisiin toimiin. 

Pragmaattiset tavoitteet toki perustuivat edelleen periaatteellisiin ja ideologisiin lähtökohtiin, 

mutta varsinainen aatteita painottava puolueohjelmatyö teki paluun vasta 1980-luvulla.153 

Pragmatiikan painotuksen aikana kirkkoon ja uskontoon liittyvien käsitteiden käyttö painottui 

yleisohjelmissa niillä puolueilla, joilla oli jo entuudestaan ollut intressejä näihin kysymyksiin. 

Kyseiset puolueet olivat kallistuneet porvarillisiin ja konservatiivisiin arvomaailmoihin. 

Sosiaalidemokraatit olivat jo aikaisemmissa poliittisissa yleisohjelmissaan tarkastelleet 

kirkkoon ja uskontoon liittyviä teemoja vähäisesti, joten saman linjan jatkaminen edelleen 

tällä vuosikymmenellä oli luontevaa. 

  

 
152 Seppo 1999, 42. 
153 Aarnio 1998, 59–60. 



30 

 

3. Puolueiden kiinnostus kirkkoa ja uskontoa koskeviin 
kysymyksiin hiipuu – 1980–luvulta vuoteen 2020 

3.1 Kirkollis-uskonnolliset kysymykset sinnittelevät mukana – 1980-
luku 

Presidentti Kekkosen valtakausi päättyi terveydellisistä syistä kesken kauden vuonna 1981. 

Hänen tehtäväänsä siirtyi hoitamaan silloinen pääministeri Mauno Koivisto. Uskonnollisen 

kasvatuksen saanut sotaveteraani Koivisto valittiin virkaa tekevän presidentin paikalta 

presidentinvaaleissa 1982 jatkamaan tehtäväänsä valtiojohtajana. Koivisto katsoi parhaaksi, 

että presidentti puuttuu mahdollisimman vähän kirkon linjauksiin. Koivisto ei kuitenkaan 

arastellut kritisoida kirkkoa urallaan, vaikka katsoi kirkkoinstituutiolla olevan oleellinen osa 

suomalaista kulttuurimaisemaa. Hän oli valmis höllentämään kirkon ja valtion sidettä sekä 

vähentämään presidentin valtaa kirkollisissa asioissa. Käytännössä tämä kirkkopoliittinen 

linja vahvisti kirkon autonomiaa suhteessa poliittisiin vallankäyttäjiin.154 

Presidentti Koivistolle kysymys kirkon ja valtion suhteesta oli kuitenkin tärkeä 

uskontopoliittinen aihepiiri. Koiviston tavoitteena oli siirtää valtaa valtiolta kirkolle, 

tarkoittaen käytännössä esimerkiksi kirkollisia nimityksiä sekä tuomiokapituleita. Koivisto ei 

ajanut valtion ja kirkon etäännyttämistä varsinaisesti puoluepoliittisin keinoin, vaan toivoin 

kirkon itse lähtevän ajamaan uutta asemoitumista yhteiskunnassa. Maailmanpoliittiset 

muutokset, taloushuolet ja kommunististen valtiojärjestelmien romahdukset veivät 

vuosikymmenen loppupuolella sisäpolitiikkaan kietoutuneelta kirkko–valtio-keskustelulta 

suurimman näkyvyyden julkisuudesta.155 

Pääministeri Koiviston siirryttyä presidentin tehtäviin aloitti Sorsan kolmas hallitus 

vuonna 1982. Tästä jatkoi Sorsan neljäs hallitus vuoteen 1987. Kokoomuslaisen pääministerin 

johtama Holkerin hallitus aloitti työnsä huhtikuussa 1987.156 

 Keskustapuolueen periaateohjelma esiteltiin vuonna 1982. Tässä kymmensivuisessa 

ohjelmassa kirkollisia teemoja tarkasteltiin Elävään kristillisyyteen -nimisessä luvussa.157 

Kyseisessä luvussa vaadittiin muun muassa uskonnonopetuksen pitämistä 

tunnustuksellisena.158 Ohjelmassa todettiin, että moderniin valtioon kuuluvat sekä 

uskonnollisista kannoista riippumaton tasa-arvo että uskonnonvapaus.159 Kirkko mainittiin 

 
154 Jalovaara 2018, 175–177. 
155 Jalovaara 2018, 181–182. 
156 Valtioneuvosto s.a.. 
157 Keskustapuolue 1982, 8–9. 
158 Keskustapuolue 1982, 9. 
159 Keskustapuolue 1982, 9. 
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ohjelmassa kolmesti. Kristillisyys sai tässä viisi mainintaa. Uskontoon sekä tämän 

kontekstissa uskoon viitattiin ohjelmassa kuusi kertaa.160 Ohjelmassa ei otettu suoraan kantaa 

kirkon ja valtion välisiin suhteisiin, mutta ohjelmatekstin mukaan kirkon tulee saada toimia 

vapaana valtiollisesta holhoamisesta.161 Aikaisempiin ohjelmateksteihin verrattuna 

keskustapuolue oli ainakin ohjelmatasolla alkanut maltillistua kirkko–valtio-kysymyksen 

suhteen; enää yleisohjelmassa ei esitetty suoria vaatimuksia vallinneen tilanteen 

ylläpitämiseksi. 

Tämä kyseinen ohjelma oli keskustapuolueen ainoa 1980-luvulla julkaistu poliittinen 

yleisohjelma. Tässä ohjelmassa oli nähtävissä vielä tunnustuksellisuuteen viittaavia piirteitä 

kuten esimerkiksi suhtautuminen uskonnonopetukseen osoitti. Kirkkoon viittaavia käsitteitä 

oli tässä ohjelmassa aikaisempiin verrattuna vähemmän ja ylipäätään ohjelmatekstin kirkollis-

uskonnolliset piirteet olivat vähenemään päin. Aihepiiri vaikutti olevan kuitenkin edelleen sen 

verran oleellinen äänestäjäkunnalle, että siitä kannatti asettaa erillinen luku ohjelmaan. 

Kokoomus julkaisi 1980-luvulla kaksi poliittista yleisohjelmaa. Näistä ensimmäinen oli 

vuonna 1981 esitelty Kokoomuksen periaateohjelma. Ohjelmassa ei ollut erikseen uskontoa 

tai kirkkoa käsittelevää lukua, vaan nämä aiheet oli asetettu luvun Henkisen kasvun 

edistäminen alle.162 Kokoomuksen suhde kristinuskoon ja uskonnonvapauteen tiivistettiin 

pääpiirteittäin yhteen kappaleeseen: 

Kokoomus arvostaa kristillisyyteen perustuvaa eettistä arvomaailmaa. Yksilökeskeisyyden, 

uskonnonvapauden ja suvaitsevaisuuden pohjalta kokoomus edellyttää yhteiskunnan suhtautuvan 

tasapuolisesti sekä molempien kansankirkkojemme että muiden uskonnollisten yhdyskuntien jäseniin 

samoin kuin niihin kansalaisiin, jotka eivät näihin kuulu.163 

 

Kirkko mainittiin ohjelmassa kertaalleen kansankirkko-käsitteen yhteydessä ja kristillisyyteen 

viitattiin kerran kristillisen etiikan kontekstissa. Kristinusko mainittiin kerran ja tämän lisäksi 

uskontoon viitattiin kolmesti.164 Kokoomus toi ohjelmassaan ilmi yksilökeskeisyyteen ja 

individualismiin liittyvät ihanteensa; tämän on voinut nähdä yhteisökeskeistä ja sosiaalista 

ulottuvuutta painottaneen sosiaalidemokraattisen linjan vastapainona. 

Toinen kokoomuslainen ohjelma oli nimeltään Kokoomuksen Linja tulevaisuuteen, joka 

julkaistiin vuonna 1986. Kirkkoa, kristillisyyttä tai uskontoa ei mainittu tässä ohjelmassa 

lainkaan.165 Etiikkaa käsiteltiin vain sekulaarissa kontekstissa Henkinen kasvu -nimisessä 

 
160 Keskustapuolue 1982. 
161 Keskustapuolue 1982, 9. 
162 Kansallinen Kokoomus 1981, 2. 
163 Kansallinen Kokoomus 1981, 2. 
164 Kansallinen Kokoomus 1981. 
165 Kansallinen Kokoomus 1986. 
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luvussa. Tämän luvun mukaisesti kokoomus totesi, että eettiset arvot ovat oleellinen osa 

ihmisyyttä ja näiden seikkojen huomiotta jättäminen aiheuttaa perinteisten suomalaisten 

ihanteiden – kuten oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden – rappeutumista.166 Se, mistä nämä 

perinteiset hyveet olivat kokoomuksen ohjelmatekstiin nousseet, jätettiin lukijan tulkittavaksi. 

Jo edellisellä vuosikymmenellä alkaneen linjan mukaisesti kokoomus painotti yleistä henkistä 

aspektia yleisohjelmissaan. Erityisesti vuoden 1986 yleisohjelma antoi merkkejä siitä, että 

puolue oli suuntaamassa henkistä pohdintaansa kirkon ja kristinuskon sijaan entistä enemmän 

yleismaailmalliseen henkiseen ajatteluun. 

Ruotsalaisen kansanpuolueen Puolueohjelma julkaistiin vuonna 1988. Uskontoon 

liittyviä teemoja käsiteltiin luvussa, joka oli otsikoitu Kristilliset perusarvot.167 Kirkko 

mainittiin ohjelmassa kolmesti. Kristillisiin arvoihin viitattiin kahdesti. Kristinusko mainittiin 

kerran ja tämän lisäksi uskonto-käsitteeseen viitattiin neljä kertaa. Lisäksi seurakunta 

mainittiin kahdesti.168 Puolue tiivisti käsityksensä kristillisyydestä ja kristinuskosta 

ohjelmassaan seuraavasti: 

Kristilliset arvot ovat yhteiskuntajärjestyksemme ja kulttuurimme historiallisena perustana. Meidän tulee 

vaalia niitä positiivisia arvoja, joita kristinusko ja humanistinen elämänkatsomus edustavat.169 

 

RKP jatkoi tässä ohjelmassa tuttua linjaansa. Ohjelmassa puhuttiin kristillisistä perusarvoista, 

mutta samassa kontekstissa kuitenkin mainittiin, että suomalaiseen kulttuuriperintöön 

kuuluvat suvaitsevaisuus ja uskonnonvapaus.170 Kirkollis-uskonnollisista asioista ei tehty 

suurta numeroa, mutta niitä ei jätetty täysin taka-alalle. Puolue oli kuitenkin katsonut 

tarpeelliseksi kirjoittaa aihepiiriin liittyen erillisen luvun ohjelmaansa, joten kannattajakunnan 

intresseihin aihe on ainakin osittain kuulunut. Omana erityispiirteenään RKP:n 

puolueohjelmassa otettiin erikseen kantaa ruotsinkieliseen uskonnonharjoittamiseen 

Suomessa.171 

Vuonna 1987 julkaistiin Sosialidemokraattisen Puolueen periaateohjelma -niminen 

poliittinen yleisohjelma. Kuten edellisessä sosiaalidemokraattien yleisohjelmassa, kirkko tai 

kristinusko eivät saaneet tässäkään ohjelmassa ainuttakaan mainintaa. Samoin esimerkiksi 

etiikka-käsitettä ei tässä ohjelmassa nostettu lainkaan esiin. Uskonto-käsitteeseen viitattiin 

kolmesti ja nämä maininnat korostivat uskonnonvapauden näkökulmaa.172  Ohjelmassa 

 
166 Kansallinen Kokoomus 1986, 3. 
167 Ruotsalainen kansanpuolue 1988, 15. 
168 Ruotsalainen kansanpuolue 1988. 
169 Ruotsalainen kansanpuolue 1988, 15. 
170 Ruotsalainen kansanpuolue 1988, 15. 
171 Ruotsalainen kansanpuolue 1988, 15. 
172 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1987. 
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todettiin jäsenistöllä olevan erilaisia elämänkatsomuksia, joita katsottiin kunnioitettavan 

henkilökohtaisena asiana.173 Tämä sopi hyvin työväenliikkeen perinteiseen käsitykseen 

uskonnosta yksityisasiana.  SDP ei muuttanut tapaansa käsitellä kirkollis-uskonnollisia 

kysymyksiä yleisohjelmissa, vaan tässäkin ohjelmassa aihepiiri pysyi hyvin marginaalisena. 

3.2 Kirkon ja uskonnon käsittely yleisohjelmissa marginalisoituu – 
1990-luku 

Presidentti Koivisto antoi lehdistölle 1990-luvun alkupuolella useita haastatteluja, jotka 

kritisoivat kirkkoa ja usein haastoivat istuvaa arkkipiispaa. Sisällöllisesti Koiviston antamat 

lausunnot liittyivät tuttuun tapaan kirkon ja valtion välisiin suhteisiin. Lisäksi Koiviston 

kirkollista kontekstia sisältävät kommentit koskivat muun muassa pakolaistilannetta ja 

totaalikieltäytyjiä.174 Koiviston kirkkoa kohtaan osoittaman kritiikin ei katsota johtaneen 

käytännön toimenpiteisiin kirkossa, vaikka kannanotot saivat ajoittain osakseen ihmettelyä.175 

Henkilökohtaisella tasolla Koivisto antoi edelleen ymmärtää, että hänen omat välinsä 

kirkkoon ovat hyvässä kunnossa. Presidentti oli antanut itsestään kuvan, jossa hän oli samaan 

aikaan uskontomyönteinen mutta kaipasi muutosta virallisen kirkon asemaan.176 

Koiviston seuraajaksi valittiin niinikään sosiaalidemokraattien ehdokas Martti Ahtisaari 

vuonna 1994. Ahtisaarella oli positiivinen henkilökohtainen suhde kristinuskoon. Tämä oli 

rakentunut kotitaustan lisäksi hänen työskennellessään ulkomailla ja tutustuessaan 

lähetystyöntekijöihin. Hän katsoi luterilaisella kirkolla olleen tärkeä rooli monessa 

afrikkalaisen maan jälleenrakennustoimissa. Ahtisaari päätyi moniin yhteistyökuvioihin 

kirkon kehitysapujärjestöjen kanssa.177 Lisäksi Ahtisaari on itse kertonut kohdanneensa 

erityisesti Pakistanissa ja Namibiassa kirkollista työtä, joka on ollut maan hyvinvoinnin 

kannalta merkittävää.178 Ahtisaari osoitti myönteistä asennetta kirkkoa kohtaan useita kertoja 

julkisesti puheissaan.179 

Edeltäjäänsä verrattuna presidentti Ahtisaari oli maltillinen kirkkoa koskevissa 

julkisissa lausunnoissaan. Laman runtelemassa Suomessa kirkolliset yhteisöt tulivat monille 

läheisemmäksi ja Ahtisaari osoitti kiitosta kirkon diakoniatyölle.180 1990-luvun loppupuolella 

Ahtisaari kannusti kirkkoa ottamaan omiin käsiinsä esimerkiksi piispanimitykset. Tuohon 

 
173 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1987, 10. 
174 Jalovaara 2018, 182–183. 
175 Seppo 1999, 46. 
176 Jalovaara 2018, 185. 
177 Jalovaara 2018, 200–201. 
178 Merikallio & Ruokanen 2011, 193. 
179 Seppo 1999, 46–47. 
180 Jalovaara 2018, 207–209. 
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aikaan oli valmisteilla uusi perustuslaki ja tähän suunniteltu käsitys uskonnonvapaudesta alkoi 

näkyä ajan hengessä esimerkiksi kirkon ja valtion välisestä suhteesta keskusteltaessa. 

Presidentti Ahtisaarelle oli luontevaa olla samaan aikaan myönteinen kirkkoa kohtaan ja 

toivoa kirkon ottavaan etäisyyttä valtioon.181 

Keskustajohtoinen Ahon hallitus toimi vuodesta 1991 vuoteen 1995. Huhtikuussa 1995 

aloitti sosiaalidemokraattien johtama Lipposen ensimmäinen hallitus, jonka jälkeen Lipposen 

II hallitus jatkoi aina vuoteen 2003 saakka.182 Yksi 1990-luvun merkittävistä poliittisista 

muutoksista oli Suomen liittyminen Euroopan unioniin. Suomen katsotaan arvioineen unionia 

kansallisten etujen näkökulmasta. Tätä on pidetty luterilaisen poliittisen kulttuurin mallina, 

jossa EU-jäsenyyden hyötyjä ja haittoja tarkasteltiin suhteessa valtiolliseen suvereniteettiin.183 

Ahon hallituskaudelle osui vuonna 1993 uusi kirkkolaki, joka vahvisti kirkon 

autonomiaa esimerkiksi tuomiokapitulien siirryttyä kirkon alaisuuteen.184 Vuonna 1994 

voimaan tullut laki vaikutti kirkon ja valtion väliseen suhteeseen sekä kirkolliseen hallintoon. 

Kirkolliskokous oli tuonut ilmi näkemyksensä siitä, että kirkollinen hallinto kuului 

kirkolliskokouksen päätäntävallan alaiseksi. Ylimpänä kirkollisena hallintoelimenä toimivat 

kirkon omat päätännölliset elimet; hallinnollisia siteitä valtioon siis hiljalleen purettiin. 

Hiippakuntien perustamista ja lopettamista koskeva hallinnollinen valta siirtyi 

kirkolliskokoukselle. Edellä mainitut muutokset olivat kuitenkin maltillisia ja koskivat 

hallinnollisia kysymyksiä; kirkko ei halunnut toimillaan edistää kirkon ja valtion eroa.185 

Kirkkoon suhtautuminen oli kaksijakoista 1990-luvun alun lamavuosien aikana. 

Yhtäältä kirkosta etäännyttiin, mutta toisaalta tuon aikakauden arvokeskustelussa kirkko oli 

hyväksytyssä asemassa. Monelle kirkko oli näyttäytynyt lamassa auttajana. 

Yhteisöverotuksen ympärillä käyty keskustelu antoi merkkejä siitä, että osalle suomalaisista 

kirkko ei ollut enää itsestään selvä, verotusoikeutta käyttävä instituutio vaan toimenpiteiden 

kohde siinä missä muutkin julkiset yhteisöt.186 Samaan aikaan papit ja muut hengellisen alan 

ammattilaiset alkoivat olla harvinaisuuksia kansanedustajien joukossa.187 

 Jokaiselta tämän tutkimuksen kohteena olevalta puolueelta ilmestyi yksi poliittinen 

yleisohjelma 1990-luvun aika. Viimeistään tässä vaiheessa oli huomattavissa yleinen 

kiinnostuksen väheneminen poliittisten yleisohjelmien julkaisemiseen. Puoluepoliittiset 

 
181 Jalovaara 2018, 209–212. 
182 Valtioneuvosto s.a.. 
183 Tiilikainen 2019, 72–73. 
184 Seppo 1999, 45. 
185 Seppo 2005, 124. 
186 Seppo 1999, 45–46. 
187 Seppo 1999, 51. 
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linjaukset alkoivat kulkea mitä ilmeisemmin entistä enemmän ohjelmien sijaan muita reittejä 

pitkin äänestäjäkunnalle. 

Keskustapuolue oli vaihtanut nimensä keskustaksi, joka vuonna 1996 julkaisi Keskustan 

periaatteet -nimisen poliittisen yleisohjelman.188 Kyseinen kuusisivuinen ohjelma ei sisältänyt 

erillistä kirkkoa tai uskontoja käsittelevää lukua. Vaikka kirkkoa ei enää tässä ohjelmassa 

mainittu, viitattiin kristilliseen uskoon kertaalleen keskustan historiaa koskevassa luvussa 

seuraavassa muodossa: 

Tärkeä kansallinen voimanlähde on kristillinen usko ja siitä kumpuava käsitys jokaisen ehdottomasta 

ihmisarvosta, pyrkimys yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja lähimmäisenrakkauden 

korostaminen vihan ja itsekkyyden vastapainona. 189 

 

Vuoden 1996 keskustan poliittinen yleisohjelma näytti kirkkoon ja uskontoon liittyvien 

käsitteiden ja aiheiden osalta hyvin erilaiselta verrattuna saman puolueen edellisten 

vuosikymmenien ohjelmateksteihin. Kirkollis-uskonnolliset käsitteet olivat lähes täysin 

kadonneet, samoin aikaisemmissa ohjelmissa ollut erillinen aihepiiriä käsitellyt luku. Muutos 

aikaisempiin ohjelmiin oli ilmiselvä. 

Kokoomuksen Periaateohjelma esiteltiin vuonna 1993. Käsitteitä kirkko tai uskonto ei 

tässä yhdeksänsivuisessa ohjelmassa mainittu lainkaan.190 Luvussa Yksilölliseen elämään ja 

vastuuseen todettiin kokoomuksen arvostavan humanismin periaatteiden sekä pohjoismaisen 

demokratian rinnalla kristillistä etiikkaa.191 Edellisistä kokoomuksen yleisohjelmista tutuksi 

tullut kaava jatkui 1990-luvulla, eli kirkollis-uskonnolliset käsitteet oli jätetty lähes täysin 

pois ohjelmatekstistä. 

RKP julkaisi oman ohjelmansa vuonna 1997 ytimekkäästi nimellä Puolueohjelma. 

Edellisestä yleisohjelmasta poiketen tässä kahdeksansivuisessa puolueohjelmassa ei enää ollut 

varattu omaa lukua kristillisiä teemoja varten. Uskontoon viitattiin ohjelmassa neljä kertaa ja 

uskonnon kontekstissa etiikkaan kerran.192 RKP oli asettanut näkemyksensä 

uskonnonvapaudesta ja kristillisestä arvomaailmasta yhteen kappaleeseen: 

Uskonnonvapautta on kunnioitettava. Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen on maan lakien puitteissa 

sallittava toimia periaatteidensa mukaisesti. Suomalaisen yhteiskunnan arvopohja sekä sen moraaliset ja 

eettiset käsitykset perustuvat lähimmäisenrakkautta korostavaan kristilliseen sanomaan. Niin kuin te 

tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille, on pysyvä sanoma.193 

 

 
188 Suomen Keskusta 1996. 
189 Suomen Keskusta 1996, 6. 
190 Kansallinen Kokoomus 1993. 
191 Kansallinen Kokoomus 1993, 3. 
192 Ruotsalainen kansanpuolue 1997. 
193 Ruotsalainen kansanpuolue 1997, 2. 
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Edellä mainitun kappaleen loppuun oli poikkeuksellisena yksityiskohtana sisällytetty 

kultainen sääntö. Ohjelmassa mainittiin luvun Vapaus ja oikeudenmukaisuus yhteydessä 

kirkko kertaalleen ja kristilliseen sanomaan viitattiin kerran.194  RKP:n yleisohjelma vastasi 

näin ollen kirkkoon ja uskontoon liittyvien käsitteiden suhteen muiden 1990-luvun 

valtapuolueiden yleisohjelmien kehitystä, eli aihepiirin käsittely kävi varsin vähäiseksi. 

Sosialidemokratian periaatteet -niminen poliittinen yleisohjelma ilmestyi 

sosiaalidemokraateilta vuonna 1999. Kyseessä oli tiivis, nelisivuinen ohjelma. Kirkollisten ja 

uskonnollisten teemojen suhteen tämä ohjelma jatkoi niukalla linjalla, nimittäin käsitteitä 

kirkko tai uskonto ei ohjelmassa ollut lainkaan.195 Luvussa Sosialidemokratia – vapauden ja 

tasa-arvon liike kuitenkin tästä huolimatta mainittiin kertaalleen kristillinen etiikka osana 

puolueen aatteellista taustaa: 

Sosialidemokratia nousee vapausliikkeenä sosialismin teorioiden ohella antiikin humaanista filosofiasta, 

kristillisestä etiikasta ja valistuksen edistysaatteista. Sen arvot antavat voiman ja suunnan jatkaa 

yhteiskunnallista uudistustyötä - yhdistää jatkuvuus ja uudistuminen, perinne ja tulevaisuus196 

 

Tässä kyseisessä ohjelmatekstin kohdassa kristillisyys nostettiin siis melko tärkeään rooliin, 

valistuksen ja antiikin filosofian rinnalle. Toisin kuin kolmen muun tämän tutkimuksen 

puolueen 1990-luvun ohjelmissa, ei sosiaalidemokraattien vuoden 1999 yleisohjelmatekstissä 

ollut huomattavia muutoksia; kirkollis-uskonnollisten käsitteiden ja aiheiden määrä oli ollut jo 

aikaisemmin vähäinen, joten muutosta ei juuri aikaisempiin ohjelmiin tämän osalta tullut. 

Muut kolme puoluetta alkoivat oikeastaan 1990-luvun yleisohjelmateksteissä lähentyä SDP:n 

jo pitkään ylläpitämää niukkaa linjaa kirkko- ja uskontoaihepiirien käsittelyn osalta. 

3.3 Jäljellä lähinnä vain sivumainintoja kristillisyydestä – 2000-luku 

Sosiaalidemokraattien ehdokas Tarja Halonen valittiin Martti Ahtisaaren jatkajaksi 

presidentin tehtävään vuonna 2000. Halonen oli jo aikaisemmin profiloitunut tasa-

arvokysymysten asiantuntijana. Presidenttiuransa alussa Halonen kertoi pitävänsä edelleen 

tärkeänä muun muassa sukupuolten välisen tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistämistä.197 

Presidenttinä toimiessaan Halonen ei kuulunut kirkkoon, mutta hän kertoi uskovansa 

Jumalaan ja hänellä oli positiivinen henkilökohtainen suhde esimerkiksi kristilliseltä pohjalta 

ponnistaviin järjestöihin. Hän oli kuitenkin nuorempana pettynyt kirkon ja valtion suhteeseen 

liittyviin ongelmiin ja esimerkiksi naispappeuskysymyksen käsittelyyn. Kirkosta eroaminen 

 
194 Ruotsalainen kansanpuolue 1997, 2. 
195 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1999. 
196 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1999, 2. 
197 Merikallio 2020, 176–177. 
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oli ollut hänen reaktionsa näihin kiistoihin. Myöhemmin Halonen toi presidenttiurallaan usein 

esiin muun muassa vuorisaarnan sanoman tärkeyden.198 

Halosen kaudella uskonnonvapauslaki uudistettiin. Julkista keskustelua käytiin 

esimerkiksi nimitysvallasta, rukouspäiväjulistuksesta ja valtiollisista jumalanpalveluksista. 

Säädösuudistusten lisäksi kirkon ja valtion suhde ei kokenut merkittäviä muutoksia, eikä 

Halonen tällaisia ajanut työväenliiketaustastaan huolimatta. Presidentti Halonen katsoi 

paremmaksi antaa aloitteen kirkolle, jos muutokselle ilmenisi tarvetta. Valtiojohdon ja 

kirkollisen johtoportaan yhteistyö pysyi asianmukaisena, vaikka presidentin henkilökohtaisia 

uskontoon liittyviä valintoja ajoittain ihmeteltiin.199 

Uskonnonvapauskomitean ehdotus oli uskonnonvapauslakia koskevan hallituksen 

esityksen taustalla. Kyseinen laki tuki perustuslakiin pohjautuvaa käsitystä 

uskonnonvapaudesta.  Käytännön tasolla laki vaikutti muun muassa uskonnonopetuksen 

järjestämiseen. Vuoden 2003 uskonnonvapauslain on katsottu toimivan positiivisen 

uskonnonvapauden hengen pohjalta. Uskontoja katsottiin entistä enemmän oikeuksien 

näkökulmasta sen sijaan, että olisi keskitytty rajoitteisiin tai velvoitteisiin.200 

Uudella vuosituhannella poliittisten puolueiden tuli luonnollisesti huomioida lain 

hengen ja lainsäädännön muutokset liittyen kirkollisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin. Tämä 

tarkoitti erityisesti sekä uuden perustuslain että uskonnonvapauslain suhtautumista 

uskonnonvapauteen ja kirkon asemaan. Uudessa perustuslaissa käsiteltiin näkyvästi sekä 

positiivista että negatiivista uskonnonvapautta. Lakimuutosten myötä kirkon autonomia on 

2000-luvun alussa vahvistunut. Luterilainen ja ortodoksinen kirkko erottuvat 

säädösuudistuksista huolimatta rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista, ja tätä voidaan 

pitää kirkkopoliittisesti edelleen epätasa-arvoisena.201 Uskonnonvapauden ihanteet näkyivät 

monin paikoin jo aikaisemmin julkaistuissa ohjelmateksteissä esimerkiksi 

uskonnonopetuskysymyksen kontekstissa, mutta viimeistään tässä vaiheessa kaikkien 

puolueiden tuli olla ajan tasalla kirkon ja uskonnon asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Lipposen hallitusten jälkeen alkoi keskustavetoinen aikakausi, kun huhtikuusta 2003 

alkaen toimivat järjestyksessä Jäätteenmäen, Vanhasen ensimmäinen ja toinen sekä 

Kiviniemen hallitukset aina vuoteen 2011 asti.202 

 
198 Jalovaara 2018, 218–220. 
199 Jalovaara 2018, 224–226. 
200 Seppo 2005, 131–132. 
201 Seppo 2005, 136. 
202 Valtioneuvosto s.a.. 
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Uuden vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä sosiaalidemokraatit eivät 

julkaisseet poliittista yleisohjelmaa lainkaan. Keskusta, kokoomus ja ruotsalainen 

kansanpuolue julkaisivat kaikki oman ohjelmansa vuonna 2006. 

Keskusta julkaisi poliittisen yleisohjelmansa nimellä Keskustan periaateohjelma: Kohti 

tasa-arvoista, luonnonmukaista sivistysyhteiskuntaa vuonna 2006. Tässä seitsemän sivua 

pitkässä ohjelmassa ei ollut omaa lukua uskontoon viittavia kysymyksiä varten.203 Uskontoon 

viittaavat aiheet käsiteltiin luvussa Sivistyksen ja kulttuurin voimalla.204 Kirkko mainittiin 

ohjelmassa kahdesti. Kristilliset arvot ja kristillinen perinne mainittiin molemmat kertaalleen. 

Samoin uskontoon käsitteenä viitattiin kerran.205 Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen 

kontekstissa liitettiin kristillisyys suomalaiseen historiaan ja katsottiin uskonnollisilla 

yhteisöillä olevan paikka eettisen osaamisen ylläpitämisessä: 

Kristillinen perinne on muovannut kulttuuriamme jo vuosisatojen ajan ja on yhä tärkeä osa 

yhteiskuntamme perustaa. Kirkot ja muut uskonnolliset yhteisöt luovat mahdollisuuksia toimintaan, joka 

edistää ihmisten kykyä toimia eettisesti.206 

 

Keskusta piti ohjelmassaan mukana viittaukset kristillisyyteen ja kirkkoon, mutta muuten 

aihepiirin käsittely pidettiin pienimuotoisena. 

Samana vuonna ilmestyi Kansallisen Kokoomuksen periaateohjelma. Kyseisessä 

kymmensivuisessa ohjelmassa ei mainittu lainkaan käsitteitä kirkko tai uskonto.207 Ohjelman 

luvussa Kokoomusaate mainittiin kerran kristillinen arvopohja ja etiikka, joiden todettiin 

olevan oleellinen osa maan kulttuurista perintöä.208 Lisäksi ohjelmatekstin mukaan kristillisen 

perinteen tunteminen mahdollistaa aidon vuorovaikutuksellisen kanssakäymisen Suomessa; 

tämä oli todettu monikulttuurisuutta käsittelevän kappaleen kontekstissa.209 Huomattavia 

muutoksia verrattuna edelliseen kokoomuksen yleisohjelmaan ei siis ilmennyt kirkollis-

uskonnollisten teemojen käsittelyn suhteen. 

Askeleen edellä - Ruotsalaisen kansanpuolueen puolueohjelma sisälsi yhdeksän sivua 

ohjelmatekstiä. Ohjelman luvussa Vapautemme ja oikeudenmukaisuutemme käsiteltiin 

kirkkoon ja uskontoon liittyviä aiheita.210 Kirkko mainittiin ohjelmassa kertaalleen. 

Uskontoon ja uskonnolliseen uskoon viitattiin viidesti. Kristilliset arvot mainittiin kerran ja 

 
203 Suomen Keskusta 2006. 
204 Suomen Keskusta 2006, 2–3. 
205 Suomen Keskusta 2006. 
206 Suomen Keskusta 2006, 3. 
207 Kansallinen Kokoomus 2006. 
208 Kansallinen Kokoomus 2006, 2. 
209 Kansallinen Kokoomus 2006, 6. 
210 Ruotsalainen kansanpuolue 2006, 1–2. 
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etiikka kertaalleen tässä samassa kontekstissa.211 RKP oli päättänyt käsitellä kristillisiä arvoja, 

etiikkaa sekä uskonnonvapautta samassa kappaleessa: 

Kristilliset arvot leimaavat suomalaisen yhteiskunnan arvoperustaa sekä sen moraali- ja etiikkakäsityksiä, 

joissa suvaitsevaisuus poikkeavia ja vähemmistöjä kohtaan on keskeisessä asemassa. Uskonnonvapautta 

pitää kunnioittaa. Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä pitää maamme lakien puitteissa olla mahdollisuus 

vaikuttaa periaatteidensa mukaisesti.212 

 

Yhden kappaleen sisällä käytiin läpi siis useita kirkkoon ja uskontoon liittyviä asioita, mutta 

niitä tarkasteltiin hyvin lyhyesti. Puolue oli halunnut edelleen ottaa mukaan sekä perinteisiä 

arvoja että vapauksien painottamista. RKP:n linja pysyi vastaavana kirkollis-uskonnollisten 

teemojen suhteen kuin 1990-luvun ohjelmassa. 

3.4 Enää harvoja yksittäisiä mainintoja kirkosta tai uskonnosta – 
2010-luku vuoteen 2020 saakka 

Presidentti Halosen kausi päättyi vuonna 2012, jolloin hänen seuraajakseen valittiin 

kokoomuslainen Sauli Niinistö. Presidentti Niinistö kertoi henkilökohtaisesta, luonnollisesta 

suhteestaan kristinuskoon ja uskostaan Jumalaan julkisesti.213 Niinistö ei ole nähnyt tarvetta 

kirkon ja valtion suhteen muutoksille. Hän pitää nykyistä tilannetta asianmukaisena.214 

Niinistö on haastatteluissa kertonut uskontoon liittyvistä näkemyksistään. Esimerkiksi piispa 

Eero Huovisen haastatellessa presidenttiä Niinistö kertoi pitävänsä Jumalaa tuomaria 

vakavampana auktoriteettina.215 Niinistö on pitänyt presidenttikaudellaan vuorovaikutusta yllä 

sekä kristillisen kirkon johtajiin että muiden uskontokuntien johtoportaaseen.216 

Tutkimusjakson päättyessä vuoteen 2020 oli Sauli Niinistö tällöin valtaapitävä presidentti. 

Kiviniemen hallituksen päätettyä työnsä kesäkuussa 2011 aloitti seuraavaksi 

kokoomusjohtoinen Kataisen hallitus. Vuosina 2014–2015 toimi niinikään kokoomusvetoinen 

Stubbin hallitus. Tästä jatkoi keskustan johtama Sipilän hallitus vuoteen 2019 asti, jonka 

jälkeen oli vuorossa sosiaalidemokraattien vetämät hallitukset; ensin lyhyeksi jäänyt Rinteen 

hallitus, josta jatkoi joulukuussa 2019 Marinin hallitus.217 Marinin hallitus istui vallassa 

tämän tutkimuksen tutkimusajan päätteessä. 

 Keskustan yleisohjelma ilmestyi vuonna 2018 otsikolla Tasapainossa, eteenpäin - 

Keskustan 101 periaatetta. Uskonto mainittiin tässä kahdesti, mutta kirkkoa ei kertaakaan. 

 
211 Ruotsalainen kansanpuolue 2006. 
212 Ruotsalainen kansanpuolue 2006, 2. 
213 Jalovaara 2018, 235–236. 
214 Jalovaara 2018, 237–238. 
215 Mörttinen & Nurmi 2018, 105. 
216 Jalovaara 2018, 239–244. 
217 Valtioneuvosto s.a.. 
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Etiikasta ei ohjelmassa puhuttu uskontojen kontekstissa.218 Kristilliset juuret mainittiin kerran 

luvussa, joka oli otsikoitu nimellä Että voisin kuulua johonkin. Tässä samaisessa luvussa 

käsiteltiin kristillisyyden lisäksi uskonnonvapautta: 

Tunnustamme yhteiskuntamme kristilliset juuret ja arvostamme niitä. Jokaisella pitää olla vapaus 

tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai elämänkatsomustaan Suomen lakeja ja hyviä tapoja 

noudattaen. 219 

 

Keskusta oli aikaisemmin historiassaan osoittanut hyvin myönteistä, osittain tunnustuksellista 

linjaa kristinuskoa ja kirkkoa kohtaan puolueohjelmissaan. Tämän tutkimuksen kolmessa 

viimeisessä puolueohjelmassa keskusta kuitenkin siirtyi ilmaisemaan hyvin geneerisellä 

tavalla suhteensa kirkkoon ja uskontoon. Tyyli ei juurikaan enää eronnut muiden merkittävien 

valtapuolueiden tavasta ilmaista kyseisiä asioita teksteissään. 

Samaisena vuonna 2018 julkaistiin kokoomuksen ohjelma nimellä Avoin 

tulevaisuuspuolue, joka luottaa ihmiseen - Kokoomuksen periaateohjelma. Tässä 

kahdeksansivuisessa yleisohjelmassa ei ollut minkäänlaista mainintaa kirkosta, kristinuskosta 

tai uskonnosta.220 Eettisestä pohdinnasta puhuttiin sekulaarissa kontekstissa luvussa 

Kokoomuslaisen aatteen perusteet.221 Vielä edellisessä, vuoden 2006 yleisohjelmassa olleet 

toteamukset kulttuuriperintöön kuuluvista kristillisistä arvoista ja etiikasta oli jätetty tässä 

vuoden 2018 yleisohjelmassa kokonaan pois. Kokoomukselle tärkeiden vapauden ihanteiden 

joukossa ei enää erikseen puhuttu uskonnonvapaudesta, vaan yleisesti yksilönvapauksista.222 

Vuonna 2016 RKP esitteli ohjelmansa, jonka otsikkona oli Inhimillinen ja 

menestyksekäs Suomi – Puolueohjelma. Tämä ohjelma oli verrattain laaja, sillä se oli 18 sivua 

pitkä. Luvussa Tulevaisuuden Suomi mainittiin kirkko kertaalleen. Samassa luvussa mainittiin 

kristilliset arvot kertaalleen ja lisäksi samassa kristillisyyden kontekstissa etiikka.223 

Ohjelmassa viitattiin uskonto-käsitteeseen peräti kuusi kertaa ja seurakuntaan kerran.224 

Edelliseen, vuoden 2006 yleisohjelmaan verrattuna tämän ohjelman tapa käsitellä kirkkoa ja 

uskontoa oli hyvin samankaltainen ja osa lauseista oli pidetty melko vastaavina. Vuosien 

2006 ja 2016 yleisohjelmien välillä RKP:n linjaukset kirkkoa ja uskontoa kohtaan olivat 

pysyneet siis käytännössä muuttumattomina: 

Kristilliset arvot heijastavat suomalaisen yhteiskunnan arvopohjaa ja käsityksiä moraalista ja etiikasta, 

joissa keskeisenä elementtinä on tasa-arvo. Uskonnonvapautta tulee kunnioittaa. Kirkoilla ja 

 
218 Suomen Keskusta 2018. 
219 Suomen Keskusta 2018, 5. 
220 Kansallinen Kokoomus 2018. 
221 Kansallinen Kokoomus 2018, 2. 
222 Kansallinen Kokoomus 2018, 2. 
223 Ruotsalainen kansanpuolue 2016, 1–2. 
224 Ruotsalainen kansanpuolue 2016. 
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uskonnollisilla yhteisöillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa periaatteidensa mukaan maan lakien 

puitteissa.225 

 

RKP:n ohjelmassa oli muihin tämän aikakauden poliittisiin yleisohjelmiin verrattuna käsitelty 

varsin runsaasti kirkollis-uskonnollisia aihepiirejä. Asiasisällöllisesti merkittäviä muutoksia ei 

ollut tapahtunut, vaan maltillinen linja pysyi. 

Laajuudeltaan 14-sivuinen Vastuun, tasa-arvon ja solidaarisen vapauden liike - SDP:n 

periaateohjelma julkaistiin vuonna 2017. Kirkkoon tai kristillisyyteen ei tässä ohjelmassa 

ollut viittauksia. Etiikasta puhuttiin vain maallisessa merkityksessä.226 Uskonto mainittiin 

kerran luvussa Sosialidemokraattinen liike Suomessa; kyseisessä luvussa todettiin, että 

sivistyneet ihmiset osaavat arvostaa toinen toisiaan uskonnollisista näkemyksistä 

riippumatta.227 Sosiaalidemokraattien tapa käsitellä uskontoa ja kirkkoa pysyi pitkälti samana. 

Tutkimusjakson viimeinen poliittinen yleisohjelma oli sosiaalidemokraattien vuonna 

2020 julkaisema viisisivuinen Yhdessä kestävään maailmaan -periaatejulistus. Ohjelmassa ei 

ollut lainkaan käsitteitä kirkko tai uskonto.228 Sen sijaan luvussa Vahvalta pohjalta 

tulevaisuuteen mainittiin kristillinen etiikka kertaalleen, sosiaalidemokraattisen puolueen 

aatehistoriaa tarkastelevassa kontekstissa: 

Sosialidemokratia on maailmankatsomuksellisesti moniarvoinen liike, jonka aateperintö on sosialismin 

teorioiden ohella saanut vaikutteita eri aikakausien humaanista filosofiasta, kristillisestä etiikasta ja 

valistuksen edistysaatteista. 229 

 

Jo 1990-luvulla alkanut tapa käsitellä kirkkoon ja uskontoon liittyviä aiheita ja käyttää näihin 

liittyviä käsitteitä erittäin vähäisesti jatkui merkittävien valtapuolueiden yleisohjelmissa aina 

tutkimusjakson loppuun saakka. Tutkimusjakson viimeisissä ohjelmissa RKP piti kyseisiä 

aiheita eniten esillä, kun taas kokoomus oli luopunut aiheen käsittelystä käytännössä 

kokonaan. Kirkollis-uskonnolliset maininnat liittyivät pääasiassa kristilliseen historiaan tai 

kristilliseen etiikkaan ja olivat hyvin yleismuotoisia; lopulta hyvin vastaavia eri puolueiden 

kesken. Uskonnonvapauden ihanne näkyi poliittisissa yleisohjelmissa aina tutkimusjakson 

loppuun saakka, ja tämän voi nähdä olevan puolueita yhdistävä arvo modernissa maailmassa. 

Eettisten kysymysten käsittely oli jo pitkään tapahtunut monilta osin sekulaarissa 

kontekstissa. 

  

 
225 Ruotsalainen kansanpuolue 2016, 2. 
226 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2017. 
227 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2017, 2. 
228 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2020. 
229 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2020, 4. 
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4. Johtopäätökset 
Puolueiden poliittiset ohjelmat ovat toimineet jo vuosikymmenten ajan heijastuspintana niille 

yhteiskunnallisille kysymyksille, jotka liikuttavat suomalaisia. Yksi näistä kysymyksistä on 

liittynyt kirkkoon ja uskontoon. Tämän kyseisen aihepiirin näkyvyys on vaihdellut 

puolueohjelmissa sekä aikakausien että puolueiden välillä. Yhtenä kirkko- ja 

uskontopoliittisena erityiskysymyksenä sekä kulttuurisena ilmiönä on vaikuttanut 

suomalaisten suhde sekularisaatioon. Suomalaisen yhteiskunnan maallistumiskehitys on 

luonnollisesti vaikuttanut kirkon ja uskonnon asemaan yleisessä poliittisessa keskustelussa, 

jonka sisällöt kantautuvat lopulta puolueohjelmateksteihin. 

Sotien jälkeisessä Suomessa kirkko oli vakaassa asemassa. Uskonnollisena pidetyn 

presidentti Paasikiven aikana kristinusko oli luonteva osa suomalaisten elämää ja uskonnosta 

puhuttiin hyvin avoimesti, mikä näkyi useissa tuon aikakauden puolueohjelmissa. 

Maalaisliitolla oli tapana omistaa kokonainen luku kirkkoa ja uskontoa koskevien asioiden 

käsittelyä varten, ja tällaista syvällisempää tarkastelua alkoi näkyä myöhemmin monien 

muidenkin puolueiden ohjelmissa. Uskonnonopetuksen asemaa tukevat lausunnot olivat heti 

tutkimusjakson alusta saakka mukana maalaisliiton ohjelmissa. Porvarillisten puolueiden 

positiivinen suhde kirkkoon ja kristinuskoon näkyi puolueohjelmien tekstien sävyssä. 

Ideologiattomuuden ajaksi kutsuttu 1950-luku aloitti puolueohjelmissa kannanotot 

kirkon ja valtion välistä suhdetta koskien. Esimerkiksi kokoomus halusi pitää kirkon ja 

valtion suhteen ennallaan eli melko läheisenä. Sosiaalidemokraattien ohjelmat edustivat alusta 

alkaen porvarillisten puolueiden kirkollis-uskonnollisista näkemyksistä poikkeavaa linjaa. 

SDP oli tunnetusti vaatinut aikaisemmin historiassaan kirkon ja valtion täydellistä erottamista 

toisistaan, mutta sotien jälkeen kanta maltillistui. Tästä huolimatta kriittisyys kirkkoa ja 

uskontoa kohtaan pysyi pitkään osana sosiaalidemokraattien ohjelmatekstejä. 

Yleispuoluekehitys alkoi kiihtyä 1960-luvulla. Maalaisliitto/keskustapuolue sisällytti 

kirkkoon ja uskontoon liittyvää aihepiiriä puolueohjelmiinsa runsaasti. Osassa näistä 

tekstikohdista oli tunnustuksellisia piirteitä ja esimerkiksi puhetta Jumalasta. Kokoomuksen 

puolueohjelmissa oli suurta vaihtelua kirkollis-uskonnollisten aiheiden käsittelyn määrän 

suhteen, mutta erilaisten vapauksien ympärille hahmottuva puolueen aatemaailma tarkasteli 

usein uskonnonvapautta. RKP:n varhaisissa puolueohjelmissa kirkkoa ja uskontoa käsiteltiin 

melko vähän ja kannanotot olivat hyvin maltillisia. 

Uusvasemmistolainen henki alkoi 1960-luvulla vaikuttaa kirkkoa ja uskontoa 

koskevaan julkiseen keskusteluun. Porvarilliset puolueet halusivat asettua tätä muutoshenkistä 

ja kirkkokriittistä aatemaailmaa vastaan. Poliittisissa yleisohjelmissa kirkon ja uskonnon 
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aseman puolustaminen näyttäytyi vastakohtana auktoriteetteja kyseenalaistaneelle radikaalille 

vasemmistolaisuudelle. Kirkosta ja kristinuskosta puhui kaikkein myönteisimmin ja 

näkyvimmin maalaisliitto/keskustapuolue, jonka poliittinen kohderyhmä maakunnissa on 

edustanut uskonnollista kansanosaa. 

1970-luvulla elettiin erilaisten poliittisten ohjelmien kulta-aikaa. Porvarilliset puolueet 

puolustivat pääsääntöisesti ohjelmissaan uskonnonopetuksen asemaa. Sosiaalidemokraatit 

jatkoivat tutulla linjallaan, joka painotti uskonnonvapautta ja kritisoi maltillisesti uskontoa. 

Keskustelu kirkon ja valtion suhteesta jatkui toistuvana teemana useissa porvarillisten 

puolueiden ohjelmissa. 

RKP ja maalaisliitto/keskustapuolue pitivät ohjelmissaan mukana kristillisyyteen 

liittyviä teemoja vielä 1980-luvulla. Tällä vuosikymmenellä kokoomus alkoi ottaa askeleita 

pois kirkon ja kristinuskon käsittelystä kohti yleisempää hengellistä ajattelua ja 

uskonnonvapautta. Sosiaalidemokraatit mainitsivat lähinnä uskonnonvapauteen liittyviä 

seikkoja puolueohjelmassaan. 

Selkein muutos kirkkoa ja uskontoa käsittelevien aiheiden osalta tapahtui 

puolueohjelmissa 1990-luvulla. Kyseisellä vuosikymmenellä aihepiirin tarkastelu 

marginalisoitui hyvin vähäiseksi. Sosiaalidemokraattien osalta tämä tarkoitti vastaavaa kuin 

ennenkin, mutta esimerkiksi keskustan osalta muutos oli hyvin selkeä; aikaisemmin varsin 

seikkaperäisesti kirkkoa ja uskontoa puolueohjelmissaan käsitellyt puolue ei enää 1990-

luvulla nähnyt tarpeelliseksi tuoda näitä teemoja näkyvästi esiin puolueohjelmaansa. 

Kuluneella 1990-luvulla lama-aika etäännytti osan suomalaisista kirkosta ja asetti 

poliittisen keskustelun entistä enemmän taloudellisten kysymysten ympärille niin yksilö- kuin 

yhteiskuntatasolla. Muut politiikan osa-alueet siirtyivät sivummalle ja samaan aikaan käsitys 

uskonnonvapaudesta alkoi yhdistää puolueita. Kokoomuksen, RKP:n ja sosiaalidemokraattien 

ohjelmissa kristillisyyttä sivuttiin lyhyesti etiikkaan tai arvoihin viitaten. Kaikkien neljän 

merkittävän valtapuolueen tapa käsitellä uskontoa ja kirkkoa ikään kuin yhtenäistyi 1990-

luvulla. Tämä koski sekä laadullista että määrällistä tapaa. 

Kirkkoa ja uskontoa koskeva puolueohjelmien marginaalinen linja jatkui 1990-luvulta 

vuoteen 2020 saakka. Laajasti hyväksytty käsitys uskonnonvapaudesta konkretisoitui monilta 

osin vuoden 2003 uskonnonvapauslaissa ja tämä kantautui useisiin tämän vuosituhannen 

puolueohjelmiin. 

Puolueilla oli aikaisemmin historiassa ollut hyvin poikkeavia käsityksiä kirkon ja 

uskonnon asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Eriäväisyydet näkyivät esimerkiksi 

kirkko–valtio-suhdetta ja uskonnonopetusta käsittelevissä tekstikohdissa. Nämä 
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erimielisyydet alkoivat hävitä hiljalleen 1980-luvun aikana ja viimeistään 1990-luvulla erot 

olivat enää käytännössä merkityksettömän pieniä. Tämän jälkeen puolueiden ohjelmissa ei ole 

ollut merkittävän suuria poikkeavuuksia kirkkoa ja uskontoa koskevissa kannanotoissa. 

Maltillinen suhtautuminen kirkkoon ja uskontoon muodostui lopulta poliittiseksi 

valtavirraksi. Tätä voidaan pitää yhtenä syynä sille, miksi kirkon ja uskonnon esiintyvyys 

alkoi vähentyä viimeistään 1990-luvulla; puolueilla ei ollut enää niin selkeästi toisistaan 

poikkeavia linjoja, että niitä olisi kannattanut yleisohjelmissa seikkaperäisesti tarkastella. Sen 

sijaan vielä 1960–1970-luvuilla puolueiden suhtautuminen kirkollis-uskonnollisiin 

kysymyksiin saattoi olla sen verran poikkeavaa, että sitä oli järkevää esitellä 

kannattajaryhmille puolueohjelmissa – erityisesti, jos kannattajakunta oli tunnetusti 

uskonnollista. Nykyisellä vuosituhannella puolueet eivät ole enää pyrkineet puhuttelemaan 

mahdollisia kannattajia näillä teemoilla. Uskonto näyttäytyy entistä enemmän yksityisasiana 

ja uskonnonvapaus yhteisenä arvona, joten puolueiden on ollut turvallisempaa jättää 

aihepiirin käsittelyn näkyvyys vähäiseksi. 
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Liite 1. Puolueiden yleisohjelmat. 

Puolue Poliittiset yleisohjelmat (julkaisuvuosi) 

Maalaisliitto/ 

keskustapuolue/ 

keskusta 

- Maalaisliiton puolueohjelma (1946) 

- Maalaisliiton puolueohjelma (1950) 

- Maalaisliiton johtavat periaatteet (1962a) 

- Maalaisliiton tavoitteet 1960 luvulla (1962b) 

- Keskustapuolueen ohjelma: Keskustapuolueen johtavat periaatteet 1966 (1966) 

- Keskustapuolueen yleisohjelma (1968) 

- Keskustapuolueen yleisohjelma (1974) 

- Keskustapuolueen periaateohjelma (1982) 

- Keskustan periaatteet (1996) 

- Keskustan periaateohjelma: Kohti tasa-arvoista, luonnonmukaista sivistysyhteiskuntaa 

(2006) 

- Tasapainossa, eteenpäin – Keskustan 101 periaatetta (2018) 

Kokoomus - Kansallisen Kokoomuspuolueen Ohjelma (1945) 

- Kansallisen kokoomuksen ohjelma (1951) 

- Kansallisen Kokoomuspuolueen Yleisohjelma (1957) 

- Kokoomuksen 1960-luvun politiikan tavoitteet (1961) 

- Kokoomuksen Poliittinen Toimintaohjelma 1966 – Kohti huomispäivän yhteiskuntaa 

(1966) 

- Kokoomuksen politiikan lähiajan suunta (1969) 

- Kansallisen Kokoomuksen Periaateohjelma (1970) 

- Kokoomuksen lähiajan tavoiteohjelma (1972) 

- Kokoomuksen tavoitteet 1980-luvun politiikassa (1979) 

- Kokoomuksen periaateohjelma (1981)  

- Kokoomuksen Linja tulevaisuuteen (1986) 

- Periaateohjelma (1993) 

- Kansallisen Kokoomuksen periaateohjelma (2006) 

- Avoin tulevaisuuspuolue, joka luottaa ihmiseen – Kokoomuksen periaateohjelma (2018) 

RKP - Ruotsalaisen Kansanpuolueen Ohjelma (1964) 

- Ruotsalaisen kansanpuolueen puolueohjelma (1974) 

- Ruotsalaisen kansanpuolueen Puolueohjelma (1988) 

- Puolueohjelma (1997) 

- Askeleen edellä – Ruotsalaisen kansanpuolueen puolueohjelma (2006) 

- Inhimillinen ja menestyksekäs Suomi – Puolueohjelma (2016) 

SDP - SDP:n Periaateohjelma (perusteluineen) (1952) 

- Sosialidemokratian suunta - SDP:n tienviitat 1980-luvulle (1978) 

- Sosialidemokraattisen Puolueen periaateohjelma (1987) 

- Sosialidemokratian periaatteet (1999) 

- Vastuun, tasa-arvon ja solidaarisen vapauden liike - SDP:n periaateohjelma (2017) 

- Periaatejulistus Yhdessä kestävään maailmaan (2020) 


