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"Syyttömyyden" taakka
Suomen luterilainen kirkko ja sotasyyllisyys

AILA LAUHA

SYYTTÖMYYDEN TAAKKA?

Agatha Christie kuvaa kirjassaan Syyttömyyden taak-
ka (Ordeal by Innocence) perhettä, joka ajautuu kes-
kelle sekavaa murhamysteeriä. Yksi tuomitaan ja kuo-
lee, mutta oliko hän syyllinen tai ainakaan ainoa syyl-
linen? Koska asiaa ei aikanaan perusteellisesti sel-
vitetä, myös ne, jotka itse tietävät itsensä syyttömik-
si, jäävät ahdistuneiksi, vangeiksi - syyttömyys on
taakka.

Kun rikos vuosien jälkeen otetaan uudelleen tut-
kittavaksi, todellisen syyllisen etsiminen näyttää aluk-
si toivottomalta. Kaikki, ilmiselvät syyttömätkin, al-
kavat selitellä, syytellä muita ja jopa valehdella. Mi-
tä todella tapahtui? Sen selvittäjäksi tarvitaan ulko-
puolinen, mutta hänenkin on elettävä tapahtumapai-
kalla riittävän kauan, tutustuttava kaikkiin asianosaisiin
ja opittava ymmärtämään heitä. Hyvän salapoliisi-
kertomuksen tavoin Christien kirjan vapauttavana
lopputuloksena on oikeiden syyllisten löytyminen
ja tuomitseminen sekä virallinen vahvistus muiden
syyttömyydestä.

Kuvattu asetelma muistuttaa elävästi tilannetta,
johon suomalainen kirkkohistoriantutkija saattaa jou-
tua sota-ajan tapahtumia käsittelevässä kansainväli-
sessä seminaarissa.

Uusimman ajan kirkkohistorian suurin "rikosjut-
tu" tapahtui, tai sen ainakin nähdään tapahtuneen, pro-
testanttisessa, oikeastaan luterilaisessa kirkkoper-
heessä. Suurimmat poliittiset rikolliset tuomittiin
Nürnbergissä kuolemaan, mutta maailman tuomio
kohdistui myös Saksan kansaan ja sen kirkkoihin. Kir-
kot tunnustivatkin osasyyllisyytensä Barmenin ja
Stuttgartin julistuksilla ja saivat maailman kristikun-
nalta nihkeähkön anteeksiannon.

Sodassa Saksan rinnalla taistelleen Suomen kirk-
ko ei ole kokenut tällaista julkista sovitusta. Siksi
on tavallista, että kysymys Suomen kirkon vastuus-
ta ja suorastaan sotasyyllisyydestä yhä nousee esiin
kansainvälisissä yhteyksissä. Asenteet saattavat olla
yksinomaan kyseleviä: Suomen kirkkohistoriaa sen

enempää kuin historiaakaan ei maailmalla kovin
hyvin tunneta. Kysymysten takaa voi kuitenkin ais-
tia paheksuntaa Suomen kirkon sota-aikaisia linjauksia
kohtaan. Lähinnä britit, ruotsalaiset ja norjalaiset, mut-
ta joskus myös saksalaiset tutkijat saattavat häm-
mästellä sitä, ettei Suomen luterilainen kirkko Sak-
san kirkkojen tavoin vieläkään ole julkisesti tunnus-
tanut sotasyyllisyyttään, katunut, hävennyt.

Suomalaisten ensireaktiona kyselijöille on yleen-
sä kertoa, ettei sen enempää kansan kuin kirkon-
kaan taholla ole esiintynyt yleistä syvää syyllisyy-
denkokemusta arvioitaessa vuosien 1939-1945 ta-
pahtumia. Sota-ajan tapahtumat ovat kuitenkin aina-
kin Suonien kirkolle eräänlainen "syyttömyyden taak-
ka", sillä selvittämättömiä asioita on yhä olemassa.
Erityisesti on selvittämättä se, miten kirkko itse pe-
rimmältään mielsi Suomen kirkon ja koko kansan vas-
tuun ja mahdollisen syyllisyyden sotaan. Tämän tut-
kiminen voisi auttaa paitsi suomalaisia itseään myös
ulkomaalaisia asianharrastajia vapautumaan sota-
vuosien aiheuttamista traumoista ja epäselvistä tul-
kinnoista.

PSYKOHISTORIAN HAASTEET
SOTAVUOSIEN TUTKIMUKSELLE

Suomalaisessa historiantutkimuksessa on viime ai-
koina löydetty tuore lähestymistapa Suomen itsenäi-
sen valtion suuriin kriiseihin ja käännekohtiin, eri-
tyisesti vuosien 1918 sekä 1939-1945 sotiin. Näitä
sinänsä runsaasti tutkittuja ajankohtia koskeva uusin
tutkimus kiinnittää aiempaa enemmän huomiota ih-
misten tunteiden ja mielialojen merkitykseen poliit-
tisten ratkaisujen taustavoimina.

Nuoret tutkijat katsovat, että analysoitaessa Suo-
men historian kriittisiä vaiheita, erityisesti vuosien
1917jal918 tapahtumia sekä toiseen maailmanso-
taan johtanutta kehitystä ja kysymystä syyllisyydes-
tä, tutkijat ovat perinteisesti pitäytyneet liikaa ratio-
naalisuuteen. Jari Ehrnroothin näkemyksen mukaan
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suomalaisten kansanomainen mentaliteetti ja kollek-
tiivinen tunnedynamiikka ovat esimerkiksi vuoden
1918 sodan osalta jääneet analysoimatta. Ehrnrooth
itse on pyrkinyt tätä puutetta korjaamaan ottamalla
vihan tunteen ja sen käsittelyn eri kansalaisryhmis-
sä tutkimuksensa kohteeksi.1

Tunteilla ja tunnedynamiikalla on keskeinen mer-
kitys myös professori Juha Siltalan edustamassa psy-
kohistoriallisessa lähestymistavassa. Siltalan erityis-
korostuksena on, ettei tutkija voi sulkea itseäänkään
tutkittavien ongelmien ulkopuolelle, vaan hänen on
tutkiessaan pohdittava myös omaa menneisyydenkä-
sitystään.2

Olisi hätiköityä pitää psykohistoriaa viisasten ki-
venä, joka antaisi toden ja lopullisen kuvan mennei-
syydestä. Se on kuitenkin kokeilemisen arvoinen lä-
hestymistapa. Erityisen mielenkiintoista on soveltaa
sen kysymyksenasetteluja vuosien 1939-1945 ta-
pahtumiin, esimerkiksi kysymykseen sotaan joutu-
misen syistä ja suomalaisten vastuusta.

Johtavien suomalaisten ja ulkomaisten historian-
tutkijoiden piirissä on kysymys Suomen sotaan jou-
tumisesta tuottanut ns. ajopuu- ja koskiveneteoriat.
Tutkija Ilkka Herlinin mukaan sotavuosina aikuis-
ikäisten suomalaistutkijoiden- esimerkiksi Arvi Kor-
hosen - ja myös monien nuoremman polven histo-
rioitsijoiden - esim. Ohto Mannisen - klassinen rat-
kaisu oli pyrkiä tukemaan Suomen kansan itsekun-
nioitusta ja korostaa sitä, ettei suomalaisilla ollut men-
neisyydessään hävettävää. Suomi ei ollut voinut va-
lita, se oli ajautunut sodan pyörteisiin. Syyllisyyttä ei
tällaisten teorioiden pohjalta ollut syytä kokea sen
enempää johtajien kuin kansankaan.3 Toisenlaisiakin
tulkintoja on esitetty, erityisesti 1960- ja 1970-lu-
vuilla. Kylmän sodan reaalipoliittiset asetelmat valp-
paasti tiedostava tutkija saattoi tällöin päätyä johto-
päätökseen, että Suomi oli joutunut sotaan yksinomaan
oman "väärän politiikkansa" vuoksi.4

Kummankin esitetyn tulkintatavan tendens-
sinomaisuus on ilmeinen. Takana on avoimia tai pii-
leviä asenteellisia ja poliittisia sidonnaisuuksia - siis
tunteita, asenteita, mielialoja, joiden vaikutuksen tut-
kimustuloksiin tutkijat itse yleensä sivuuttivat tai jo-
pa kielsivät. Historiografinen tutkimuskin on näiltä
osin vielä tekemättä.5

KIRKKO MIELIPIDEVAIKUTTAJANA
OSAVASTUUSSA KANSAN MIELIALOISTA

Moderni psykohistoriallinen näkökulma haastaa osal-
taan tutkimaan aiempaa perusteellisemmin myös Suo-

men luterilaisen kirkon sota-aikaisia linjauksia. Lu-
terilainen kirkko, johon talvisodan alla kuului lähes
96 % väestöstä, oli maassa tärkeä mielipidevaikut-
taja. Sen linjauksilla oli vaikutusta kansalaisten yh-
teiskunnallisiin ja poliittisiin - jopa ulkopoliittisiin -
asenteisiin aina poliittista johtoa myöten. Näin oli sii-
täkin huolimatta, ettei papistoa enää tässä vaiheessa
toiminut maan kohtalon kannalta ratkaisevilla avain-
paikoilla.

Tähänastisessa tutkimuksessa kirkon poliittinen
imago on yleensä tiedostettukin. Tiedetään, että pa-
pisto oli jo 1920-luvulla omaksunut jyrkän kielteisin
kannan kommunismiin ja neuvostosysteemiin ja myö-
täillyt, suorastaan tukenut, sotavuosien saksalais-
suuntausta. Kirkko oli myös toiminut läheisessä yh-
teistyössä suojeluskuntien kanssa ja ollut myönteinen
maanpuolustustyölle. Näillä perusteilla on päädytty
johtopäätökseen, että sotienvälinen kirkko oli "isän-
maallinen" ja "valkoinen" ja sota-ajan kirkko halli-
tukselle ehdottoman lojaali, yltiöpatrioottinen, ken-
ties jopa fasistinen.6

Näiden käsitteiden takana olevaa todellisuutta oli-
si jatkossa kuitenkin syytä analysoida tarkemmin. On
selvitettävä, millaista kirkon edustama patriotismi pe-
rimmiltään oli ja millä perusteilla siihen oli päädyt-
ty. Patriotismin eri osatekijät olisi eriteltävä tarkem-
min, samoin se, miten kirkko käytännössä toteutti pat-
riotismiaan sekä välittömästi ennen sotaa että sen
aikana sekä miten se sodan jälkeen arvioi menneitä
linjauksia ja ratkaisuja.

Lähestyn seuraavassa edellä hahmottamiani ky-
symyksiä psykohistoriallisen näkökulman avulla. Ky-
syn ensiksi, miksi kirkosta oli talvisotaan mennessä
tullut nationalistinen; mitkä tekijät olivat tähän vai-
kuttaneet. Pyrin myös piirtämään kuvaa kirkon na-
tionalismin eri puolista. Toiseksi tarkastelen sitä, mi-
ten kirkko toteutti nationalismiaan sodan aikana. Lo-
puksi etsin vastausta kysymykseen, miten kysymys
sotavuosien poliittissävyisistä linjauksista ja niihin
mahdollisesti liittyvästä syyllisyydestä kirkossa koh-
dattiin. Oliko tehty virheitä, ja jos, niin missä? Entä
mitä johtopäätöksiä kirkko teki tulevia poliittis-yh-
teiskunnallisia linjauksiaan ajatellen? Hylättiinkö van-
ha patriotismi; löytyikö tilalle jotain uutta?

KIRKKO JA ISÄNMAA ENNEN SOTIA

Kun tarkastellaan luterilaisen kirkon muotoutumis-
ta tietyllä tavalla patrioottiseksi, nationalistiseksi, voi-
daan mielestäni tähänastisen tutkimuksen perusteel-
la hahmottaa ainakin kuusi erilaista "perintöä". Ku-



kin näistä perinnöistä tuotti kirkon sisällä tietynlaisia
emootioita, joista puolestaan seurasi käytännön lin-
jauksia, poliittisia tai kirkkopoliittisia asenteita ja rat-
kaisuja. Erilaisten perintöjen vaikutus ulottui ennen
muuta piispoihin ja papistoon, mutta heidän kauttaan
myös laajemmin seurakuntalaisiin ja heidän asen-
teisiinsa. Mielestäni on perusteltua väittää, että kaik-
kien suomalaispappien ajattelusta voidaan jäljittää
vaikutteita useammasta kuin yhdestä "perinnöstä",
joiden vaikutus oli osittain sisäkkäistä ja päällekkäistä.

Ensimmäiseksi on syytä nostaa esiin 1800-luvun
kansallisen herätyksen perintö. Sen seurauksena pa-
pisto puhui jo vuosisadan vaihteessa isänmaasta to-
peliaanis-runebergiläisin, lämpimän ihannoivin sa-
nakääntein. Tälle pohjalle rakentui pitkälti myös 1900-
luvun alkupuolen kansankirkkoajattelu ja sen virit-
tämä uudistustoiminta. Myös itsenäisyyden alkuai-
kojen papisto näki yleensä isänmaanrakkauden eli
patriotismin arvokkaaksi, kristinuskon eettisen sa-
noman kanssa yhteensopivaksi tunteeksi. Oli suo-
rastaan kristityn velvollisuus rakastaa isänmaata se-
kä olla kiitollinen Jumalalle omasta maasta ja suo-
malaisten kansallisesta erityisluonteesta.7

Kiitollisuuden ja rakkauden tunteista nousi käy-
tännön toimintavalmiuksia, ennen muuta halu pon-
nistella ja tarvittaessa jopa uhrautua yhteisen isän-
maan puolesta. Kirkon piirissä myöhemmin yleisty-
vät myönteiset asenteet esimerkiksi maanpuolustuk-
seen nousevat osittain juuri kansallisen herätyksen
perinnön pohjalta. Kansallisen herätyksen perintö
saattoi johtaa käytännössä tiettyyn nurkkakuntaisuu-
teen. Ulkomaista ja suomalaista vertailtaessa suo-
malaisuuden ylivertaisuus korostui. Tämä piirre oli
ominainen esimerkiksi pitkäaikaisen arkkipiispan
Gustaf Johanssonin 1920-luvun linjauksille.8

Ulkosuhteiden alalla tämä perintö nostatti ajoit-
tain kielteisiä asenteita kumpaakin entistä emämaa-
ta, Ruotsia ja Venäjää, sittemmin Neuvostoliittoa koh-
taan. Viimeistään toisen sortokauden lopulta läh-
tien kirkossa pidettiin yleisesti oikeutettuna vaati-
muksena, että suomalaiset saisivat olla isäntiä omas-
sa maassaan. Sittemmin tämä vaatimus sai yliko-
rostuneen sijaan erityisesti AKS:läisen papiston pii-
rissä.9

Toisena nationalismin taustavirtauksena kirkos-
sa vaikutti vuosisadan alun sortokausien ja "vapaus-
sodaksi" mielletyn kansalaissodan perintö. Sen tu-
loksena kirkosta oli tullut valkoinen, voimakkaasti
kommunismin- ja Neuvostoliiton vastainen. Neu-
vostoliitto nähtiin suorastaan antikristilliseksi val-
tioksi. Tunteet, joita tämä perintö nostatti, olivat edel-

listä selvästi kielteisempiä, sillä kyse oli vihasta ja
pelosta. Käytännön toiminnan tasolla tämä perintö
johti usein defensiivisyyteen, jopa aggressiivisuuteen
kommunisteja ja erityisesti kommunistista Neuvos-
toliittoa kohtaan.

Ulkopoliittisessa mielessä tähän perintöön liittyy
myös Saksa, uskonpuhdistuksen emämaa, jolta suo-
malaiset vuonna 1918 olivat saaneet tärkeää soti-
laallista apua. Kirkossa tätä kiitollisuutta ei unohdettu
koko sotienvälisenä aikana.10

Kolmas perintö nousi sekin vuoden 1918 sodas-
ta. Se oli ollut veljessota. Osa papistosta näki punaisten
toiminnan yksiselitteiden tuomittavaksi ja valkoisten
toiminnan oikeutetuksi. Kirkossa oli kuitenkin myös
pappeja ja piispoja, joille kansakunnan repeäminen
oli kipeä, jopa syyllisyyttä herättävä asia. Vihan kier-
re punaisten ja valkoisten välillä haluttiin lopettaa.
Juuri kirkon koettiin tässä tilanteessa olevan kutsut-
tu kansalliseen eheyttämiseen. Kysymys oli siis hä-
peän ja syyllisyyden tunteesta, josta nousi käytännön
halu rakentaa, sovittaa, eheyttää. Veljessodan häpeän
perintö vaikutti ymmärrettävästi erityisesti sisäpo-
liittisen toiminnan tasolla.11

Neljäntenä perintönä ottaisin esiin pietististen he-
rätysliikkeiden jättämän pysyvän henkisen perinnön.
Pietismi suomalaisessa muodossaan kutsui itsetut-
kisteluun ja parannukseen. Luonnollisesti kirkon
julistus tähtäsi ennen muuta yksilön kääntymykseen.
Suomessa kuitenkin herätyksestä puhuttiin 1890-lu-
vulta alkaen ja erityisesti 1900-luvulla yhä enemmän
nimenomaan myös koko kansaa tarkoittavana. Mau-

1 Herlin 1998a, 192-193; Ehrnrooth 1992.
2 Herlin 1998a, 194-198.
3 Herlin 1998b, 208-211.
4 Näin Herlinin mukaan esimerkiksi Osmo Apunen ja Kari

Palonen. Herlin 1998b, 234-236.
5 Henrik Meinanderin mukaan suomalaisessa historiogra-

fiassa ei toistaiseksi ole haluttu lähteä selvittämään eri tul-
kintojen taustoja. Meinander 1998, 240.

6 Paasivirta 1984, 305-313. Kirkon linjauksista myös Mur-
torinne 1995, 129-136.

7 Veikkola 1980, 261-265, 286-301; Mustakallio 1983,
22-25; Lauha 1990, 28-29; Lauha 1998.

8 Lauha 1990, 282; 1993, 300-308; 1997, 452-453, 462-
463.

9 Heinonen 1977, 82-84; Kena 1979, 82-83; Lauha 1990;
30-32.

10 Murtorinne 1977, 10-12; Kena 1979, 142-143; Lauha
1993, 146-167.

11 Juva 1977, 47-71; Seppo,1977, 69-70; Lauha 1997, 452-
455.
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no Rosendalin sanoin: kansa oli herätettävä, jotta se
pelastuisi.12

Vastuullisuus kansan sielusta oli tunne, joka joh-
ti monenlaiseen käytännön aktiviteettiin. Luterilai-
nen kirkko puuttui aktiivisesti mm. nuorisokasvatus-
ta ja kulttuuria koskeviin kysymyksiin ja pyrki edis-
tämään yhteiskunnassa perinteisten kristillisten ar-
vojen mukaisia ratkaisuja. Vastuuntunteeseen yhdis-
tyi vakaa luottamus siihen, ettei Jumala hylkää sel-
laista kansaa, joka siihen turvaa.13

Ulkopoliittisessa mielessä tähän neljänteen pe-
rintöön, samoin kuin ensimmäiseenkin, saattoi liittyä
tiettyä sisäänpäin kääntymistä ja itsetyytyväisyyttä.
Ulkomailta ei haluttu lainata mitään; oma kotoinen,
herätysliikeväritteinen kristillisyys oli maailman pa-
rasta kristillisyyttä. Myös ajatus siitä, että Jumala on
ottanut juuri Suomen kansan erityiseen suojelukseensa
ja johdattaisi sen kohtaloita kohti parempaa tulevai-
suutta, saattoi kytkeytyä tähän neljänteen perintöön.14

Viidentenä on syytä nostaa esiin toisaalta luteri-
laisesta esivaltaopista, toisaalta hegeliläisestä kan-
sallisuusfilosofiasta nousevat arvostukset ja asenteet.
Oppi Jumalan kahdenlaisesta tavasta hallita maail-
maa - maallisen ja hengellisen regimentin avulla - oli
mahdollista ymmärtää siten, että maallinen hallitus-
valta oli itsenäinen ja että kristityn tuli olla sille kuu-
liainen. Hegeliläiselle nationalismille puolestaan oli
ominaista paitsi kielen myös valtion merkityksen ko-
rostus. Valtio oli ihmisruumiiseen verrattava koko-
naisuus, jonka orgaanisia osia olivat myös yksittäiset
kansalaiset. Orgaanisen valtiokäsityksen mukaan esi-
merkiksi virkamiehen tuli koko persoonallaan, sekä
virassa, että yksityishenkilönä, olla lojaali valtiolle ja
sen lailliselle hallinnolle. Nämä odotukset sovellet-
tiin myös pappiin: hänenkin tuli olla lojaali paitsi kirk-
koyhteisölle myös valtiolle eli häneltä edellytettiin
lojaliteettia, uskollisuuden mielialaa. Eeva-Kaarina
Nurmiranta näkee tutkimuksessaan Pappi tuomiolla
(1997), että hegeliläiseen orgaaniseen valtiokäsi-
tykseen perustuva virkamiesmoraali oli kirkossa vah-
va vielä itsenäistymisen jälkeenkin, kun kyseinen kä-
sitys muutoin jo oli alkanut väistyä tai ainakin muun-
tua.15

Molemmat edellämainitut käsitykset vaikuttivat
siihen, että papisto pyrki kuuliaisuuteen esivaltaa koh-
taan ja valtion edun huomioon ottamiseen. Kuuliai-
suutta oli mahdollista osoittaa jo autonomian aikana,
valtion edun huomioonottaminen luonnollisesti saat-
toi täysin toteutua vasta kun valtio oli itsenäinen. Käy-
tännössä viides perintö näkyi silloin ennen muuta pyr-
kimyksenä tukea ja tarvittaessa jopa vauhdittaa maan

virallista ulkopolitiikkaa myös kirkon omin ratkai-
suin. Passiivisuus yhteiskunnallisissa asioissa-piir-
re, jonka yleensä katsotaan seuraavaan luterilaisen
esivaltaopin noudattamisesta - ei mielestäni sen si-
jaan ole kovin korostunut suomalaisessa kontekstis-
sa.16 Edellä mainitut muut perinnöt korostivat siinä
määrin nimenomaan kirkon yhteiskunnallista vas-
tuuta, jopa aktivisuutta.

Kuudes ja viimeinen perintö, jonka on jättänyt jäl-
kiä Suomen kirkon sisällä vaikuttaneeseen na-
tionalismiin, oli jo Ruotsin suurvaltakaudella 1600-
luvulla kehkeytynyt mielikuva Suomesta luterilai-
suuden ja lännen suojavallina ortodoksista itää vas-
taan. Etuvartioajattelu koki uudelleensyntymisen kan-
salaissodassa ja säilyi elinvoimaisena kautta 1920- ja
1930-lukujen erityisesti AKS:läisen papiston piiris-
sä. Osalle papistoa etuvartioajattelu oli vieraampaa.
Erityisesti piispat välttivät kärjistämästä idän ja län-
nen uskonnollista vastakohtaisuutta, sillä vasta itse-
näistyneessä maassa yritettiin päin vastoin lähentää
maan kahta, luterilaista ja ortodoksista, kansankirk-
koa. Lienee perusteltua väittää, että etuvartioajatte-
lu pysyi kirkossa sotien välisenä aikana melko la-
tenttina. Sitä voimakkaampana se nosti päätään eri-
tyisesti jatkosodan vuosina.

Tunteet, joita etuvartioajattelu oli omiaan nostat-
tamaan, olivat uhma, määrätietoisuus, kestävyys se-
kä usko oman asian oikeutukseen. Käytännössä tämä
tunne saattoi johtaa ei vain puolustautumishaluun vaan
tarvittaessa myös "oikeutettuun" hyökkäykseen oi-
kean asian puolesta. Selkeimmillään tämä perintö nä-
kyi jatkosodan alkaessa kirkkoherra Paavo Virkku-
sen julkaisemassa kirjassa Suomen taistelevan ar-
meijan henki.11

Kirkon piirissä esiintyvällä nationalismilla ei näin
ollut vain yhtä juurta tai yhtä ilmettä. Ja aivan kuten
nationalismi ammensi eri lähteistä, se tuotti myös eri-
laisia tunteita ja johti osittain toisistaan jonkin verran
poikkeaviin toimintalinjoihin. Kokonaisuudessaan
nationalistisilla painotuksilla oli huomattava sija pait-
si suomalaisessa yhteiskunnassa myös Suomen lu-
terilaisessa kirkossa ennen talvisotaa.

AATTEET TESTATAAN SODASSA

Suomalaiselle lukijalle on tuttua se, miten luterilai-
nen kirkko sotavuosina toimi. Tuttua ja osin perus-
teellisesti tutkittuakin on myös kirkon suhtautuminen
aseveljeyteen Saksan kanssa. Papiston voi tähänasti-
sen tutkimuksen perusteella arvioida pitkinä sota-
vuosina heijastelleen puheissaan ja toiminnassaan
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kaikkia niitä tunteita ja mielialoja, joita edellä mai-
nitut perinnöt olivat omiaan herättämään: isän-
maanrakkaus, uhrivalmius, viha ja pelko Neuvos-
toliittoa kohtaan, kiitollisuus ja luottamus Saksaan,
halua eheyttää kansaa, vastuullisuus kansan sielus-
ta. Vahvana, suorastaan yltiöpäisenä esiintyi saar-
noissa ja esimerkiksi piispojen kirjoituksissa luotta-
mus siihen, ettei Jumala hylkää kansaa, jos se häneen
turvaa. Vankkumaton ainakin ulospäin oli myös kir-
kon lojaalisuus omalle hallitukselle. Erityisen vah-
vana juonteena eli ajatus Suomesta koko läntisen kris-
tikunnan etuvartiona ja kaikki tästä nousevat tunteet.
Lyhyesti sanottu, kirkko oli sotavuosina uskollinen
omaksumalleen nationalistiselle perinnölle.18

Presidentti Mauno Koiviston, tuolloin nuoren rin-
tamasotilaan, vasta julki tulleet sota-aikaiset kirjeet
isälle viittaavat siihen, että mainitut papiston piiris-
sä vahvat tunteet ja asenteet oli sisäistänyt myös ta-
vallinen suomalainen mies. Taistelutahtoa lisäsi aja-
tus vihollisesta Jumalan vastustajana: "Jos vastassa
olisi joku muu kuin Anti-Kristus, en kohottaisi aset-
tani", sotaa sinänsä voimakkaasti paheksuva Koi-
visto kirjoitti. Kirjeistä välittyy voimakkaana myös
usko siihen, ettei Jumala hylkää kansaa, josta se on
vaivaa nähnyt. Kokemus Jumalan varjeluksesta, jo-
ka oli paitsi yksittäisen ihmisen myös koko kansan
päällä, ei siis ollut yksin papiston etuoikeus.19 Pre-
sidentti Kallion sanoin suomalaisia yhdisti "luotta-
mus Jumalaan ja asiansa oikeuteen".20 Jumalan tun-
nettiin olevan suomalaisten puolella. Tunteen - eh-
kä voisi sanoa myös uskon - taso oli suomalaisten
sotajaksamisessa tärkeä selittävä tekijä. Luterilaisen
kirkon merkitys tämän tunteen luomisessa oli rat-
kaisevan suuri.

KIRKON TULKINTA SODASTA JA
SOTASYYLLISYYDESTÄ SODAN JÄLKEEN

Mutta entä sodan jälkeen? Suomen kohtalona oli jou-
tua häviäjien leiriin ja saada vastaansa myös läntisen
demokratian edustajat. Suomalaisten poliittiset rat-
kaisut, ja niiden vanavedessä myös kirkon linjauk-
set, joutuivat ei vain ateistisen päävihollisen vaan
myös lännen "kristillisten" maiden kritiikin kohteeksi.
Kysymys syyllisyydestä sotaan, syyllisyydestä vää-
riin asenteisiin ja väärään politiikkaan kohdistui pait-
si Suomen valtioon ja sen johtajiin, myös mielipide-
vaikuttajaksi katsottavaan kirkkoon.

Tarkastelen seuraavassa asiaa ensimmäisten
sodan päättymistä seuranneiden vuosien osalta lä-
hinnä piispojen kannanottojen pohjalta.

Kirkon johto, joka sodan kestäessä oli johdon-
mukaisesti noudattanut kirkossa elävää nationalis-
tista perintöä, joutui vuoden 1945 kuluessa kohtaa-
maan Saksan romahtamisen ja sitä seuranneet pal-
jastukset natsiajan julmuuksista. Vaikka tietoa kes-
kitysleireistä epäilemättä oli tihkunut jo tätä ennen,
koko totuus oli suuri järkytys. Tähän järkytykseen
reagoitiin kirkossa - kristillisen lehdistön antamaa
asiallista uutisointia lukuunottamatta - pitkälti vai-
kenemalla.

Vuosina 1947 ja 1948 ilmestyi kuitenkin kirja-
sia, joissa natsismin ideologiaa arvosteltiin ankarasti
ja se todettiin yhtä jumalattomaksi kuin bolshevis-
minkin.21 Natsismin kritiikki ei saanut suomalais-
piispoja kuitenkaan tuomitsemaan saatikka vihaa-
maan koko Saksan kansaa. Piispojen kirjoituksista
heijastui pikemminkin sääli, myötätunto ja autta-
mishalu tavallista saksalaista kohtaan.22 Suomen kir-
kon johdon kannanotot Saksan sotasyyllisyyteen oli-
vat selvät, mutta ratkaisevasti pidättyvämmät kuin

12 Rosendal 1891, 34-44, 50-53, 90-93; Lauha 1998.
13 Kena 1977, 62-67; Seppo 1977, 77-81; Veikkola 1980,

286-301. Kirkosta kansakunnan herättäjänä ja sen moraa-
lin vartijana Jaakko Gummeruksen ajattelussa Ijäs 1993,
417-428.

14 Ijäs 1993, 425-428; Lauha 1997, 458, 463, 468-469.
15 Nurmiranta 1998, 402-405.
16 Esimerkkejä kirkon ulkopoliittisesta linjauksesta Lauha

1990, 269-304; 1993, 98-111, 146-167.
17 P. Virkkunen 1941, 124-127.
18 Sotavuosia koskevasta tutkimuksesta on syytä viitata Eino

Murtorinteen teokseen Veljeyttä viimeiseen saakka. Mur-
torinne 1975, 82-89. Murtorinteen lähteinä ovat olleet
esim. pappeinkokouspöytäkirjat ja piispojen sota-aikaiset
julkaisut. Paikallisseurakunnan tasolla esiintyneistä asen-
teita kuvastaa Jukka Kuparisen lisensiaatintutkimus Fors-
san ja Tammelan seurakunnista sotavuosina. Kuparinen
1997.

19 Koiviston puhe kirjan julkistamistilaisuudessa. TV:n ilta-
uutiset 2.10.1998 ja Helsingin Sanomat 3.10.1998, A 8;
Koivisto 1998, 193, 200, 217. Uskonnon osuudesta ns. ase-
veliliikkeen arvomaailmassa Kulha 1980, 37-39, 64-69.

20 Piispa Aleksi Lehtonen siteerasi Kyösti Kallion Tukhol-
massa 1939 pitämää puhetta paimenkirjeessään vuodelta
1941. Lehtonen 1941, 6-9.

21 Ajatukset olivat keskeisesti esillä esim. piispojen yhteisjul-
kaisussa Kristuksen kirkko myrskyssä. Asiaa käsitteli "
myös T. P. Virkkunen Kristillisen kulttuurin liiton 1948
julkaisemassa kokoomateoksessa. T. P. Virkkunen, 1948,
79-96.

22 Näin esim. piispat Salomies ja Malmivaara. Salomies
1947, 32-40; Malmivaara 1947, 54-57.
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läntisten kirkkojen piirissä esitetyt. Suomalaisten
puolueettomuuteen asiassa ei aseveljeyden vuoksi to-
dellisuudessa luotettukaan esimerkiksi pohjoismais-
ten piispojen piirissä.23

Piispojen Saksaa koskeville kannanotoille tyypil-
listä oli se, etteivät suomalaiset niiden perusteella ja-
kaneet pisarankaan vertaa Saksan sotasyyllisyyttä.
Suomen ja Saksan kehitystä ja ratkaisuja ei rinnas-
tettu toisiinsa. Niiden käymät sodatkin olivat ikään
kuin kaksi täysin toisistaan erillistä asiaa. Ulkomaa-
laisten, erityisesti ulkomaisten kirkonjohtajien esittä-
mät syytökset herättivät piispoissa katkeruutta. Hei-
dät omat niukkasanaiset kommenttinsa osoittavat sel-
västi, etteivät he itse pitäneet Suomea saatikka sen kirk-
koa kansainvälisoikeudellisessa tai rikosoikeudelli-
sessa mielessä vähääkään "sotasyyllisenä".

Kysymys syyllisyydestä sotaan ja väärään poli-
tiikkaan konkretisoitui suomalaisille sotasyyllisyys-
ja asekätkentäoikeudenkäyntien aikana. Nurmirannan
tuore tutkimus viittaa siihen, ettei niissä langetettuja
tuomioita pidetty kirkossa oikeudenmukaisina. Kun
tieto pappiin kohdistuneesta langettavasta tuomiosta
asekätkentäjutussa päätyi tuomiokapituliin, se mer-
kittiin ainoastaan tiedoksi. Kirkko itse ei antanut lisä-
rangaistusta, esimerkiksi erottanut syyllisiä pappisvi-
rasta, vaikka kirkkolaki (1869 KL 135§) olisi tämän
mahdollistanut, oikeastaan tätä edellyttänyt. Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjaan merkit-
tiin päinvastoin piispa Eino Sormusen lakoninen to-
teamus: "...ettei ilman muuta ole pidettävä oikeana si-
tä, minkä voittajavalta oikeaksi sanoo."24

Sormusen kannanotto osoittaa hänen pysyneen
myös sodanjälkeisessä tilanteessa uskollisena sille
aatteelliselle perinnölle, josta Suomen kirkossa sota-
vuosina ja niitä ennen oli ammennettu. Oli opittu, et-
tä ateistinen ideologia, jota Neuvostoliittokin edusti,
oli paha ja vihattava. Miten nyt olisi voitu yhtäkkiä pi-
tää pääosin kommunistisen voittajavallan sanelemaa
tuomiota moraalisesti oikeana! Luonnollisempaa oli
ajatella, ettei tällainen lainkäyttö vastannut todellista
oikeudenmukaisuutta, lain ja oikeuden syvintä ole-
musta.

Vastaavasti oli opittu, että jokaisen oikeus ja vel-
vollisuus oli puolustaa ja rakentaa sitä Jumalan anta-
maa isänmaata. Miten tätä kaikkea yhtäkkiä voitaisiin
pitää vääränä? Piispa Sormusen näkemyksen mukaan
oli olennaista, ettei asekätkentäjutussa tuomion saa-
nut pappi "itse tiennyt menetelleensä omaatuntoansa
vastaan".25

Edellä esitetyistä perinnöistä siis ainakin toinen
- epäluulo kommunismia kohtaan - näyttää eläneen

sodan ja rauhantekojen yli. Jatkuvuutta on vielä hel-
pompi osoittaa muiden perintöjen kohdalla. Isän-
maanrakkauden ja kansan eheyttämispyrkimyksen
juonteet - ensimmäinen ja kolmas perintö - elivät esi-
merkiksi asevelipapiston linjauksissa ja toiminnassa.
Eheyttämishalu näkyi jatkossa myös kädenojennuk-
sina oman työväestön suuntaan. Ideologinen kom-
munisminvastaisuus ei siis välttämättä merkinnyt suo-
malaisen työväenliikkeen kategorista tuomitsemista.26

Lojaalisuus Suomen hallitukselle ja sen pyrki-
myksille lujittaa maan kansainvälispoliittista asemaa
- viides perintö - oli puolestaan ominaista esimerkik-
si arkkipiispa Aleksi Lehtosen toiminnalle kirkon ul-
kosuhteiden hoitamisessa sodanjälkeisinä vuosina.27

Erityisen voimakkaana korostui sodan jälkeen nel-
jäs perintö, kansan herättäminen. Herätyksiä kutsut-
tiin, odotettiin, ja jonkin verran saatiinkin. Ns. viides
herätysliike koki merkittävän nousun ja uudelleenjär-
jestäytymisen. Sen sisällä eli edelleen vanha tuttu aja-
tus koko kansan herättämisestä ja sillä tavoin kansan
tulevaisuuden turvaamisesta: uskossa oli kansan pa-
ras henkivakuutus!28

Ainoastaan kuudennen perinnön, etuvartioajat-
telun ja siihen liittyvän uhon kohdalla kirkko näyt-
täisi uudessa poliittisessa tilanteessa olleen vaiti, eh-
käpä aidosti peräytyneenkin. Yhdessä Saksan kanssa
tehty "ristiretki" ateistiseen itään oli kadottanut hoh-
tonsa.

Kokoavasti voi joka tapauksessa todeta, ettei kir-
kossa välittömästi sodan jälkeen nähty aihetta pat-
riotismin tunteen kieltämiseen eikä menneiden "pe-
rintöjen" tuomitsemiseen.

SUOMALAISETKIN SYYLLISIÄ -
MUTTA VAIN JUMALAN EDESSÄ

Syyllisyyttä ei siis koettu, maallisessa mielessä, eikä
patriotismia tuomittu. On kuitenkin syytä tähdentää,
etteivät itsekritiikki ja katumus olleet kokonaan vie-
raita Suomen kirkon johtajille ja papeille maailman-
sodan jälkeisessä tilanteessa.

Sodanjälkeisissä teksteissä esiintyy sittenkin san-
gen usein myös syyllisyyden ja katumuksen ajatukset.
Itse asiassa koko maailmansota johtui synnistä, koko
maailman ja sen kansojen, myös suomalaisten syn-
neistä, piispat opettivat. Sota oli ollut Jumalan ran-
gaistus. Kansojen, myös Suomen kansan oli syytä teh-
dä parannus. Mutta ne synnit, joista tuli tehdä paran-
nus, eivät olleet suomalaisten osalta tiettyjä "sotari-
koksia" vaan ne olivat klassisia syntejä: Jumalasta luo-
pumista ja välinpitämättömyyttä, rakkaudettomuutta,
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vihaa, ylpeyttä ja ahneutta. Kirjoituksissa korostettiin
varsinkin sivistyneistön laiminlyöntejä uskon alu-
eella. Piispoista erityisesti herännäisiin lukeutuva Väi-
nö Malmivaara kytki sodan ja parannusvaatimuksen
vahvasti toisiinsa: "Kaiken tämän Jumala salli ta-
pahtua syntiemme tähden."29

Suomen kirkossa sotasyyllisyys oli siis ihmis-
kunnan kollektiivista syyllisyyttä Jumalan edessä. Täs-
tä syyllisyydestä suomalaiset ja myös Suomen kirkko
olivat valmiit kantamaan osansa. Ajatus parannuksen
välttämättömyydestä kansan tulevaisuuden kannalta
on itse asiassa sangen korostunut sodanjälkeisessä kir-
kollisessa työssä.

Syyllisyydenkokemus oli näiltä osin varmasti ai-
to. On kuitenkin hyvä huomata, ettei Jumalan edessä
koettu syyllisyys mitenkään nujertanut tai ahdistanut
kirkon vastuunkantajia. Tosiasiahan oli, ettei historian
Jumala ollut pyyhkäissyt Suomea kokonaan maail-
mankartalta, vaan oli sen säilyttänyt. Tämä tulkittiin
merkiksi Jumalan anteeksiannosta Suomen kansalle
ja lupaukseksi jatkuvasta suojeluksesta. Suomen kir-
kolla ei puolestaan ollut sinänsä suurta katumista men-
neessä kurssissaan, olihan se arkkipiispa Lehtosen sa-
noin "aina pysynyt - suurin piirtein katsoen - lujasti
kokonaisen Kristus-tunnustuksen pohjalla".30

Suomen kansan syyllisyyttä Jumalan edessä lie-
nee lopuksi helpottanut se seikka, ettei sen tarvinnut
kärsiä voittajan traumasta: sodan välittömien tuho-
jen ohella aluemenetykset ja sotakorvausvelvoite oli-
vat jo eräänlaista "syntien sovitusta". Myös kirkon
saattoi aineellisine menetyksineen hyvinkin katsoa an-
taneen eräänlaista sovitusuhria, jolla velat kuitattiin.
Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan loppuarviossa
tämä ajatuskulku esiintyy tiiviin kiteytettynä.

Välittömästi sodan jälkeen ei kirkon patrioottista
perintöä siis haluttu tuomita eikä siitä luopua. Sitä ei
kyetty pitämään vääränä poliittisessa mielessä, ja us-
konnollisessa suhteessakin sen aiheuttamina osattiin
pitää lähinnä sellaisia mielialan syntejä - kuten viha
ja ahneus - joita esiintyi jokaisessa ihmisessä ja jois-
ta jokaisen oli aina tehtävä jatkuvaa parannusta.

ALKAVA MUUTOS

Edellä esitetystä huolimatta luterilaisessa kirkossa al-
koi toisen maailmansodan jälkeen tapahtua muutos-
ta suhtautumisessa nationalismiin ja ylipäätänsä kir-
kon yhteiskunnalliseen rooliin. Yleisesti ottaen näyt-
tää siltä, että perinteiset asenteet ja toimintamallit otet-
tiin jatkossa aiempaa herkemmin kriittisen arvioin-
nin kohteeksi, niissä kyettiin näkemään heikkouksia

ja niitä oltiin valmiit muuttamaan. Kirkko kykeni koh-
taamaan myös sen mahdollisuuden, ettei perinteinen
tulkinta ja ratkaisumalli uudessa tilanteessa välttä-
mättä ollutkaan moraalisesti ja uskonnollisesti paras
tai ainoa oikea.

Tunteet, joita tämä uusi "maailmansodan perin-
tö" herätti, olivat avoimuus ja neuvottomuus yhteis-
kunnalliseen elämään, omaan kansaan ja koko maa-
ilman historiaan liittyvien kysymysten edessä.

Muutoshalu johtui ainakin osittain luterilaisen so-
siaalietiikan kriisistä. Saksan kehitys toimi kirkoille
varoittavana esimerkkinä siitä, miten kävi, jos maal-
linen regimentti jätettiin omalakiseksi. Kriisin joh-
dosta reformoidun teologian sosiaalieettiset mallit sai-
vat Suomessa aiempaa enemmän sijaa. Sodanjälkei-
sessä kirkossa voi esimerkiksi havaita aiempaa suu-
rempaa pyrkimystä arvioida konkreettisia poliittisia
ratkaisuja suoraan kristinuskon perimmäisten ihan-
teiden pohjalta.

Muutoksen eräänä käyttövoimana oli barthilais-
väritteinen teologia. Ennen sotia se oli yleensä tor-
juttu suomalaiseen kansankirkkoajatteluun soveltu-
mattomana konseptiona.31 Sodanjälkeinen barthilais-
vaikutus näkyi esimerkiksi korostuksena Jumalan tei-
den perimmäisestä tutkimattomuudesta myös kansa-
kuntien elämässä.32 Entinen yltiöoptimistinen histo-
riakäsitys kyseenalaistui: oli mahdollista, ettei Suo-
men kansan kohtalona kenties ollutkaan kulkea koh-
ti yhä loistavampaa tulevaisuutta; että Suomelle voi-
si käydä kuin Virolle tai Unkarille. Erityisesti kylmän
sodan aikana oli pakko ottaa huomioon vaihtoehto,
ettei Jumalan olemisesta Suomen kansan puolella täs-
sä ajassa saataisikaan konkreettisia todisteita.

Konkreettinen tieto muiden kansojen kärsimyk-
sistä, jotka olivat monin verroin suomalaisten kärsi-
myksiä suuremmat, johti osaltaan kirkkoa asenteiden
tarkistukseen. Vastuullisuuden käsitteen laajentumi-

23 Pohjoismaiden kirkonjohtajien asenteista Ripatti 1990,
108-120,268.

24 Nurmiranta 1998, 364-365,424.
25 Nurmiranta 1998, 364.
26 Murtorinne 1995, 309-313; Ahola 1996, 23-29, 56-63,

205-209.
27 Ripatti 1990, 67-77, 97-108, 219-220, 263.
28 Murtorinne 1995, 314-317: Kuparinen 1997, 48-52. *
29 Malmivaara 1945, 17, 21-24, 31-33, 47, 52-53; Malmi-

vaara 1947, 53.
30 Lehtonen 1945, 30.
31 Lauha 1997, 469-473.
32 Esim. Lehtonen 1945, 104-105.
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nen kirkossa kansainväliseksi solidaarisuudeksi on
1950-luvulta alkaen ilmeinen.

Kaikki nämä muutokset tulivat vähitellen ja niil-
le oli tyypillistä eteenpäin suuntautuminen. Ne eivät
näytä johtaneen siihen, että kirkon menneisyys kan-
sakunnan kriisivaiheissa olisi ratkaisevalla tavalla uu-
delleenarvioitu ja moraalisesti tuomittu. Näiltä osin
on kuitenkin syytä tähdentää lisätutkimuksen tar-
vetta.

Ulkopuolelta tarkasteltuna oikea ja väärä, viisas ja
epäviisas, uskonnolliselta kannalta vanhurskaus tai
epävanhurskas toiminta ja ratkaisu ei välttämättä
ole sama kuin suomalaisesta näkökulmasta. Siksi saat-
taa olla, ettei Suomen kirkko koskaan vapaudu maa-
ilman silmissä "syyttömyyden taakastaan". Tieto sii-
tä, mihin lähtökohtiin suomalainen patriotismi pe-
rustui, millaisia tunteita se kansakunnassa ja kirkos-
sa sotavuosina herätti ja millaiseen toimintaan johti,
on kuitenkin hyödyksi sekä kotimaisille että ulko-
maisille kirkkohistorian harrastajille. Niiden tunne-
latausten ymmärtäminen, joiden varassa suomalaiset
ja myös Suomen kirkko sotavuosina toimivat, voi toi-
voa lisäävän ymmärtämystä, jos ei suorastaan tehty-
jä ratkaisuja, niin ainakin niiden suomalaisissa it-
sessään herättämiä syyllisyyden tai syyttömyyden
tunteita kohtaan.
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