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Erillään mutta yhdessä

JAAKKO RIPATTI

Päättymässä olevalle vuosikymmenelle on ollut omi-
naista verraten laaja muutosprosessi, joka on kosket-
tanut sekä valtion että kirkon itseymmärrystä. Tähän
ilmiöön ovat vaikuttaneet muutokset kansainvälises-
sä toimintaympäristössä, mikä valtioiden kesken on
kohdattu integraatio-ja globalisaatioilmiönä ja kirk-
kojen piirissä toisaalta uskonnosta irrottautumisena
ja toisaalta vanhojen ja uusien uskontojen esiinmars-
sina. Hyvinvointivaltio on resurssipulan vuoksi jou-
tunut tarkistamaan toimintojaan ja rajaamaan toimi-
alaansa yhteiskunnan eri tahoihin. Nämä ja monet
muut seikat ovat saaneet sekä kirkon että valtion mää-
rittelemään omaa asemaansa ja keskinäistä tehtävän-
jakoa uudella tavalla.

Tässä kirjoituksessa tarkastelen kirkon ja valtion
suhdetta 1990-luvulla rajaten tarkastelukulman kir-
kolliskokouksessa käytyyn keskusteluun. Kirkollis-
kokouksen keskeisenä tehtävänähän on laatia ehdo-
tuksia kirkkolain säätämiseksi sekä antaa lausuntoja
ja tehdä esityksiä valtioneuvostolle kysymyksistä, jot-
ka koskevat kirkon suhdetta valtioon. Sen vuoksi on
kiinnostavaa kysyä, miten ratkaisuja on kirkon ja val-
tion suhteiden kannalta perusteltu ja miten kirkko on
nähnyt valtion mahdollisen muuttuneen roolin ja oman
asemansa tässä suhteessa. Testausaineistoksi olen va-
linnut kirkolliskokouksessa käydyn keskustelun tuo-
miokapitulilaitoksen asemasta.

KIRKOLLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN
UUDISTUS

Syksyllä 1988 kirkolliskokous sai käsiteltäväkseen
kirkkolakiehdotuksen, jossa otettiin kantaa myös kir-
kon ja valtion suhteita koskevaan pitkän aikavälin
keskusteluun. Kirkolliskokouksen toimeksianto mar-
raskuussa 1980 oli sisältänyt kirkkolain uudistamis-
komitean työskentelyä rajaavat ohjeet, jotka oli var-
sinaisesti muotoiltu Kirkkojärjestyskomitean mie-
tinnössä vuonna 1979 ja aikaisemmin kirkollisko-
kouksen lausunnossa Kirkko ja valtio -komitean mie-
tintöön. Kirkkojärjestyskomitea oli lähtenyt siitä, et-

tä kirkon toimintaa ja lainsäädäntöä kehitettäessä
tuli pyrkiä "mahdollisimman suureen henkiseen, hal-
linnolliseen ja taloudelliseen riippumattomuuteen",
vaikkakin kirkon oli oman missionsa kannalta edel-
leen syytä toimia julkisena yhteisönä ja läheisessä
suhteessa koko yhteiskuntaan ja sen hallintoon, kan-
saan ja valtioon. Kirkko ja valtio -komitean mietin-
nöstä antamassaan lausunnossa kirkolliskokous läh-
ti siitä, etteivät kirkon ja valtion väliset suhteet kai-
vanneet kovin suuria muutoksia.

Kirkolliskokous siis halusi pitää valtiosuhteet
muuttumattomina, mutta lisätä omaa henkistä, hal-
linnollista ja taloudellista riippumattomuuttaan val-
tiosta. Kirkkolain uudistamiskomitean sihteeri to-
tesikin (TA 89, 102), ettei toimeksianto vaikuttanut
erityisen yksiselitteiseltä.

Kirkkolain uudistamiskomitea ei esittänyt kirkon
ja valtion suhteisiin merkittäviä muutoksia osin ehkä
siitä syystä, ettei haluttu vaarantaa uuden ehdotuksen
läpimenoa, osin siksi, ettei toimeksianto tehnyt sitä
suoranaisesti edes mahdolliseksi. Kirkkolaki ehdo-
tettiin jaettavaksi lakiosaan, jossa mm. määriteltiin
valtion ja kirkon keskinäiset suhteet sekä järjestys-ja
vaalijärjestysosaan, jossa säädettäisiin kirkon sisäisistä
asioista. Tältä osin komitean esitykset hyväksyttiin,
mikä merkitsi, ettei uudenkaan kirkkolain säätämis-
järjestys muuttunut, vaikka kirkolliskokous oli par-
lamentaarisen Kirkko ja valtio -komitean mietinnös-
tä antamassaan lausunnossa valmis suomaan aloite-
oikeuden myös valtiovallalle muiden muassa niiden
kirkkolain kohtien osalta, joiden mukaan kirkollinen
päätös on alistettava valtion viranomaisen vahvistet-
tavaksi. Uudessa laissakaan ei valtiovalta pääse sää-
tämään kirkkolakia ilman kirkon suostumusta.

Kirkon valtiosuhteiden arvioinnin kannalta kirk-
kolakiuudistusta merkittävämmäksi ovatkin muo-
dostuneet eräät yksittäiskysymykset kuten piispan ni-
mitystä, tuomiokapitulilaitosta, väestörekisteriä ja
korkeimpien oikeuksien jäsenten asemaa kirkollis-
kokouksessa käsitelleet asiakokonaisuudet. Kun
tarkastelen seuraavassa kirkon ja valtion suhdetta tuo-
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miokapitulilaitoksen siirtoa koskevan kirkollisko-
kousaineiston valossa, pidän erityisesti silmällä, mi-
ten kirkolliskokous yhdistää ajatuksen läheisestä suh-
teesta valtioon ja yhteiskunnan hallintoon sen pyr-
kimyksen kanssa, joka tähtää henkiseen, hallinnolli-
seen ja taloudelliseen riippumattomuuteen. Miten
kirkko voi olla hallinnollisesti valtiosta erillään ja sa-
malla pyrkiä yhteistyöhön?

SIHVOSEN KOMITEAN PERUSRATKAISU

Kirkolliskokous asetti marraskuussa 1989 piispa Mat-
ti Sihvosen johtaman komitean laatimaan ehdotukset
tuomiokapitulilaitoksen kehittämisvaihtoehdoista.
Päätöstä oli edeltänyt verraten laaja ja monivuoti-
nen keskustelu tuomiokapitulien kehittämisestä,
niiden siirtymisestä valtion yhteydestä kirkon ylläpi-
dettäviksi ja piispojen nimitysoikeuden muuttami-
sesta. Asettaessaan komitean kirkolliskokous katsoi,
ettei ilman laajoja selvityksiä voitu muodostaa peri-
aatekantaa siitä, kumpi kehittämisvaihtoehdoista, tuo-
miokapitulit kirkolle tai ei, oli asetettava etusijalle,
vai saattoiko kysymykseen tulla jokin muukin rat-
kaisumalli.

Komitean mietintöä käsiteltiin kevätistunnossa
1994. Komitea oli ehdottanut, että tuomiokapitulit
siirtyisivät kokonaan kirkon kustannettaviksi ehdol-
la, että siirron vaatimat taloudelliset ratkaisut toteu-
tuisivat mietinnössä tarkemmin osoitetulla tavalla.
Komitea oli pohtinut myös toista vaihtoehtoa, jonka
mukaan valtio edelleen huolehtisi tuomiokapitulin
kustannuksista ja kirkko maksaisi hiippakunnalliset
toimintamenot. Pääratkaisussa otettiin kantaa myös
piispan vaaliin. Se toimitettaisiin kaksivaiheisena.
Presidentti ei enää nimittäisi piispoja vaan tuomio-
kapituli antaisi vaalissa eniten ääniä saaneelle valta-
kirjan.

Komitean kanta tuli siten lähelle parlamentaari-
sen Kirkko ja valtio -komitean määrittelemää vaih-
toehtoa. Se poikkesi näin ollen kirkolliskokouksen ai-
emmasta syksyn 1986 lausunnosta, jossa etusijalle
asetettiin tuomiokapitulin kehittäminen kaksitahoi-
sesti. Tämä tarkoitti, että lyhyellä aikavälillä tuli ke-
hittää hiippakuntia valtion suhteen muuttamattomal-
la pohjalla, kun taas pitkällä aikavälillä piti tutkia mah-
dollisuutta saada tuomiokapitulit kokonaisuudessaan
kirkon kustannettaviksi.

LÄHETEKESKUSTELU
PUOLESTA JA VASTAAN

Käydyssä lähetekeskustelussa toiset asettuivat komi-
tean kannalle tähdentäen kirkon itsenäisyyttä suhteessa
valtioon. Toiset puolestaan pitivät kirkon yhteiskun-
tasuhteiden tulevaisuuden kannalta vaarallisena ja en-
nalta arvaamattomana, jos tuomiokapitulit irrotetaan
yhteydestä valtioon. Selvittämättä jäi eräiden mieles-
tä, miten piispojen nimittäminen sekä hiippakunta-
hallinnon siirtäminen vaikuttaisivat kirkon mahdolli-
suuksiin hoitaa tehtävänsä yhteiskunnassa ja miten
siirrolla saattaisi ehkä olla yhteistyötä haittaavia hei-
jastusvaikutuksia koulujen uskonnonopetuksen ase-
maan suomalaisessa yhteiskunnassa. Joissakin pu-
heenvuoroissa arveltiin, että kysymys olisi peräti kir-
kon ja valtion suhteiden päälinjaa koskevista ratkai-
suista. Eräs puhuja totesi pelkäävänsä, että kun ru-
vetaan purkamaan, niin yksi ja kaksi asiaa lähtee "ja
ykskaks lähtee koko potti".

Kirkon ja valtion suhde muodostuikin lähetekes-
kustelun johtavaksi teemaksi, kun taas tuomiokapitu-
lien ja hiippakuntahallinnon kehittämistä koskevat nä-
kökohdat jäivät vähemmälle huomiolle. Niinpä esi-
merkiksi edustaja Ari Tammi katsoi, ettei valtion int-
ressinä ollut ensi sijassa tuomiokapitulilaitoksen ja
kirkon hallinnon kehittäminen vaan yksinkertaisesti
raha. Tämä näkyi puhujan mielestä valtiovarainmi-
nisteriön lausunnossa, jossa se halusi siirtää tuomio-
kapitulien lisäksi myös kuurojenpappien ylläpidosta
aiheutuneet kustannukset valtiolta kirkon vastuulle.
Tammi viittasi professori Juha Sepon Yliopisto-leh-
delle antamaan haastatteluun, jonka mukaan kirkon
ja valtion suhteiden uudelleen määrittelyä ei voi teh-
dä vain valtiovarainministeriön ehdolla. Jos lähdetään
rahasta, kyse on paljon laajemmasta asiakokonaisuu-
desta. Silloin ei puhuta vain juridisista tai hallinnolli-
sista siteistä vaan siitä, paljonko kirkko tosiasiassa pa-
nostaa suomalaiseen kulttuuriin. Jo talouden osalta-
kin voidaan kysyä, mitä kirkon yhteiskunnalle tuot-
tamat palvelut, hautausmaat ja niiden hoito tai kirkon
sosiaalisektorin palvelut maksavat. Sepon mielestä
kirkon koko tarjonta, lapsiin, nuoriin, perheisiin ja
vanhuksiin kohdistuvat palvelut, pitäisi nostaa samalla
kertaa pöydälle eikä puhua vanhakantaisesti kirkon ja
valtion hallintositeistä. Kirkon taloudelliselle asemalle
verotusoikeuden säilyminen on oleellisen tärkeä. Sen
poistaminen pakottaisi kirkon bisnes-ajattelun kah-
leisiin, samalla häviäisi kansankirkollisuus ja tällai-
nen kehitys tulisi kalliimmaksi kaikille.

Edustaja Tammi halusi periaatteellisella lausun-
nollaan tähdentää sitä keskustelun aikana jo monissa
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muissakin puheenvuoroissa esille tullutta ajatusta, et-
tä tuomiokapitulien siirtämisellä puututtiin kirkon
ja valtion suhteita koskevan päälinjan sisältöön. Siir-
to olisi kyllä mahdollinen, mutta piti katsoa, mitä seu-
raisi 450 vuotta kestäneen siteen purkamisesta. Pu-
hujan mielestä side on niin perustava, että jos se pu-
retaan, saattaa käydä, että yli 20 muuta erilliskohtaa
alkavat purkautua yksi toisensa jälkeen, näiden jou-
kossa julkioikeudellinen asema, verotusoikeus, us-
konnonopetus ja teologinen tutkimus.

Eräitä edustajia ihmetytti, että kirkko oli vapaa-
ehtoisesti luopumassa mahdollisuuksista, jotka "evan-
keliumin ja kansan näkökulmasta" voivat palvella us-
kon asioita. Kirkko on vaarassa menettää julkisoi-
keudellisen asemansa, sillä miksi kirkolla olisi jul-
kisoikeudellista asemaa, ellei kirkon ja valtion välil-
lä ole hallinnollisia siteitä.

LAUSUNNOT ENTEILEVÄT SIIRTOA

Enemmistö komiteamietinnöstä pyydetyistä lausun-
noista asettui siirtovaihtoehdon kannalle. Tuomioka-
pituleista varauksellisimmin siirtoon suhtautuivat Hel-
singin ja Tampereen tuomiokapitulit, jotka katsoivat,
että olisi luotava uusi ratkaisuvaihtoehto, joka mer-
kitsisi vallitsevan järjestelmän säilymistä paranne-
tussa muodossa. Piispan nimitystä silloisessa muo-
dossa kannattivat Helsingin ja Tampereen tuomioka-
pitulit, muut tuomiokapitulit yhtyivät pääosin komi-
tean ehdotuksiin.

Kirkkohallitus tarkasteli puoltavassa lausunnos-
saan asiaa vahvasti valtionhallinnon kannalta. Tuo-
miokapirulilaitoksen aseman muutos liittyi sen mie-
lestä valtion toimialan kokonaistarkasteluun. Kirk-
kohallitus katsoi, että valtionhallintoa on järjestetty
seuraavan periaatteen mukaisesti: Niillä osa-alueilla,
jotka voidaan järjestää luontevasti muuten kuin val-
tion hallintoon kiinteästi kuuluvina, tuli hallintoa ja
toimintaa hoitaa itsenäisesti. Tässä merkityksessä
kirkkohallituksen mielestä tuomiokapitulin siirto val-
tiolta kirkolle merkitsi vain hallinnonalojen selkiyt-
tämistä. Kumpikin taho huolehtii ja vastaa niistä teh-
tävistä, joiden yleisesti mielletään sille kuuluvan. Li-
säksi kirkkohallitus katsoi, että siirto antaisi myös
edellytykset kirkon hallinnon uudistamiselle sen kai-
killa tasoilla. Kirkkohallituksen vähemmistö oli sitä
mieltä, että siirtoasia tuli ratkaista kokonaisvaltaisesti,
koska vain siten kirkon intressit tulisivat huomi-
oonotetuksi.

Piispainkokouskin tarkasteli asiaa varsin painok-
kaasti kirkon ja valtion suhteiden näkökulmasta. Ää-

nestyksen jälkeen se totesi, että siirto voitaisiin to-
teuttaa riittävän pitkällä siirtymäajalla. Samalla piis-
painkokous kuitenkin edellytti kokonaisarviota siitä,
miten tuomiokapituliuudistus vaikuttaisi kirkon ja
valtion välisiin suhteisiin. Lausunnon mukaan tuo-
miokapitulit ja piispan nimitysoikeus ovat keskei-
simpiä kirkon ja valtion suhteiden symboleja, joten
tällä osa-alueella tapahtuvilla muutoksilla voisi olla
kielteisiä vaikutuksia muilla osa-alueilla. Erityisen
tärkeätä olisi varmistaa, ettei mahdollisella uudis-
tuksella olisi periaatteellisia haitallisia vaikutuksia
kirkon ja valtion suhteisiin eikä muutoinkaan kir-
kon julkisoikeudelliseen asemaan.

Opetusministeriön mielestä siirtomenettelyllä
päästäisiin niistä haittatekijöistä, joita taloudellisen
vastuun jakautumisesta kahden julkisyhteisön kesken
on tuomiokapitulien toiminnassa ja kehittämisessä ai-
heutunut. Ministeriö katsoi, että taloudellisen vastuun
siirto kirkolle tekisi mahdolliseksi tuomiokapitulien
kehittämisen yhtenä kokonaisuutena. Myös valtio-
varainministeriö puolsi siirtoa ja piispan nimitystä
presidentiltä kirkon viranomaisille.

KANNAT MENEVÄT RISTIIN

Keskustelu jatkui kirkolliskokouksessa marraskuus-
sa 1994. Siirtoa epäilevien puheenvuoroista kenties
merkittävimmän piti piispa Eero Huovinen, joka tar-
kasteli kirkon ja valtion suhteita periaatteelliselta kan-
nalta. Kirkon ei pitänyt Huovisen mukaan suostua sel-
laisiin osaratkaisuihin, jotka jättäisivät epäselväksi
sen, miten ne vaikuttavat kirkon uskon ja käytännön
elämän kokonaisuuteen ja miten muutokset yksit-
täisasioiden kohdalla heijastuvat koko suhteiden kent-
tään. Huovinen vaati, että kirkolla tulisi olla koko-
naisnäkemys siitä, millaisina suhteet valtioon halu-
taan nähdä. Keskeisenä periaatteena Huovinen piti
valtion sitoutumattomuutta, mitä tulisi kuitenkin tar-
kastella historiallisessa kontekstissa. Valtio ei us-
konnollisesti sitoutumattomana voinut liittyä vain yh-
teen uskonnolliseen ajattelutapaan. Mutta toisaalta se
ei voinut jättää ottamatta huomioon, että 85 % kan-
sasta kuului luterilaiseen kirkkoon, jonka vapaus har-
joittaa enemmistön uskontoa oli selkeästi turvattava.

Periaatteessa kirkon ja valtion suhteessa oli ky-
se kirkon kannalta tarkoituksenmukaisesta raken-
teesta, ei vain julistuksen riippumattomuudesta ja sa-
noman uskottavuudesta. Huovisen mukaan oli ky-
syttävä, mikä käytännön malli palvelisi parhaiten evan-
keliumin eteenpäin viemistä kussakin historiallises-
sa tilanteessa. Tarvittiin riskianalyysiä siitä, millä ta-
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voin suhteiden kokonaiskehitys muuttuu, kun yh-
den kosketuskohdan piirissä tehdään uusi ratkaisu.
Jos esimerkiksi presidentti ei enää nimitäkään piis-
poja, miten silloin hoidetaan suhteita hallitukseen ja
eduskuntaan. Miten käy valtiopäiväjumalanpalve-
lusten ja kirkon yleisen edun valvonnan suhteessa val-
tioon, ja millainen on kirkon läsnäolo valtion eri or-
ganisaatioissa, joissa se ei ensisijassa valvo omaa etu-
aan vaan kansan etua.

Myös kenttäpiispa Laulaja arvioi puheenvuoros-
saan kirkon ja valtion suhteiden kokonaisuutta. Kun
Huovinen vertasi suhteiden erillisten osasten yhteis-
vaikutusta halkopinoon, joka romahtaa, jos välistä ve-
detään yksittäisiä halkoja pinosta pois, Laulaja puo-
lestaan pohti saarnatuolin paikkaa kirkon ja valtion
välissä. Miltä etäisyydeltä kirkko halusi puhua? Jos
saarnatuolia etäännytetään, kirkko kenties lisää itse-
näisyyttään ja riippumattomuuttaan. Mutta läheltä voi
puhua ja vaikuttaa aivan toisella tavalla. Kirkon ja
valtion suhteissa jokaisen osan purkaminen sisältäi-
si vaikutuksia, joita ei etukäteen voi tietää. Jos kat-
sotaan edessä olevia suuria haasteita, oikeudenmu-
kaisuuskysymystä, yhteiskunnan heikkojen asiaa tai
ympäristökysymyksiä, ei Laulajan mielestä ole sa-
mantekevää, miltä etäisyydeltä kirkko sanansa sanoo.
Jokainen yksityiskohta vaikuttaa jokaiseen toiseen.

Komitean perusratkaisuun kriittisesti suhtautu-
neet edustajat arvostelivat ratkaisua kokonaisnäke-
myksen puutteesta ja peräsivät tarkkaa riskianalyy-
siä eri vaihtoehdoista. Komitean ratkaisun puoltajat
etsivät perusteita kannanotoilleen valtion muuttu-
neesta roolista. Niinpä Seikko Eskola katsoi, että val-
tio pyrkii vähentämään niitä tehtäviä, jotka eivät sil-
le kuulu. Kysymys on periaatteellinen siinä merki-
tyksessä, että nyt valtio haluaa karsia tehtäviään ja
katsoo, etteivät tuomiokapitulit sisälly sen toimialaan.
Mainittuun perusteeseenhan jo kirkkohallituskin oli
varsin painokkaasti viitannut.

Lähetekeskustelun jälkeen kirkolliskokous toi-
mitti esityksen hallintovaliokunnalle, jonka oli pyy-
dettävä asiasta perustevaliokunnan ja talousvalio-
kunnan lausunnot. Lisäksi kirkkohallitus sai tehtä-
väksi hallintovaliokunnan esityksestä käydä tuomio-
kapitulikomitean mietinnössä esitettyjen ratkaisu-
mallien ja kirkolliskokouksen asettamien tavoittei-
den pohjalta neuvottelut valtiovallan kanssa ruomio-
kapirulilaitoksen kehittämisestä aiheutuvien kustan-
nusten korvaamisesta.

HALLINTOVALIOKUNTA
EHDOTTAA SIIRTOA

Hallintovaliokunta jätti mietintönsä kevään 1995 kir-
kolliskokouksen päätettäväksi. Mietintöön liittyi kirk-
kohallituksen valtion kanssa tekemä neuvottelurat-
kaisu siirtokustannuksista sekä perustevaliokunnan
varsin laaja asiaa koskeva lausunto. Valiokunta oli
kuullut asiantuntijoina professori Markku Temmes-
tä, alivaltiosihteeri Juhani Kivelää ja kirkkoneuvos
Risto Voipiota. Professori Juha Seppo oli valiokun-
nan pyynnöstä laatinut asiantuntijaselvityksen tuo-
miokapitulilaitoksen asemasta osana kirkon ja valtion
välisiä suhteita.

Mietintö sisälsi 11 ponsiesitystä. Perusratkaisun
mukaan tuomiokapitulilaitos siirretään valtiolta kir-
kon vastuulle sillä edellytyksellä, että valtio osallis-
tuu tuomiokapitulien kustannuksiin siten, että kir-
kon maksamaa sosiaaliturvamaksua alennetaan py-
syvästi siirron kirkolle aiheuttamien kustannusten mää-
rällä ja että valtion ja kirkon neuvotteluissa sovitut rat-
kaisut toteutetaan neuvottelujen mukaisesti. Lisäksi
tasavallan presidentti nimittää piispanvaalissa eniten
ääniä saaneen papin piispaksi. Viimeisen ponnen mu-
kaan kirkolliskokous antaisi, mikäli perusratkaisu hy-
väksyttäisiin, kirkkohallituksen tehtäväksi jatkoneu-
vottelujen käymisen tuomiokapitulien siirron kirkol-
le aiheuttamien kustannusten korvaamisesta.

Hallintovaliokunta etsi perusteluja ratkaisulleen
sekä valtion muuttuneesta roolista että kirkon omis-
ta tarkoituksenmukaisuusnäkökohdista. Muutokset
valtionhallinnossa ovat merkinneet hyvinvointival-
tion hallinto-organisaatioiden keventämistä, ohjaus-
järjestelmien uudistamista ja liikkeenjohdon periaat-
teiden soveltamista hallintoon. Tämä on tarkoittanut
käytännössä valtion omien laitosten ja virastojen pää-
täntävallan kasvua ja moniportaisen hallinnon purka-
mista sekä lisääntyneitä yksityistämishankkeita. Si-
ten valtiolla on ollut selkeä pyrkimys siirtää itseltään
pois tehtäviä muiden tahojen hoidettavaksi jopa siinä
määrin, että hyvinvointivaltio huolehtisi pääasiassa
vain ihmisten perusturvallisuuteen, -toimeentuloon,
oikeudenhoitoon ja valtion ulkoiseen turvallisuuteen
liittyvistä julkisen hallinnon tehtävistä. Hallintova-
liokunnan mielestä valtiolle olisi viimeaikaisen kehi-
tyksen valossa luonnollinen ratkaisu, että kirkon hal-
lintoa ja toimintaa hoitava tuomiokapitulilaitos siir-
tyy kokonaan kirkolle.

Hallintovaliokunta perusteli ratkaisuaan myös kir-
kon kirkkolain uudistuksessa omaksumalla linjalla.
Sen mukaan kirkko päättäisi aikaisempaa enemmän
omista asioistaan ja saisi siten mahdollisuuden ai-
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kaisempaa paremmin kehittää kirkon hallintoa ja
toimintaa hiippakuntatasolla.

Perusteluissa käsiteltiin myös tuomiokapitulilai-
toksen asemaa ja siirtoa osana kirkon ja valtion väli-
siä suhteita. Asian taustana oli perustava kysymys, oli-
ko mahdollista muuttaa jotakin yksityiskohtaa tai joi-
takin yksityiskohtia kirkon ja valtion välisissä suh-
teissa aiheuttamatta samalla sellaisia muutospaineita,
joihin ei itseasiassa ole tähdätty eikä varauduttu. Va-
liokunta näki tässä kaksi linjaa. Toinen korosti sitä,
että tuomiokapitulin aseman järjestely on varsinaisesti
oma muusta kirkon ja valtion suhteiden kokonaisuu-
desta riippumaton kysymyksensä. Tuomiokapitulit
hoitivat jo alunperin kirkon tehtävää ja kirkolle us-
kottuja tehtäviä. Siirto voitaisiin tehdä aiheuttamatta
muutospaineita muissa osakysymyksissä. Se ei hei-
kentäisi kirkon julkisoikeudellista asemaa. Linjaan
liittyi valmius siirtää piispan nimitys kirkon sisäisek-
si asiaksi.

Toisen linjan mukaan tuomiokapituli hoiti sekä
kirkon että valtion tehtäviä: Jos siirto toteutettaisiin,
sillä saattaisi olla muutospaineita lisäävä vaikutus
muissa suhteissa. Tämä puolestaan kytkeytyisi kiin-
teästi kirkon ja valtion suhteiden kokonaisuuteen si-
ten, että muutoksella saattaisi olla kirkon julkisoi-
keudellista asemaa kaventava vaikutus. Linjaukseen
liittyi kielteisyys luopua piispan nimityskäytännöstä.
Jos nimittäin piispa ei lukeutuisi valtion virkahierar-
kiaan eikä hoitaisi virallisia asioita opetusministeri-
öön päin, tällä olisi julkisoikeudellista asemaa hei-
kentävä vaikutus.

Valiokunta katsoi, että tuomiokapitulit ovat pää-
asiassa kirkon eivätkä valtion elimiä. Niiden tehtävä
on toimia hengellisen elämän edistäjinä. Kirkon teh-
tävä kansan opettajana ja palvelijana perustuu val-
tiossa yhä enemmän muuhun kuin hallinnollisiin si-
teisiin. Kirkon ja valtion suhteet on nähtävä tarkoi-
tuksenmukaisuuskysymyksenä, ja kirkko saa asemansa
yhteiskunnassa kansan keskeltä. Valiokunnan mie-
lestä ei ole selkeästi osoitettavissa, että tuomiokapi-
tulien siirrolla olisi kytkentöjä muihin vakiosuhdetta
sääteleviin määräyksiin. Tämä vuoksi valiokunnan
enemmistö oli sitä mieltä, ettei siirrolla olisi ratkaise-
vaa vaikutusta kirkon ja valtion perussuhteiden kan-
nalta. Sillä ei olisi vaikutusta kirkon julkisoikeudelli-
seen asemaan eikä siirto edellyttänyt keskeisten kirk-
kolain säätämisjärjestystä koskevien Suomen halli-
tusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen säännösten muut-
tamista eikä sillä puututa kirkon verotusoikeuteen.

Sen sijaan valiokunta katsoi liittyen tässä perus-
tevaliokunnan lausuntoon, että pitkäaikaisen tradition

sekä kirkon ja valtion suhteiden jatkuvuuden vuoksi
tasavallan presidentin tulisi jatkossa nimittää piis-
pat. Tämä antaisi piispalle mahdollisuuden hoitaa yh-
teyksiä eri tahoihin ja korostaa kansankirkon luon-
netta. Valiokunta kyllä ajatteli, että presidentin ni-
mitysoikeus olisi johdonmukaista poistaa kirkon ot-
taessa vastuun tuomiokapitulilaitoksesta. Mutta enem-
mistön mielestä nimitysoikeus on valtiosuhteisiin liit-
tyvä merkittävä osatekijä, joka tulisi säilyttää.

On kiinnostavaa, että valiokunta kyllä periaatteessa
katsoi nimitysoikeuden siirron jälkeen kuuluvan kir-
kolle, mutta jätti tämän kuitenkin esittämättä. Ratkai-
suun saattoi vaikuttaa se, että kahden yhteyttä yllä-
pitävän siteen yhtäaikainen katkaiseminen olisi liian
suuri pala kirkolliskokouksen nieltäväksi. Tasavallan
presidentin nimitysoikeuden säilyttäminen oli valio-
kunnan mielestä symboliarvoltaan painavampi ja si-
ten se sai toistaiseksi jäädä. Toisaalta on myös mah-
dollista ajatella, että jossakin toisessa yhteydessä tä-
mäkin siirto voidaan tehdä luontevalla tavalla sen jäl-
keen, kun on todettu, että periaatteessa nimityskin kuu-
luisi tuomiokapitulin siirron jälkeen kirkolle itselleen.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvän eriä-
vän mielipiteen mukaan tuomiokapitulien hallinnol-
linen suhde valtioon olisi voimavara kirkolle muuttu-
vassa kansainvälisessä toimintaympäristössä ja asian-
tuntemusta vaativissa uusissa järjestelyissä. Yhteis-
työsuhteiden jatkuminen kirkon ja julkisen vallan se-
kä yhteiskunnan eri tahojen kanssa olisi vain eduksi
kirkon missiolle. Ei myöskään tuomiokapitulien ke-
hittäminen edellytä hallinnollisten siteiden katkaise-
mista valtiovaltaan. Yhteistyörakenne on kirkon voi-
mavara ja linjassa kansankirkon tavoitteiden ja jul-
kisoikeudellisen aseman kanssa. Eriävä mielipide tu-
li lähelle perustevaliokunnan lausuntoa.

PERUSTEVALIOKUNTA TUO
UUDEN NÄKÖKULMAN

Hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa pe-
rustevaliokunta pohti teologisia näkökohtia kirkon
olemuksesta ja tehtävästä, aatehistoriallista tilannet-
ta ja tuomiokapitulien asemaa kirkon ja valtion suh-
teiden kokonaisuudessa sekä piispan nimittämistä. Se
katsoi, että kirkon suhteet valtioon ja yleensä yhteis-
kunnalliseen valtaan ja julkisoikeudelliseen asemaan
ovat tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä. Tuomioka-
pitulien asemasta se totesi, että vaikka suhteet koos-
tuvatkin lukuisista keskenään erilaisista tekijöistä, näil-
lä osatekijöillä voi olla heijastusvaikutuksia toisiinsa.
Yleisellä aatehistoriallisella tasolla siirrolla voisi ol-

112



la laajojakin seurausvaikutuksia. Kirkko kyllä tulisi
muodollisesti itsenäisemmäksi, mutta etääntyisi val-
tiosta ja yhteiskunnan muista instituutioista. Tämä
olisi vahingoksi toimivan yhteistyön kannalta. Pe-
rustevaliokunnan mielestä hallinnollisten suhteiden
olemassaolo on helpottanut käytännön asioiden hoi-
tamista tuomiokapitulien ja opetusministeriön kes-
ken. Sen mielestä tuomiokapitulien kehittäminen tar-
koituksenmukaisella tavalla ei välttämättä edellyttäisi
hallinnollisten siteitten katkaisemista valtiovaltaan.

Valiokunta käsitteli myös valtion uudistunutta
roolia ja sen vaikutusta kirkon ja valtion suhteisiin ta-
valla, joka oli uutta tästä aiheesta käytävässä keskus-
telussa. Saattaa olla kiinnostavaa havaita, ettei hal-
lintovaliokunta viitannut näihin perusteluihin selos-
taessaan mietinnössään valiokunnan lausuntoa.

Todettuaan yleisessä yhteiskunnallisessa ajatte-
lussa tapahtuneen muutoksen, joka on ilmennyt muun
muassa valtiovallan käsityksessä itsestään ja tehtä-
västään valiokunta katsoi, että kirkko-valtio-asetel-
massa on alkamassa uusi vaihe. Vaikka valtio onkin
siirtänyt toimintoja muiden tahojen hoidettavaksi,
kohdistuu valtioon ja julkiseen valtaan aikaisempaa
suurempia odotuksia, joilla on eettistä kantavuutta.
Tällaisia olivat muun muassa perheiden ja lasten ase-
man turvaaminen, markkinavoimiin ja taloudelliseen
kasvuun liittyvät yhteiskunnalliset ongelmat, bioe-
tiikka ja ympäristökysymykset. Yhteiskunnan arvo-
pohjasta käydään keskustelua. Tämä ilmapiirin muu-
tos on puolestaan merkinnyt, ettei kirkon ja valtion
loitontamista aikaisempien vuosien tapaan nähdäkään
enää tavoitteena. Sen sijaan ulkonaiset yhteydet ovat
kirkon ja yhteiskunnan jäsenten kannalta positiivisia
ja omiaan lisäämään yhteistyömahdollisuuksia, mi-
kä merkitsee uudenlaista sovellusta perinteisessä lu-
terilaisessa kirkkoja valtio -suhteessa. Tästä seurasi
valiokunnan mielestä, etteivät hallinnolliset yhteydet
valtiovaltaan ole este kirkolle toimia yhteiskunnalli-
sen keskustelun uskottavana osapuolena. Tätä tuki
muutos myös uusimmassa perusoikeusajattelussa ja
sen uskonnonvapaustulkinnassa, joka negatiivisen us-
konnonvapauden (vapaus uskonnosta) asemesta ko-
rostaa kansalaisten positiivista oikeutta uskontoon ja
jopa valtion aktiivista otetta kansalaisten uskonnolli-
sen elämän tukemisessa.

Myös ihmisoikeuksia koskeva keskustelu, kan-
sainväliset sopimukset, kirkon oikeudellisen aseman
kehitys suhteessa valtioon ylikansallisessa integraa-
tiossa ja kirkko-oikeudellinen kehitys EU:n alueella
saattavat merkitä sitä, ettei Suomessa ole syytä häti-
köidä kirkon ja valtion suhteiden erityiskysymyksis-

sä. Perustevaliokunnan kanta oli, ettei tuomiokapitu-
lien kehittäminen tarkoituksenmukaisella tavalla vält-
tämättä edellytä hallinnollisten suhteiden katkaise-
mista valtiovaltaan.

KIRKOLLISKOKOUS
RATKAISIJAN PAIKALLA

Kirkolliskokous teki periaatepäätöksen tuomiokapi-
tulien siirrosta kevätistuntokaudella 1995. Peruspon-
nessaan valiokunta ehdotti siirtoa "sillä edellytyksel-
lä, että valtio osallistuu tuomiokapitulien kustannuk-
siin siten, että kirkon maksettavaa sosiaaliturvamak-
sua alennetaan pysyvästi siirron kirkolle aiheuttamien
kustannusten määrällä ja että valtion ja kirkon neu-
votteluissa sovitut muut ratkaisut toteutetaan 20.4.1995
allekirjoitetun neuvottelupöytäkirjan mukaisesti".

Kirkolliskokous hyväksyi siirron äänin 91 vas-
taan 9, poissa 10. Siirtoponnen sanamuotoa muutet-
tiin, kun keskustelussa oli todettu valiokunnan ehto
liian epämääräiseksi. Hyväksytyn sanamuodon mu-
kaan valtio korvaa kirkolle tämän siirron tapahduttua
tuomiokapitulilaitoksen ylläpidosta aiheutuvat kus-
tannukset "nykytason mukaisesti". Tasavallan presi-
dentin nimitysoikeus tuli kirkolliskokouksen mieles-
tä edelleen säilyttää.

Päätöstä edelsi varsin laaja periaatekeskustelu kir-
kon ja valtion suhteista. Niinpä valiokunnan puheen-
johtajan piispa Huotarin mielestä asiaa tuli tarkastel-
la kirkon olemuksesta ja tehtävästä käsin. Jos tällöin
tuomiokapitulien hallinnollinen yhteys hämärtää kir-
kon sanomaa, siitä on syytä luopua.

Huotarin esittelypuheenvuoron mukaan siirto mer-
kitsi jatkoa kehitykselle, jolloin kirkko itse päättää ai-
kaisempaa enemmän omista asioistaan. Myös valtion
pyrkimyksenä oli siirtää piiristään pois sille kuulu-
mattomia tehtäviä. Ei ole selkeästi osoitettavissa,
että tuomiokapitulin siirrolla olisi haitallisia kytken-
töjä muihin kirkon ja valtion suhdetta sääteleviin mää-
räyksiin. Kuitenkin tasavallan presidentin nimitysoi-
keuden säilyttämistä haluttiin puheenjohtajan mie-
lestä perustella pitkäaikaisella traditiolla sekä kirkon
ja valtion suhteiden jatkuvuudella, vaikka olisikin pe-
riaatteessa johdonmukaista siirtää nimitysoikeuskin
kirkon vastuulle.

Edustaja Gustav Björkstrand käytti keskustelus-
sa retorisesti varsin vetoavan puheenvuoron, jossa
hän loi katsauksen asian käsittelyn lähes 30-vuotiseen
historiaan. Päälinja eri vaiheissa oli puhujan mukaan
siirtoa puoltava, siirron taakse asettui selkeä enem-
mistö myös lausunnon antajista. Puhuja piti sen vuok-
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si yllättävänä perustevaliokunnan kielteistä kantaa,
jossa ei hänen mielestään paneuduttu asian periaat-
teelliseen puoleen, vaan lueteltiin muutokseen liitty-
viä vaaratekijöitä. Puhuja piti muutoinkin hiippa-
kuntahallintoa valtion hallinnon kannalta vieraana eli-
menä sanoen, että tuomiokapitulilaitosta koskevat rat-
kaisut oli syytä tehdä juuri silloin, kun kirkon ja val-
tion välillä vallitsi myönteinen ilmapiiri. Näin hän tai-
tavasti käänsi perustevaliokunnan yhteistyömyön-
teistä ilmapiiriä tähdentävän ajatuksen tukemaan omaa
perustevaliokunnan vastaista ja hallintovaliokuntaa
myötäilevää esitystään.

Puhuja kysyi myös, mitä tapahtuu, jos siirtorat-
kaisua ei tehdä, ja vastasi ottamalla esiin uuden ar-
gumentin, nimittäin kirkkohallituksen esityksenä ole-
van arkkipiispan virkajärjestelyä koskevan asian. Mi-
tä tapahtuisi kysymykselle uudesta piispanvirasta, jo-
ta kaavailtiin arkkihiippakuntaan arkkipiispan avuk-
si. Oli epäiltävää, ettei valtio säästötoimiensa keskellä
suostuisi rahoittamaan uutta kustannuserää eikä tu-
kemaan taloudellisesti hiippakuntahallinnon kehittä-
mistä. Björkstrand viittasi myös valtion kanssa käy-
tyihin kompensaationeuvotteluihin, joissa hän oli kir-
kon edustajana. Niissä oltiin yhtä mieltä, että tuo-
miokapitulilaitos siirretään kirkolle. Edellisenä ilta-
na myös talouspoliittinen ministerivaliokunta oli tul-
lut samaan tulokseen.

Kenttäpiispa Laulaja asettui eriävän mielipiteen
kannalle ja katsoi, ettei tuomiokapitulien kehittämis-
tä haittaa vaikka hallinnolliset siteet valtion kanssa
säilyisivätkin. Laulajan mielestä kirkko-valtio-suh-
teessa oli siirrytty vaiheeseen, jossa kirkon ja valtion
loitontamista ei voitu enää pitää tavoitteena. Valtioon
ja julkiseen valtaa kohdistui Laulajan mielestä ta-
voitteita, jotka haastavat yhteistyöhön.

Myös eräissä muissa puheenvuoroissa lausuttiin,
että jos kirkon ja valtion siteet yksi toisensa jälkeen
katkaistaan harkitsematta korvaavaa menettelyä, on
perustuslaissa kirkolle turvattua julkisoikeudellista
asemaa vaikea enää puolustaa. Siirtoa vastustavissa
puheenvuoroissa tähdennettiin historiallisen tilanteen
ajaneen ohi tuomiokapitulikomitean kysymyk-
senasettelun. Oli tultu uuteen vaiheeseen. Nyt ei ol-
lut enää kyse irtautumisesta vaan uusista yhteistyö-
mahdollisuuksista, jotka jo oli otettu käyttöön, kun
väestörekisteriä oli päätetty hoitaa kirkon ja valtion
yhteistyöhön perustuvalla sopimuksella. Myöskään
ajatusta uskonnonvapaudesta ei voitu käyttää argu-
menttina siirron puolesta, koska sekä kirkossa että
kansainvälisessä oikeusajattelussa uskonnonvapau-
delle oli annettu uusi positiivinen sisältö.

Edustaja Petri Karttunen eritteli valtion muuttu-
nutta itseymmärrystä varsin kiinnostavasti ja etsi täs-
tä näkökulmasta perusteluja siirtoa puolustavalle kan-
nalleen. Karttusen mukaan Suomi oli siirtymässä huol-
tajavaltiosta kohti kansalaisyhteiskuntaa, jossa val-
tiolla on managerin rooli. Huoltajavaltioajattelussa
kansalaistoiminnot siirtyivät yhteiskunnalle, mikä
merkitsi kaiken kirkolle jääneen leimautumista tois-
arvoiseksi ja marginaaliseksi. Siitä ajasta on kirkon
ihmisten "selkäytimeen" jäänyt kysymys arvostuk-
sesta, koska kaikki se, mikä oli julkisen hallinnon ken-
tällä, oli jotakin todellista ja ulkopuolella oleva var-
jossa elämistä. Karttusen mielestä vain managerival-
tio voi aidolla tavalla olla yhteistyökumppani kirkol-
le, koska juuri sen tarkoituksena oli luoda edelly-
tyksiä kansalaisten tärkeiksi kokemille toiminnoil-
le. Tämä puolestaan edellytti kirkolta selkeää it-
seymmärrystä ja rohkeutta tarttua tarjolla oleviin toi-
mintamahdollisuuksiin. Kun seurakuntataso itsenäistyi
kunnallishallinnon yhteydestä jo viime vuosisadalla,
olisi Karttusen mielestä luonnollista että hiippakun-
tahallinto voisi nyt itsenäistyä suhteessa valtioon. Si-
ten tuomiokapitulien siirrossa on puhujan mielestä
kysymys aidon yhteistyöasetelman luomisesta ja yh-
teistyön vahvistamisesta.

Myös toisissa puheenvuoroissa tuotiin varsin voi-
makkaasti esiin, miten "kansalaisvaltio" tuo esiin kir-
kon ja valtion suhteisiin tärkeän tason. Yhteiskun-
nallista asemaa ja kirkon painoarvoa ei voidakaan
enää rakentaa hallinnollisten rakenteiden tai muo-
dollisten suhteiden varaan. Nyt on kyse muodon si-
jaan sisällöstä eli siitä, onko kirkon edustajilla jo-
tain todellista sanottavaa esimerkiksi ahtaalle joutu-
neiden lähimmäisten asemasta. Kansalaisyhteis-
kunnassa on kyse kirkon ja valtion uudesta työnjaos-
ta ja uusien edellytysten luomisesta yhteistyölle ja
vuorovaikutukselle.

Järeän perustelun siirron puolesta puhujat saivat
myös käsillä olevasta muusta kirkolliskokousaineis-
tosta. Arkkipiispan tehtävien uudelleen järjestelyyn
ei olisi mahdollisuuksia, jos viran saaminen jäisi riip-
puvaiseksi valtion rahoituksesta. Puheenvuoroissa
viitattiin toistuvasti myös edellisenä päivänä ko-
koontuneen talouspoliittisen ministerivaliokunnan
neuvottelupöytäkirjaan ja pääministerin johdolla teh-
tyyn päätökseen tuomiokapitulien kustannusten siir-
tämisestä kirkolle. Kirkon uskottavuuden ja neuvot-
teluilmapiirin takia puheenvuoroissa vedottiin suo-
raan kirkolliskokoukseen ja varoitettiin sitä päättä-
mättömyydestä periaateratkaisun edessä.
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KESKUSTELUN ARVIOINTIA

Tuomiokapitulin siirto valtiolta kirkolle herätti var-
sin perusteellisen keskustelun kirkolliskokouksessa
kirkon ja valtion suhteista. Tämä ei ollut yllättävää sen
vuoksi, että kysymyksessä oli Kustaa Vaasan ajoista
peräisin olevan ja 450 vuotta jatkuneen käytännön
muuttaminen. Aktiivista keskustelua oli asiasta käy-
ty kirkossa lähes 30 vuoden aikana, jolloin komiteat ja
työryhmät olivat istuneet pohtimassa kysymystä.

Kiinnostavaa saattaa olla havainto, että kirkollis-
kokouskeskustelussa seurattiin varsin pitkälle niitä
suuntaviittoja, jotka oli pystytetty jo Kirkkojärjestys-
komitean mietinnössä. Kirkon tulisi pyrkiä mahdolli-
simman suureen henkiseen, hallinnolliseen ja talou-
delliseen riippumattomuuteen. Mutta samalla sen tu-
lisi toimia läheisessä suhteessa koko yhteiskuntaan ja
sen hallintoon, kansaan ja valtioon. Kirkon tulisi toi-
mia erillään, mutta kuitenkin yhdessä. Kirkollisko-
kouskeskustelu osoittaa ainakin sen, kuinka vaikeata
näiden kahden polun vaeltaminen on yhtä aikaa. On-
gelma herättää yhden kysymyksen: Eikö nyt olisi jo
kiire saada liikkeelle perusteellinen kirkko-oikeudel-
linen työskentely teologisen perustutkimuksen piiris-
sä?

Keskeiseksi kysymykseksi näytti nousevan, mer-
kitsikö siirto heijastusvaikutusta, jolla tahtomatta vai-
keutetaan muita tärkeitä kiinnekohtia kirkon ja valtion
välillä. Johtiko siirron toteuttaminen kenties seurauk-
siin, joilla horjutetaan kirkon julkisoikeudellista ase-
maa, verotuslainsäädäntöä ja hallitusmuodon pykäliä.
Kysymys ei ollut enemmästä eikä vähemmästä kuin
siitä, oliko kansankirkko enää relevantti kirkkomuo-
to luterilaiselle kirkolle. Kysymystä ei tuotu suoraan
tässä muodossa esille, mutta eväät tällaiseenkin poh-
dintaan oli jo levitetty pöydälle. Kukaan ei kuitenkaan
eväisiin tarttunut.

Siirtoa kannattavien erääksi argumentiksi muo-
dostuikin keskustelun aikana ajatus, että aito yhteistyö
olisi tarkoituksenmukaisimmin järjestettävissä kirkon
ja valtion välille siten, että kumpikin osapuoli purkaa
ensin aikansa eläneet rakenteet ja sen jälkeen etsii luon-
tevia yhteistyöasetelmia toistensa kanssa. Valtio oli jo
toimintojensa purkamisen omaksunut. Nyt olisi kir-
konkin omalla tahollaan syytä ottaa hiippakuntahal-
linto kokonaisuudessaan omaan piiriinsä. Juuri muut-
tunut valtiokäsitys ja valtion uusi rooli yhteiskunnan
toimijana oli siirtoa kannattavien argumentaation erää-
nä vahvana pontimena.

Myös siirtoa vastustavat korostivat kirkon ja val-
tion yhteistyötä. Mutta he katsoivat, että yhteistyöra-
kenteiden säilyttäminen olisi oleellisen tärkeätä. Tuo-

miokapitulilaitosta oli hoidettu yli 400 vuotta yhteis-
työllä. Halkopino-metaforalla ilmaisten se oli yksi hal-
ko, joka voisi horjuttaa välistä pois vedettynä pinoa
niin, että myös sotilassielunhoito, uskonnonopetus,
vankilasielunhoito, valtiopäiväjumalanpalvelukset ja
yhteyttä ylläpitävät toiminnot vähitellen katoaisivat ja
kirkko menettäisi verotusoikeutensa ja julkisoikeu-
dellisen asemansa. Samalla he katsoivat, että yhteis-
työsuhteissa oli siirrytty historiallisesti uuteen vaihee-
seen, jossa taloudellinen lama ja globaalit uhkatekijät
pakottaisivat kunnat ja seurakunnat, valtion ja kirkon
entistä läheisempään yhteistyöhön, johon ei sopinut
rakenteiden purkaminen, vaan pikemminkin niiden
vahvistaminen. Oli tarkoituksenmukaista pysyä yh-
dessä. Vastustajat katsoivat, ettei edes kysymys us-
konnonvapaudesta olisi este yhteistyön harjoittami-
selle valtion puolelta, koska uskonnonvapauden posi-
tiivinen tulkinta kansainvälisessä keskustelussa mer-
kitsi juuri myönteistä asennoitumista uskonnonhar-
joitukseen, ja sitä kautta myös niihin yhteisöihin, jot-
ka uskontoa harjoittivat.

Perusteluja on mahdollista tarkastella myös val-
tion roolin muuttumisen kannalta. Tuolloinhan eräänä
muotiaiheena oli keskustelu hyvinvointivaltion alasajos-
ta, uudesta kansalaisyhteiskunnasta ja kolmannen sek-
torin mahdollisuuksista tarjota apua valtion jättämien
aukkojen paikkaajana. Siirron eräät puoltajat tarkaste-
livat valtiota kansalaisyhteiskunnan yhtenä toimijana,
joka oli alkanut purkaa omia rakenteitaan. Siirron vas-
tustajat puolestaan pitäytyivät tarkastelemaan käsillä
olevia uusia yhteiskunnallisia ongelmakohtia, jotka
jättivät valtiolle moraalisen velvoitteen kansan hyväksi
työskentelevänä yhteiskunnallisena toimijana, joka tar-
vitsi myös kirkon moraalista ja kasvatuksellista tukea.

Halkopinoteorian taakse asettuneita edustajia ke-
hotettiin irrottautumaan jo vanhentuneesta kakluunien
ajasta ja katselemaan uudenaikaisempia menetelmiä.
Siirron vastustajat uskoivat tarjoavansa juuri jotain uut-
ta lähtemällä siitä, että valtio tarvitsee rinnalleen kir-
kon ja vakiintuneet yhteistyörakenteet selvitäkseen
edessä olevista haasteista. Pian alkavan vuosituhannen
kirkkohistorian tutkimus tulee selvittämään, onko tuo-
miokapitulien hallinnollis-taloudellisella siirrolla jo-
takin tekemistä sen kanssa, että marraskuun 1998
kirkolliskokouksessa ja kokouksen käytävillä käsitel-
lään tasavallan presidentin nimitysoikeuden kumoa-
mista ja kirkkohallituksen tekemää sopimusta yhtei-
söveron maksuperusteiden muuttamisesta ja keskus-
tellaan tekeillä olevista suunnitelmista kirkollisvero-
käytännön muuttamiseksi ja uskonnonvapauslain uu-
distamiseksi.
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