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Toisiinsa kietoutuneet 
 
Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen valtiovallan pitkä yhteinen taival 
 
Tässä lyhyessä puheessani käyn läpi ja arvioin Suomen ortodoksisen kirkon yhteyksiä Suomen val-
tiovaltaan Suomen valtiollisen itsenäisyyden alusta toiseen maailmansodan jälkeiseen aikaan. 
 
Alustukseni perustuu vuosisadan alun kohdalta pitkälti Mika Nokelaisen väitöstutkimukseen (2010). 
Hän tutki juuri Suomen ortodoksisen kirkon ja valtiovallan suhteita lainsäädännön kannalta. Ai-
heesta on kirjoitettu useita artikkeleita. Mm. metropoliitta Johannes aikoinaan kiinnitti huomiota 
lainsäädännön ongelmiin suhteessa ortodoksiseen kirkkoon.  
 
Ortodoksisen kirkon tilanne ennen Suomen itsenäistymistä 
 
Suomessa asuneet ortodoksit olivat kirkollisesti mielenkiintoisessa tilanteessa Suomen itsenäisty-
essä 1917. Suomessa kirkon ja valtion yhteistyölle on pitkät perinteet. Ruotsissa, johon Suomi kuu-
lui, evankelisluterilaisesta kirkosta oli tullut erottamaton osa kuninkaan hallintokoneistoa uskon-
puhdistuksen jälkeen. Venäjällä mentiin vieläkin pidemmälle. Kirkosta tuli valtionvirasto 1700-luvun 
alussa, jolloin korkeimpana hallinnollisena virkamiehenä toimi yliprokuraattori tsaarin hallinnossa. 
Moskovan patriarkaatin korkeimmasta hallintoelimestä pyhästä synodista tuli leimallisesti valtiolli-
nen instituutio. 
 
Suomen autonomisesta asemasta Venäjän imperiumissa johtui se, että ortodoksien asema vahvistui 
ja oikeudet kasvoivat huomattavasti 1800-luvun alkupuolella. Voidaan sanoa, että ortodoksisesta 
kirkosta tuli vähitellen toinen ”kansankirkko”. Suomessa ei ole mitään virallista uskontunnustusta ja 
valtio on ”uskonnoton”. Joissakin yksityiskohdissa kirkon ja valtion välinen yhteys tosin on lähes 
erottamaton ja kirkko näyttää olevan osa valtiota. Aiemmin käytettiin nimitystä ”valtionkirkko”, eikä 
se edes aiheuttanut erityistä kummastelua. 
 
Suomessa ortodoksinen kirkko oli jäsenmäärältään pieni. Siihen kuului parhaimmillaankin vain noin 
2 % suuriruhtinaskunnan asukkaista. Autonomisessa suuriruhtinaskunnassa evankelisluterilainen 
kirkko oli varsinainen kansankirkko. Ortodoksinen kirkko oli tsaarin kirkko, joka oli näkyvästi läsnä 
näyttävinä kirkkorakennuksina kaupunkien parhaimmilla paikoilla. Monet kirkot oli rakennettu so-
taväen tarpeisiin varuskuntakaupunkeihin. Näyttävillä rakennuksilla oli selvästi poliittinen viesti. Ne 
muistuttivat kirkon ja valtion likeisistä suhteista ja tsaarin hallinnon läsnäolosta.  
 
Kun kansallisuusaate heräsi Suomessakin 1800-luvulla, katseet kääntyivät myös ortodoksiseen kirk-
koon: olisiko ortodoksinen kirkko ”kansalaiskelpoinen” muuttuvissa poliittisissa suhdanteissa.  
 
Suomalaisuus tarjosi ponnahduslaudan niin sanottujen kansallismielisten kirkonmiesten tavoitteille. 
Heidän mielestään vain suomalaisia arvoja ja käytäntöjä kannattava ortodoksinen kirkko saattoi säi-
lyä itsenäistyneessä Suomessa. Kansallismielisten johtohahmoksi noussut Sergei Okulov piti välttä-
mättömänä, että kirkossa otettaisiin käyttöön kansan ymmärtämä kieli ja että ortodoksisuutta yli-



päätään opetettaisiin kansalle. Se edellytti suomalaiskansallista papistoa. Vain siten Karjalan orto-
doksit pysyisivät isiensä uskossa, eivätkä siirtyisi monella tapaa kehittyneempänä pidettyyn luteri-
laisuuteen. 
 
Rajakarjalaisten alhainen sivistystaso oli yhteydessä kansalliseen itseymmärrykseen: monet orto-
doksit eivät pitäneet itseään erityisen suomalaisina, vaan olivat mieltyneet venäläisyyteen, koska 
pitivät yhteyksiä Venäjään tärkeinä. Vastakkaisiakin näkemyksiä tuotiin esiin; rajakarjalaisten suo-
malaista alkuperää ja lojaaliutta Suomea kohtaan korostettiin tarvittaessa. 
 
Venäläisestä näkökulmasta taas kirkon suomalaistaminen oli Venäjän kirkon käytäntöjen ja perin-
teen vastaista, joten suomalaisuutta tuli vastustaa. Mielenkiintoista oli kuitenkin, että venäläisten 
puolella oli myös myönteistä suhtautumista kansankielisiin palveluksiin. Suomen ortodoksinen hiip-
pakunta perustettiin 1892. Sen ensimmäistä piispaa Antonia on pidetty jopa myötämielisenä joille-
kin kansallisille pyrkimyksille. 
 
Kansaan vaikuttaminen kiteytyi hankalaan koulukysymykseen 1800-luvun lopulta lähtien. Raja-Kar-
jalaan perustettiin kymmeniä kouluja. Suurin osa niistä oli Karjalan veljeskunnan perustamia kou-
luja, joissa paria poikkeusta lukuun ottamatta opetuskieli oli venäjä. Samaan aikaan Suomen se-
naatti perusti Karjalaan suomalaisia kouluja. Karjalaiset suosivat venäläisiä kouluja, sillä niissä ker-
rottiin opetuksen olleen parempaa ja niissä sai jopa aterian koulupäivän aikana. Lisäksi monien mie-
lestä venäjän kielen osaaminen oli tärkeää karjalaisille lapsille yhteyksien pidon ja vaikkapa kaupan-
käynnin kannalta. 
 
Samantyyppinen kulttuuris-poliittinen hanke oli käynnissä samaan aikaan Aunuksen Karjalassa. Ra-
jan takaiseen Venäjän Karjalaan perustettiin kymmenittäin venäläisiä kirjastoja ja kouluja. Niitä pe-
rusteltiin sillä, että koulut estäisivät suomalaisuuden leviämisen rajan yli 1910-luvun alussa. Tässä 
työssä kunnostautui opettaja ja kouluntarkastaja Nikolai Chukov, joka toisen maailmansodan jäl-
keen valittiin Leningradin metropoliitaksi nimeltä Grigori. 
 
Ortodoksista kirkkoa valvottiin asetuksen suomin keinoin 
 
Miksi pieni ortodoksinen kirkko haluttiin osaksi Suomen lainsäädäntöä 1917? Asia olisi varmaan pys-
tytty hoitamaan muutenkin. Kyse oli siitä, että lainsäädännön avulla pystyttiin tilkitsemään poliitti-
sesti ulkopuolisen osapuolen vaikutusvalta Suomen sisäisiin asioihin. Sellainen vaara koettiin halli-
tuspiireissä ortodoksisen kirkon kohdalla, sillä Ståhlbergin perustuslakikomitean (1917) mielestä or-
todoksinen hiippakunta oli leimallisesti venäläinen laitos Suomessa. Vaikka kirkon hengelliset riip-
puvuussuhteet haluttiinkin erottaa kirkon omaksi asiaksi, lakiteitse haluttiin varmistaa se, että Suo-
men ortodoksit olisivat Suomen lakien alaisia ainakin siviilihallinnollisissa asioissa. 
 
Brotheriuksen uskonnonvapauskomitea tunnusti ortodoksisen kirkon erityisaseman kansankirk-
kona. Sille oli historialliset perusteet. Kirkkokunnan asemasta oli määriteltävä erityislainsäädän-
nöllä, ja niin tehtiinkin. Sellainen oli Paasikiven senaatin antama asetus Suomen kreikkalaiskatoli-
sesta kirkkokunnasta 26.11.1918. Lainsäädäntötyön näkökulmasta katsottuna voitiin nähdä jopa 
sellainen erikoinen piirre, että Suomen hallitus olisi perustanut kirkkokunnan. Asetusta perusteltiin 
sillä, että hallitus halusi varmistaa kirkkokunnan toimintaedellytykset poliittisesti levottomana ai-
kana. 
 



Alkuvuosista lähtien oli selvästi nähtävissä, että Suomen avoimesti venäjävastainen hallitus sääteli 
voimakkaasti kirkon järjestäytymistä. Toisaalta juuri kirkkoasioista vastannut ministeri E. N. Setälä 
korosti kirkon ja valtion riippumattomuutta toisistaan. Virallinen selitys oli, että ortodoksisen kirkon 
tehtävä oli huolehtia jäsentensä sivistämisestä ja kasvatuksesta, aivan kuten luterilaisenkin kirkon, 
ja siksi valtio tuki kirkkokuntaa taloudellisesti.  
 
Oli totta, että Suomen ortodoksisen kirkon (hiippakunnan) pankkivarallisuus oli menetetty bolshe-
vikeille lokakuun vallankumouksen jälkeen, joten valtiovallalla oli vahva taloudellinen ase käytettä-
vissään kirkon aseman järjestämisessä. Setälä painosti kirkkokuntaa uhkailemalla taloudellisilla on-
gelmilla, jos yhteyttä Moskovaan ei saada puretuksi. 
 
Setälä vaati, että kirkon side kanoniseen Venäjän äitikirkkoon oli katkaistava ja luotava itsenäinen 
kirkko. Eduskunnalle antamassaan mietinnössä suuri valiokunta ilmoitti kantanaan, että ortodoksi-
sesta kirkkokunnasta oli muodostettava täysin riippumaton autokefaalinen kirkko. Toimenpiteiden 
tarkempi sisältö annettiin hallitukselle harkittavaksi, mikä käytännössä merkitsi kirkon asioiden alis-
tamisen täysin hallituksen päätettäväksi. Kirkkokäsityksen mukaan ulkoinen taho ei kuitenkaan voi-
nut tehdä päätöstä kirkon kanonisista suhteista, minkä myös valtaapitävät myöhemmin tunnustivat. 
 
Erikoiselta vaikuttaa myös se, että Setälä korosti valtiovallan riippumattomuutta kirkkoa kohtaan. 
Hän ei halunnut, että kirkon sisäisiin asioihin olisi puututtu. Toisaalta, jos kirkkokunta olisi tehnyt 
omat päätöksensä ja jatkanut olemassa oloaan osana Moskovan patriarkaattia, tuskin asiaa olisi hal-
lituspiireissä hyväksytty. Asetukseen kirjattiin, että kirkkokunnan ylin hallintovalta oli maan hallituk-
sella. Siihen perustuen valtion lainsäädäntöelimet saattoivat ryhtyä lainsäädäntötoimeen ilman että 
olisivat huomioineet lainkaan kirkkokunnan kantaa. Kirkolliskokouksella oli oikeus tehdä aloitteita 
ja esittää toivomuksia maan lainsäädäntöelimille. Huomattavaa on, että maan hallituksella oli kir-
kolliskokouksessa myös aloiteoikeus (As. 43 §). 
 
Valtiovalta halusi varmistaa myös sen, että Suomessa koulutettavat pappiskandidaatit olisivat kan-
sallismielisiä. Valtiovalta piti oikeuden päättää Sortavalan pappisseminaarin hallinnollisesta järjes-
tämisestä, jotta venäläinen vaikutus oppilaitoksessa jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Setälän mie-
lestä venäjän kieltä ei opetuksessa saisi käyttää ensinkään ja oppikirjat tuli kääntää suomeksi. 
 
Kun varsinaista asetusta Suomen kreikkalaiskatolisesta kirkkokunnasta valmisteltiin, venäläinen ark-
kipiispa Serafim (Lukjanov) halusi tehdä siihen muutoksia ja selvennyksiä. Hänet kuitenkin sivuutet-
tiin asian valmistelussa. Serafimin mielestä oli kohtuutonta, että kirkon viranhaltioiden lisäksi myös 
munkeilta ja nunnilta vaadittiin Suomen kansalaisuutta. Lopulta päädyttiin siihen, että vasta mun-
kiksi vihkimisen yhteydessä henkilön tuli hakea kansalaisuutta. Sergei Okulovin ja Sergei Solntsevin 
mielestä munkki- ja nunnavanhukset olisi pitänyt vapauttaa kansalaisuuden hakemisesta.  
 
Lopullisessa asetuksessa vanhuksia ei kuitenkaan vapautettu velvoituksesta. Lopulta kävi niin, että 
suurin osa luostariasukkaista oli ilman mitään kansalaisuutta. Heidän kohdallaan käytettiin termiä: 
”Entinen keisarin alamainen, ei minkään maan kansalainen”. Kirkon omaisuuskysymyksissä pidettiin 
selvänä, että vanhat venäläiset sotilaskirkot ja koulut siirtyivät valtion omaisuudeksi Suomen it-
senäistyttyä. Kirkkorakennuksia ilmoitettiin käytettävän suomalaisen luterilaisen sotaväen hengelli-
seen työhön, joten niitä ei pyynnöistä huolimatta luovutettu ortodoksisille seurakunnille. 
 



Ortodoksisen kirkon piispojen valinnassa valtio piti itsellään oikeuden puuttua ehdokasasetteluun. 
Sellaista oikeutta ei hallituksella ollut luterilaisten piispojen valintaan, vaikka heidätkin nimitti maan 
hallitus. Kansallismielisten johtohahmo ja Setälän luottomies Aleksanteri Sadovnikov sai asetuksen 
määräämään, että piispa ei saanut poistua hiippakunnastaan muuten kuin viranhoidollisista syistä 
ja silloinkin oli pyydettävä lupa ministeriöltä. Liikkumisrajoitus oli suunnattu piispa Serafimia vas-
taan, sillä hänen yhteyksiään Moskovaan haluttiin pitää silmällä. Kansallismieliset olivat avoimesti 
puoltamassa ja valmistelemassa säädöksiä, joilla pyrittiin venäläisen vaikutuksen minimoimiseen 
kirkossa. 
 
Myös hengellisten virkojen perustamisesta päätti maan hallitus (As. 6-7 §). Luterilaisella puolella 
kirkko sai itse päättää vastaavista tehtävistä. Maan hallitus päätti niin ikään uusien hiippakuntien ja 
seurakuntien perustamisesta, sekä niiden jakamisesta (As. 4, 6 §). Kirkkokuntaan mahdollisesti lii-
tettävistä uusista seurakunnista päätti maan hallitus. Taustalla oli Paasikiven hallituksessa itänyt aja-
tus Itä-Karjalan liittämisestä Suomeen, jolloin sen ortodoksit voitaisiin liittää Suomen ortodoksiseen 
kirkkoon. 
 
Hallituksen vastaan tulona ortodoksisen kirkon ongelmissa voidaan pitää verotusoikeuden myöntä-
mistä kirkolle. Sillä turvattiin pitkälti kirkon toiminnan rahoittaminen. Päätös oli merkittävä ortodok-
siselle kirkolle. Hallitus kuitenkin määräsi verotuksen perusteista.  
 
Kaiken kaikkiaan on huomattava, että maan hallitus sai huomattavan vaikutusvallan kirkon asioihin. 
Hallitus saattoi koska tahansa muuttaa asetusta tai vaikkapa kumota sen ilman, että kirkkokunnalla 
olisi asiaan mitään sanomista. Järjestelyllä varmistettiin se, että kirkon oli luotava osapuolten välille 
luottamuksen ilmapiiri. Valtio pystyi kontrolloimaan kirkkoa lähes aukottomasti. Kirkon annettiin 
ymmärtää, että myös valtion myöntämä taloudellinen tuki tuli jatkumaan vain tietyin edellytyksin. 
 
Kirkon asioista päätettiin asetuksella eikä lailla. Setälän mielestä se oli perusteltua siksi, että edus-
kuntakäsittelyssä ortodoksisen kirkon asia olisi mahdollisesti kehittynyt kirkon kannalta epäedul-
liseksi eduskunnan kirkkokriittisten voimien vuoksi.  
 
Kirkon kanonisen aseman muutos 
 
Kirkon kanonisten suhteiden katsottiin kuuluvan yksin kirkon päätettäväksi. Koska asia pitkittyi mm. 
Venäjän kirkon vaikeutuneen tilanteen vuoksi, asiaa ryhdyttiin valmistelemaan lopulta 1922. Tavoit-
teena oli autokefaalisen eli laajan itsenäisyyden saavuttaminen. Sellaisen arvioitiin Konstantinopolin 
patriarkaatin pystyvän myöntämään Suomen kirkolle. Keväällä 1923 päätettiin, että Suomesta lähe-
tettäisiin neuvottelukunta Konstantinopoliin sopimaan asiasta Ekumeenisen patriarkaatin kanssa.  
 
Valtioneuvoston nimittämässä lähetyskunnassa 9.5.1923 valtiovaltaa edusti E.N. Setälä. Muita jäse-
niä olivat opetusministeriön nimeämänä kirkkokunnan edustaja rovasti Sergei Solntsev, kansallis-
mielisten piispaksi valitsema Herman Aav ja Viron ortodoksisen kirkon edustajana arkkipiispa Alek-
sander (Paulus).  
 
Konstantinopoliin saavuttuaan lähetyskunnalle selvisi, ettei Suomen pieni ortodoksinen kirkko voisi 
saada autokefaalista asemaa. Patriarkka Meletios ja Konstantinopolin pyhä synodi olivat kuitenkin 
valmiita myöntämään laajan autonomian, johon suomalaisten oli tyydyttävä. Setälä vastusti eräitä 
sopimuksen kohtia. Hän ei ymmärtänyt, miksi piispan vaali tuli alistaa Ekumeeniselle patriarkaatille 



eikä sitä, että piispa voisi valittaa myös maallisen oikeuden päätöksistä Konstantinopoliin. Kohtia 
lievennettiin, jolloin Setäläkin ne hyväksyi. Setälän mielestä valtiolliselta kannalta vaaratonta oli pat-
riarkan mainitseminen esirukouksissa. Pyhän mirhavoiteen tuominen Konstantinopolista Suomeen 
oli niin ikään ulkopoliittisesti vaaratonta. Setälä näki neuvottelujen tuloksen pelkästään poliittisessa 
valossa: tärkeintä oli, että Suomen ortodoksinen kirkko erosi nyt myös kanonisesti Moskovan pat-
riarkaatista. 
 
Konstantinopolissa saavutettuja neuvottelutuloksia ei pidetty koskemattomina, vaan niihin tehtiin 
omavaltaisia muutoksia. Kirkon elämää ja järjestystä määritellyt kanoninen tulkinta jäi toissijaiseksi 
Suomen lakiin nähden. Neuvotteluissa patriarkka Meletios oli tähdentänyt, että Suomen ortodoksi-
sen kirkon liittäminen ekumeeniseen patriarkaattiin oli mahdollista vain siksi, että Moskovan kirkon 
asema oli ratkaisevasti heikentynyt. Suomessa tämä puoli asiasta haluttiin unohtaa; Suomen ja Ve-
näjän kirkkojen eroa pidettiin lopullisena. 
 
Kirkon suomalaistaminen sai lisäluvun, kun arkkipiispa Serafim erotettiin virastaan ja hänen virkansa 
lakkautettiin. Perustelu erottamisella oli maalle vahingollinen toiminta. Uudeksi arkkipiispaksi valit-
tiin Herman Aav, joka oli vihitty piispaksi Konstantinopolissa autonomianeuvottelujen yhteydessä. 
 
Kansallistamistoimista eniten riitaa aiheuttavana voidaan pitää määräystä siirtymisestä uuteen 
ajanlaskuun. Kiista johti lopulta vaikeisiin kirkollisoikeudellisiin toimiin. Uutta ajanlaskua vastustet-
tiin erityisesti venäläisissä luostareissa Valamossa ja Konevitsassa. Vuosien 1925-1927 välisenä ai-
kana kymmeniä munkkeja karkotettiin Valamosta ajanlaskukiistojen vuoksi. Valtiovalta sekaantui 
riitoihin. Opetusministeriössä ortodoksisen kirkon esittelijänä toiminut hallitusneuvos Antti Inkinen 
totesi myöhemmin elämäkerrassaan, että Suomen hallituksen ei olisi pitänyt puuttua ajanlaskukiis-
taan. Siten olisi vältytty ”pahemmilta kärjistyksiltä”. 
 
Kirkon ja valtion välisiä suhteita koetellaan 1945-1957 
 
1920-luvun kansallistamistoimet eivät jatkuneet enää yhtä kiihkeinä seuraavalla vuosikymmenellä. 
1930-lukua on pidetty ortodoksisen kirkkokunnan vakiintumisen aikana. Suhteet valtiovaltaan lujit-
tuivat henkilökohtaisten suhteiden kautta. Radikaali muutos kirkon elämään tuli talvisodan syttymi-
sen myötä. Jatkosodan jälkeen kävi selväksi, että Karjalan ortodoksinen väestö ei palaisi enää koti-
seuduilleen. Noin 70 % kirkkokunnan jäsenistä asutettiin siirtolaisina Kanta-Suomeen. Kirkkokunta 
menetti omaisuudestaan noin 90 %. Kirkollishallituksen sihteeri Aleksi Perola pitikin tilannetta ”ka-
tastrofaalisena”. 
 
Suomen poliittinen tilanne muuttui täysin vuoden 1944 aikana. Liittoutuneiden voiton myötä Paasi-
kiven hallitus otti ohjenuorakseen luottamuksellisten suhteiden luomisen Neuvostoliiton kanssa. 
Suhdetoiminnan aloittaminen neuvostoliittolaisten yhteistyötahojen kanssa koski koko suomalaista 
yhteiskuntaa. Suomen ortodoksisen kirkon hallinnossa myönnyttiin nopeasti uuteen maailmanjär-
jestykseen. Koska myös Venäjän ortodoksinen kirkko esitettiin nyt myönteisessä valossa, kirkkokun-
nan johdossa lähentymispyrkimyksiä pidettiin luonnollisena kehityksenä kirkkojen välisille suhteille. 
 
Maaliskuun eduskuntavaalien tuloksena 1945 äärivasemmisto sai murskavoiton ja pääsi hallituk-
seen. Se sai 49 paikkaa 200-paikkaisesta eduskunnasta. Sisäministeriksi tuli Yrjö Leino (SKDL), joka 
vuoden 1945 aikana käytti jopa ennakkosensuuria edistääkseen Suomen ortodoksisen kirkon liittä-
mistä Moskovan patriarkaattiin. Suomen arkkipiispa Herman (Aav) tuki Leningradin metropoliitta 



Grigorin (Chukov) vaatimusta kirkkokunnan liittämisestä takaisin Moskovan yhteyteen, jossa se oli 
ennen vuotta 1923 ollut. Herman kuitenkin halusi edetä asetuksen määräysten mukaisesti: kirkon 
kanonisista suhteista päättäisi yksinomaan kirkolliskokous. 
 
Koska kirkolliskokouksen ennakoitiin tekevän liitoksen kannalta kielteinen päätös, sen koolle kutsu-
mista lykättiin. Erityisesti kirkollishallituksen sihteeri Perola halusi välittää myönteistä kuvaa Mos-
kovaan. Kirkolliskokouksen asialistan suurin kysymys oli kirkkokunnan jälleenrakentaminen, mikä 
onnistuisi vain Suomen valtion taloudellisella panoksella ja myötävaikutuksella. Kirkkokunta oli riip-
puvainen valtiovallan hyvästä tahdosta. 
 
Moskovan patriarkaatissa haluttiin nopeita päätöksiä kirkkojen yhdistymiseksi. Moskovan Suomen 
lähetystö halusi edesauttaa liittymistä. Lähettiläs Cay Sundström ja lähetystöavustaja Olli Bergman 
hoitivat suhteita kirkkojen välillä ja arkkipiispa Hermanin matkaa Moskovaan suunniteltiin koko vuo-
den 1946 ajan. Liitosta vastaan noussut oppositio sai kuitenkin aikaan sen, että liitoshanketta alet-
tiin epäillä myös kirkkokunnan johdossa. Pian kävi selväksi, että arkkipiispan matka Moskovaan ei 
tarkoittaisi asiasta neuvottelua, vaan lopullista sopimista Moskovan vaatimalla tavalla. Näiden vai-
heiden kautta arkkipiispa Herman otti käyttöön viivyttelyn. Asia siirrettiin 1950 kokoontuvalle kir-
kolliskokoukselle. 
 
Koska kanoninen liitoskysymys oli edelleen poliittisesti arka, kirkolliskokous ei tohtinut tehdä pää-
töstä, vaan se siirrettiin seuraavaan kirkolliskokoukseen 1955. Sen sijaan kauan odotettu päätös 
kirkkokunnan jälleenrakentamisesta valtiovallan tuella käsiteltiin. Eräs etappi kirkon ja valtion suh-
teissa saavutettiin 1953, kun kirkkokunnasta annettiin uusi asetus. 
 
Suomen miesluostarit olivat liittyneet Moskovan patriarkaattiin metropoliitta Grigorin vierailun yh-
teydessä lokakuussa 1945. Opetusministeriöstä jo eläkkeelle jäänyt Antti Inkinen ei ymmärtänyt 
luostareiden ”laitonta asemaa”, ja vaati niitä lakkautettaviksi. Kirkkokunnassa ilmapiiri oli jo lienty-
nyt, eikä Inkisen vaatimuksia kuunneltu. 
 
Vaikka kirkkokunta tunsi kiitollisuutta valtiovaltaa kohtaan, kirkkoliitosta ei enää ajettu hyvien neu-
vostosuhteiden ja YYA-sopimuksen pohjalta. Vuoden 1955 kirkolliskokous lopulta totesi, ettei Suo-
men ortodoksisen kirkkokunnan kanonista asemaa ollut syytä muuttaa. Kokouksessa läsnä ollut val-
tiovallan edustaja piti päätöstä täysin kirkon sisäisenä, eikä halunnut siihen mitenkään vaikuttaa. 
Yksi episodi kirkon ja valtion välisissä suhteissa oli sivuutettu. On kuitenkin huomattava, että Suo-
men poliittinen johto ei sisäministeri Leinoa lukuun ottamatta painostanut kirkkoa kirkkoliitokseen. 
1957 Moskovan patriarkaatti ilmoitti, ettei se enää pyri liittämään Suomen ortodokseja yh-
teyteensä. 
 
Arkkipiispa Paavalin aika  
 
1960 arkkipiispaksi valittu Paavali (Yrjö Olmari) oli ensimmäinen piispa, joka aktiivisesti alkoi pitää 
yhteyksiä Konstantinopolin patriarkaattiin, Suomen ortodoksisen kirkon kanoniseen äitikirkkoon. 
Tuossa suhdetoiminnassaan hän mieluusti käytti hyväkseen diplomaatteja, ja halusi ottaa valtiolliset 
seikat huomioon. Paavali ymmärsi myös suhdetoiminnan arvoja. Patriarkka Athenagoras kiitti pre-
sidentti Urho Kekkosta tämän uudelleen valinnan johdosta 1962 ja samalla kiitti Suomen valtioval-
taa ”suurenmoisesta suojeluksesta” Suomen ortodoksista kirkkokuntaa kohtaan ja kiitti kirkkokun-
nan jälleenrakentamisesta. Paavali kehotti Kekkosta lähettämään valokuvansa Athenagoraalle, jotta 



tämä voisi asettaa sen työpöydälleen presidentti John F. Kennedyn kuvan viereen, sillä patriarkka 
tuntee ”aivan erikoista rakkautta ja kunnioitusta Suomea kohtaan”. Presidentti Kekkosen kuva omis-
tuskirjoituksin toimitettiin Athenagoraalle Paavalin ja Istanbulissa toimineen konsuli Olavi Tammi-
vuoren kautta. 
 
Paavali loi yhteyksiä valtion korkeimpaan johtoon. Kekkonen osallistui mm. Uspenskin katedraalin 
100-vuotisjuhliin sekä kirkkokunnan 50-vuotisjuhliin. Juhlapuheissa kiiteltiin valtiovallan myötämie-
lisyyttä kirkkokuntaa kohtaan. Eräs etappi kirkon ja valtion suhteissa saavutettiin 1969, kun orto-
doksista kirkkokuntaa määriteltiin ensimmäistä kertaa eduskunnan säätämällä lailla. 
 
Ulkosuhteiden hoidossaan kirkkokunta otti mallia valtiollisista politiikasta ja loi ”luottamukselliset 
suhteet” Leningradin metropoliitta Nikodimiin (Rotov), joka usein vieraili Suomessa. Nikodim oli tai-
tavalla suhdetoiminnallaan onnistunut pääsemään Moskovan patriarkaatin ulkoasioiden hoitajaksi 
ja jopa Kirkkojen maailmanneuvoston presidentiksi. Arvioiden mukaan Nikodimin alisteisuus valtio-
johdolle oli luonnollista, olihan hän neuvostojärjestelmän kasvatti. 
 
1970-luvulla hyvillä suhteilla valtioon oli jälleen käyttöä. Vuosikymmenen loppupuolella arkkipiispa 
Paavali halusi kirkkokuntaan kolmannen hiippakunnan, jotta kirkon autokefalian vaatimukset täysi-
jäsenisestä piispainkokouksesta täyttyisivät. Taustalla oli Konstantinopolin patriarkaatin Paavalille 
langettama kielto kutsua yhdysvaltalaista Metropolia-kirkon johtajaa vierailulle Suomeen. Kiellosta 
suivaantunut Paavali ryhtyi toimiin ja opetusministeriön tuella saatiin päätös Oulun hiippakunnan 
perustamisesta muutamassa kuukaudessa.  
 
Autokefaliahanke ei kuitenkaan toteutunut. Sitä pidettiin ylimitoitettuna pienen kirkkokunnan tar-
peisiin. Opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen hoiti aktiivisesti kirkkokunnan asioita 
ja oli usein nähty vieras kirkon tapahtumissa. Hän itsekin piti kirkon ja valtion välistä yhteyttä tar-
peellisena ja puolusti sitä. 
 
Lopuksi 
 
Kirkon ja valtion suhteet kehittyivät 1990-luvulta lähtien entistä luottavaisemmiksi. Osapuolet ovat 
olleet entistä tasa-arvoisimpia, vaikka niiden välillä vallitsee huikean suuri kokoero. Myös poliitikko-
jen ja viranomaisten luottamus kirkkoa kohtaan on kasvanut. Eräs merkki palaamisesta vanhoille 
juurille oli se, että uuden lain mukaan piispojen nimittäminen siirtyi kirkon tehtäväksi. Myös kirkon 
taloudellinen päätösvalta on huomattavasti lisääntynyt, vaikka kirkko ei olekaan taloudellisesti oma-
varainen. 
 
Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen valtiovallan välille kehittyi vuosikymmenten aikana luotta-
mukselliset ja välittömät suhteet. Kirkko-valtio -yhteyksistä on hyötynyt erityisesti ortodoksinen 
kirkko, ja se on osannut myös käyttää suhteita hyväkseen. Kritiikkiä sille, että kirkko on ollut liian 
myöntyväinen valtiovallan toimille ja määräyksille, on ollut niukasti. Tästä voi vetää sen johtopää-
töksen, että hyödyt on koettu haittoja suuremmiksi. 
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