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7

Esipuhe

Tämä kirja kuvaa ja analysoi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
toimintaa vuosina 2008–2011. Kirkkoa on nelivuotisjaksolla haastettu monelta taholta. Kuntaliitosten myötä myös seurakuntien rakenteet ovat muutoksessa. Seurakuntien talouskehitys tuo kirkolle omat
haasteensa. Individualismi on haastanut perinteiset yhteisöön kuulumisen ja osallistumisen tavat myös uskonnollisessa elämässä. Suomalaisten arvomaailman muutokset ovat myös heijastuneet kirkkoon ja
tuoneet sille muutosvaatimuksia. Kirkon sisäinen polarisoituminen
vahvistui. Julkisessa keskustelussa kirkon ja uskonnon asemaa yhteiskunnassa on haastettu muun muassa uusateististen kirjojen innoittaman keskustelun kautta.
Kirkon nelivuotiskertomus on tehty kirkolliskokouksen toimeksiannosta. Nelivuotiskertomuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida kirkossa ja sen toimintaympäristössä tapahtuneita muutossuuntia. Tutkimuksen antama tieto ja näkökulmat antavat elementtejä
kirkon tulevan toiminnan arviointiin, kehittämiseen ja tulevaisuuden ennakointiin. Nelivuotiskertomuksen perustana on seurakunnista koottu tilastollinen tieto sekä erikseen toteutetut kyselyt. Seurakuntien toimintamuodot, koko ja toimintaympäristö poikkeavat
toisistaan huomattavasti. Koko kirkon toimintaa hahmotettaessa on
syytä luoda kokonaiskuva valtakunnallisesta tilanteesta ja siinä tapahtuneista muutoksista. Tämä kirja tarjoaa pohjatietoa toiminnan
kehittämiseen sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Käsikirjana nelivuotiskertomus palvelee kirkon luottamushenkilöitä,
työntekijöitä ja seurakuntia sekä tiedotusvälineitä. Sitä käytetään
myös oppi- ja tenttikirjana ja tutkimusten lähdeaineistona. Vastaavia
nelivuotiskertomuksia on toteutettu vuodesta 1967 lähtien.
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2000-luku on ollut kirkossa aktiivista strategioiden ja suunnitelmien kirjoittamisen aikaa. Kirkon toimintaa linjaava strategia Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö hyväksyttiin vuonna 2008 ja suuntaa
kirkon toimintaa vuoteen 2015. Tällä strategiajaksolla ollaan siis yli
puolessavälissä. Tutkimuksen tuloksia peilataan tässä strategiassa
asetettuihin tavoitteisiin. Tämän lisäksi nelivuotiskaudella valmistui
lukuisia muita strategioita ja linjauksia, joiden vaikuttavuutta ja merkitystä kirjassa myös kuvataan.
Tutkimuksen ovat kirjoittaneet Kirkon tutkimuskeskuksen ma.
johtaja TT Harri Palmu, tutkijat YTT, TT Hanna Salomäki (nykyinen vt. johtaja), FT Kimmo Ketola sekä dosentti Kati Niemelä.
Kirkkohallituksen eri yksiköt ovat antaneet kirjoittajien käyttöön
omasta työalastaan laatimiaan kirjoituksia, katsauksia ja arviointia.
Kertomuksen kyselyaineistojen atk-ajoista, kuvioista ja kirjan taitosta
vastasi tutkimusassistentti Risto Nissilä ja oikoluvun ovat toteuttaneet tutkimussihteerit Satu Ikonen ja Hanna Lilius. Tilastoaineiston ovat tallentaneet MI Tietorakenteet OY:n Q&A-ohjelmalla Kyllikki
Hovila, Satu Ikonen, Maija-Kaisa Innanen ja Pekka Innanen. Erilaisissa toimistotehtävissä on avustanut toimistosihteeri Anita Ågren.
Tutkimuksen pohjana on käytetty useita kyselyaineistoja. Kirkkohallitus kokoaa vuosittain jokaisesta seurakunnasta perustiedot
väestömuutoksista, toiminnasta ja taloudesta (A-lomakkeet). Tämän
lisäksi tutkimuskeskus kokosi seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä
nelivuotiskertomusta varten tarkempia tietoja vuodelta 2011 eri työaloja koskevilla tilastolomakkeilla. Nämä käsittelevät yleistä seurakuntatyötä (B1), varhaiskasvatusta (lapsi- ja perhetyö, B2), varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyötä (B3), koulu- ja oppilaitostyötä
(B4), diakonia- ja yhteiskunnallista työtä (B5), lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa (B6), viestintää (B7), henkilöstöä, kehittämistä
ja hallintoa (B8), uskonnollisten liikkeiden ja järjestöjen toimintaa
sekä maahanmuuttaja- ja ystävyysseurakuntatoimintaa (B9). Seurakuntayhtymien toiminnasta kerättiin tiedot vastaavista työaloista
(C-lomakkeet).
Lisäksi tietoa koottiin kyselyillä kirkollisille lehdille, kirkollista koulutusta antaville oppilaitoksille, tuomiokapitulien notaareille
ja kirkollisille järjestöille. Aineistona on käytetty myös kirkollisten
toimielinten pöytäkirjoja, mietintöjä ja toimintakertomuksia sekä
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lehdistötiedotteita ja muita tutkimuksia. Lisäksi seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille on toteutettu kyselyt keväällä 2012.
Suomalaisten uskonnollisuutta selvitettiin Gallup Ecclesiastica
2011 -kyselyllä. Kyselyn toteutti Kirkon tutkimuskeskuksen toimeksiannosta TSN-Gallup Oy. Aineiston tiedonkeruumenetelmänä on
ensi kertaa käytetty sähköiseen tiedonkulkuun perustuvaa tiedonkeruualustaa eli web-pohjaista tiedonkeruuta, TNS Gallup Forumia.
TNS Gallup Forum muodostuu noin 40 000 suomalaisesta jäsenestä, jotka edustavat Suomen aktiiviväestöä ikäryhmässä 15–75 vuotta.
Tutkimuslomakkeisiin vastataan internetin kautta omalla tietokoneella. Menetelmän ero saattaa siten vaikuttaa jossakin määrin havaintojen vertailtavuuteen aikaisempiin kyselyihin nähden, joissa on
useimmiten käytetty käyntihaastattelua tai kirjekyselyä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin 18.11.–2.12.2011. Tutkimusaineistossa
on 4 930 henkilön vastaukset.
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1. Suomalaisen
yhteiskunnan ja
uskonnollisuuden
muutoksia

Suomalaisen yhteiskunnan voimistunut yhteys kansainvälisiin kehitystrendeihin näkyi monin tavoin koko kertomuskauden ajan. Informaatio, tavarat, valuutta, ihmiset ja kulttuuriset vaikutteet virtaavat
yhä nopeammin ja yhä suurempina määrinä maantieteellisten rajojen
yli. Suomea koskettavia globaalien trendien vaikutuksia nähtiin erityisesti Suomen talouden muutoksissa, ihmisten liikkuvuudessa sekä
viestintäympäristön kehityksessä.
Kertomuskauden alussa rahoitusmarkkinoiden kansainvälinen
kriisi heijastui myös Suomen taloudelliseen tilanteeseen. Kriisi alkoi
Yhdysvalloista ja siihen olivat johtamassa muun muassa asuntoluototuksen epäkohdat sekä rahoituslaitosten ylikorostunut riskinottohalukkuus. Muutos nousukaudesta taantumaan tapahtui nopeasti
syksyllä 2008 asuntojen hintojen romahdettua Yhdysvalloissa. Pian
talouden taantuma näkyi eri puolilla maailmaa. Suomi selvisi taantumasta kuitenkin suhteellisen nopeasti eikä ajautunut lamaan.
Globalisaatio ja maailmanmarkkinoiden nopeat muutokset
vaikuttivat myös muulla tavoin elinkeinotoiminnan edellytyksiin.
Viennin kannalta keskeiset yritykset metsäteollisuudessa, kone- ja
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laiteteollisuudessa sekä elektroniikkateollisuudessa mukautuivat kiristyvään kilpailuun usein toimipaikkoja ja työntekijöitä vähentämällä tai siirtämällä tuotantoa ulkomaille halvempien kustannusten
vuoksi.
Alueellisessa kehityksessä on nähtävissä väestön, työvoiman,
osaamisen ja yritystoiminnan keskittyminen suurimpiin keskuksiin.
2010-luvulla tämän kehityksen on arvioitu edelleen voimistuvan erityisesti työikäisen väestön osalta. Ihmisten lähtökynnys kotiseudultaan ja myös kotimaastaan on madaltunut lähes kaikkialla maailmassa. Erityisen paljon se on madaltunut siellä, missä mahdollisuudet
työhön ja elinkeinonharjoitukseen ovat heikot.
Informaatio- ja kommunikaatioteknologian maailmanlaajuinen
kehitys on ollut nopeaa koko kertomuskauden. Internetin käyttäjien
määrä maailmassa oli kasvanut 2,45 miljardiin vuonna 2011. Osuus
oli kasvanut noin 35 prosenttiin maailman väestöstä, kun vuonna
2006 osuus oli alle viidenneksen (ICT Facts and Figures: World in
2011). Viestintäympäristön muutoksella on ollut syvällisiä vaikutuksia ihmisten arkeen ja tottumuksiin.
Viestintäympäristön muutoksen myötä myös kulttuuriset kiistat
leviävät yhä helpommin yhteiskunnasta toiseen. Iso-Britanniassa ja
Yhdysvalloissa virinnyt keskustelu jumalauskosta ja ateismista sai
kertomuskaudella runsaasti huomiota myös Suomessa. Neljän kansainvälistä huomiota saaneen uusateistin, biologi Richard Dawkinsin, filosofi Daniel Dennettin, journalisti Christopher Hitchensin
sekä kirjailija Sam Harrisin poleemiset uskonnonvastaiset teokset
julkaistiin suomeksi juuri kertomuskauden alkuun mennessä vuosina
2007 ja 2008. Teokset herättivät vilkasta keskustelua, johon myös
suomalaisen älymystön edustajat osallistuivat. Teokset saivat runsaasti huomiota myös päivälehdissä, radiossa ja internetin keskustelupalstoilla (ks. luku 11. Viestintä).
Samaa sukupuolta olevien parisuhteiden merkityksestä keskusteltiin runsaasti kertomuskaudella niin kirkon sisällä kuin yhteiskunnassa laajemmin. Yle TV2:n Ajankohtaisen kakkosen teemailta homoseksuaalien asemasta ja oikeuksista yhteiskunnassa herätti
myrskyisän reaktion ja johti kirkosta eroamisen tilapäiseen kiihtymiseen lokakuussa 2010 (ks. lisää, luvut 3. Jäsenyys, sekä 11. Viestintä).
Piispainkokouksen asettaman parisuhdelakityöryhmän työ saatiin
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myös kertomuskaudella päätökseen. Työryhmä julkaisi mietintönsä vuonna 2009 ja piispainkokouksen selvitys uuden parisuhdelain
vaikutuksista kirkolle valmistui ja hyväksyttiin kirkolliskokouksessa
syksyllä 2010. Selvitykseen liittyvä pastoraalinen ohje rukouksesta
parisuhteensa rekisteröineiden puolesta ja heidän kanssaan hyväksyttiin piispainkokouksessa keväällä 2011 (ks. luku 12. Hallinto).

Suomalaisia koskettaneet onnettomuudet ja tragediat
Kertomuskaudella tapahtui useita tragedioita, jotka koskettivat kansakuntaa laajasti ja jotka heijastuivat myös kirkon toimintaan. Huhtikuussa 2008 yhdeksän suomalaista kuoli ja 38 loukkaantui kun
rattijuoppo törmäsi suomalaisia lomamatkalaisia kuljettaneeseen linja-autoon Espanjassa. Kirkon työntekijät olivat käynnistämässä kriisityötä Malagassa, ja Helsingin tuomiokirkossa järjestettiin suruhartaus, jossa muistettiin turman uhreja ja omaisia, ja kirkko oli avoinna
myöhään yöhön hiljentymistä ja henkilökohtaisia keskusteluja varten. Myös muualla Suomessa kirkoissa muistettiin omaisia ja uhreja.
Saman vuoden syyskuussa opiskelija ampui Kauhajoen palvelualojen oppilaitoksessa yhdeksän opiskelijaa, opettajan ja itsensä.
Kouluissa levisi surmien jälkeen pommi- ja tappouhkauksien aalto:
joulukuuhun mennessä poliisi joutui selvittämään yli 200 nimetöntä uhkausta. Samoin kuin loppuvuonna 2007 Jokelan joukkosurman
jälkeen, Suomessa virisi vilkas keskustelu joukkosurmien syistä. Valtioneuvosto asetti kaksi tutkintalautakuntaa selvittämään Kauhajoen
ja Jokelan tapahtumien syitä ja arvioimaan tiedotusvälineiden toimintaa surmien yhteydessä. Jokelan tapauksessa tutkintolautakunta totesi tekijän erityislaatuisen syrjäytymisen olleen koulusurmien
taustalla. Kauhajoen tapausta selvittäneessä raportissa puolestaan
todetaan ampujalla olleen mielenterveysongelmia jo kymmenen vuoden ajan ja että ampujan elämäntilanne myötävaikutti ongelmien
kärjistymiseen.
Kirkko osallistui Kauhajoen koulusurmien jälkihoitotyöhön ripeästi. Jo ensimmäisenä iltana tapahtumien jälkeen Kauhajoen kirkon ovet avattiin ja ihmisiä kutsuttiin hartaus- ja muistohetkeen,
jonne saapui noin 700 ihmistä. Tapahtumaa seuraavana sunnuntaina järjestettiin televisioitu ja radioitu muistojumalanpalvelus, johon
myös tasavallan presidentti Tarja Halonen otti osaa. Syksyllä 2008
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perustettiin Kirkon Kauhajoki-hanke, jossa ihmisiä pyrittiin tukemaan seurakuntatyön menetelmin. Hanke toimi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin ohjauksessa.
Espoon kauppakeskus Sellossa surmattiin uudenvuodenaattona
2009 neljä ihmistä käsiaseella. Espoon seurakunnat avasivat samana päivänä kriisipuhelinpäivystyksen niille, jotka kokivat tapauksen
vuoksi ahdistusta ja pelkoa. Kirkot pidettiin avoinna hiljentymistä
varten viikonloppuna tapauksen jälkeen ja Leppävaaran seurakunta
avasi Selloon muistamispöydän, johon saattoi jättää surunvalittelunsa ja osanottonsa.
Kertomuskauden aikana tapahtui myös useita perhesurmia.
Maaliskuusta 2008 kevääseen 2012 ulottuvalla ajanjaksolla tehtiin
kaikkiaan 14 perhesurmaa. Pelkästään vuoden 2008 aikana niitä sattui kahdeksan. Viimeaikaisissa surmissa pääsääntöisesti isä on tappanut lapset ja joskus äidinkin. Aikaisemmin tekijä on useammin
ollut äiti. Perhesurmia koskevasta selvityksestä kävi ilmi, että oman
lapsensa surmaavat eroavat selkeästi muista henkirikoksen tekijöistä,
sillä he eivät ole tekohetkellä humalassa eivätkä päihteiden väärinkäyttäjiä. Selvityksen mukaan yhteyksiä viranomaisiin oli kuitenkin
ollut ennen tekoa. Usein myös lähiomaiset olivat ilmaisseet huolestumisensa jo ennakkoon.
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö uskonnollisissa yhteisöissä
herätti laajaa kansainvälistä huomiota kertomuskaudella. Katolisen
kirkon piirissä 2000-luvun alusta lähtien maailmanlaajuisesti paljastuneita lasten hyväksikäyttötapauksia ja niistä käytyä keskustelua
uutisoitiin useasti myös suomalaisessa lehdistössä. Suomessa ongelma tuli esiin vuoden 2009 lopussa, kun Pietarsaaren ruotsinkieliseen
Rauhan Sana -lestadiolaisyhteisöön kuuluneessa perheessä paljastui
ainakin 11 pojan törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö. Koska rikos oli
vanhentunut ja tekijä kuollut, poliisi ei tutkinut tapausta.
Asiasta virinneen keskustelun myötä Kirkon perheasiain yksikköön alkoi tulla yhteydenottoja ihmisiltä, jotka kertoivat joutuneensa lapsena seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Valtaosa niistä
hyväksikäyttötapauksista, joista otettiin yhteyttä Kirkon perheasiain
yksikköön, oli tapahtunut tiiviissä yhteisöissä. Vanhoillislestadiolaisen liikkeen piirissä tapahtuneita hyväksikäyttötapauksia kartoittaneen sosiaalityön tutkijan Johanna Hurtigin tietoon tulleet tapaukset
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ajoittuvat suurimmalta osaltaan 1980-luvulle ja sen jälkeiseen aikaan.
Huhtikuussa 2011 Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen
johto piti tiedotustilaisuuden, jossa se pahoitteli, ettei liikkeessä ole
osattu hoitaa oikein esiin tulleita lasten hyväksikäyttötapauksia. Lasten hyväksikäyttötapausten yleisyydestä ei ole valtakunnallista väestötason tietoa, joten on mahdotonta sanoa onko hyväksikäyttötapauksia tapahtunut kirkon liikkeiden piirissä enemmän kuin väestössä
keskimäärin.
Lasten hyväksikäyttötapausten esille tulo synnytti vilkkaan keskustelun rippisalaisuudesta. Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) vaati
kirkkolain tulkitsemista niin, että rippisalaisuus murtuu lapsen edun
vaatiessa. Peruspalveluministeri Paula Risikko (kok.) puolestaan
ehdotti lastensuojelulain muutosta siinä tapauksessa, että kirkot eivät oma-aloitteisesti luovu rippisalaisuudesta. Valtiovallan ja kirkon
edustajien neuvotteluissa sovittiin kirkon selvittävän lastensuojelulain ja kirkkolain yhteensovittamista. Piispainkokouksen helmikuussa 2011 hyväksytyssä selonteossa korostettiin, etteivät ilmoitus- ja
vaitiolovelvollisuus ole ristiriidassa keskenään, vaan rippisalaisuus
ja lastensuojelun edistäminen voivat toteutua yhtä aikaa. Asia johti
kirkossa koulutuksen ja informaation lisäämiseen (ks. luku 7. Sielunhoito).

1.1 Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset
Väestömuutokset
Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomen väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 5 401 267. Väkiluku oli kasvanut tällä kertomuskaudella yli 100 000
hengellä. Vuoden 2011 aikana väkiluku oli kasvanut 25 991 hengellä, mikä
on eniten sitten vuoden 1991. Syntyvyys on kuitenkin ollut jo vuodesta
1969 lähtien alle väestön uusiutumistason. Syntyneiden määrä jäi vuonna
2011 vähän alle 60 000:n ja oli yli 1 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tilastokeskuksen mukaan jo viitenä vuotena peräkkäin muuttovoitto
ulkomailta on ollut merkittävämpi syy väkiluvun kasvuun kuin luonnollinen väestönlisäys. Vuoden 2011 ennakkotietojen mukaan muuttovoitto
ulkomailta oli suurin koko maamme itsenäisyyden aikana.
Suomalaiset myös hankkivat lapsiaan yhä myöhemmin. Alle
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34-vuotiaiden synnyttäjien määrä pieneni edellisvuoteen nähden.
Kaikkien synnyttäjien keski-ikä oli 30,3 vuotta.
Tilastot kertovat suomalaisten perheiden yhä suuremmasta moninaisuudesta ja ihmisten elämäntilanteiden erilaisuudesta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 Suomessa oli 2 012 464 naimisissa
olevaa, 527 418 eronnutta ja 292 678 leskeä. Rekisteröidyssä parisuhteessa eli 4 102 henkeä, siitä eronneita 633 ja leskiä 51. Kertomuskauden alussa, vuonna 2008 rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä
oli 2 801, eli kasvua kertomuskauden aikana oli lähes kolmannes.
Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä miehiä oli 1 787 ja naisia 2 315.
Vuonna 2010 Suomessa oli yli 515 000 lapsetonta avioparia (mukaan lukien rekisteröidyt parisuhteet) ja vastaavia avopareja
196 000. Vuodesta 2007 lapsettomien avioparien määrä oli kasvanut
yli 17 000:lla. Aviopareja, joilla on lapsia, oli 447 000 ja avopareja
117 000. Yksinhuoltajalapsiperheitä oli noin 118 000. Näistä äidin ja
lasten muodostamia perheitä oli 102 000 ja isän ja lasten muodostamia
perheitä 16 000. Yksineläviä naisia oli 659 000 ja miehiä 567 000.
Väestön ikääntyminen on myös vahvasti suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen vaikuttava tekijä. Suomalaisten suurin viisivuotisikäluokka vuonna 2011 olivat 60–64-vuotiaat (395 000), toiseksi
suurin 55–59-vuotiaat (383 000). Yli 65-vuotiaita oli 18 prosenttia
väestöstä.

Sisäinen muuttoliike
Suomalaisten muuttaminen paikkakunnalta toiselle jatkui vilkkaana koko nelivuotiskauden. Muuttoja maakunnasta toiseen tehtiin
125 100 vuonna 2011. Maakuntien välisessä muuttoliikkeessä vuonna 2011 määrällisesti eniten muuttovoittoa sai Uusimaa (2 130) ja
suhteellisesti eniten Pirkanmaa (1 420). Väkiluku myös kasvoi eniten
näissä maakunnissa. Tappiota maakuntien välisessä muutossa kärsi
määrällisesti eniten Lappi ja suhteellisesti eniten Kainuu.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntien välisiä
muuttoja vuonna 2011 oli 278 460. Lisäys vuoteen 2010 verrattuna
oli 7 770 muuttoa vuoden 2011 kuntajaon mukaan. Kuntien sisäinen
muutto oli vielä tätäkin suurempaa. Tilastokeskuksen mukaan yli
kaksinkertainen määrä, noin 569 000 ihmistä muutti kunnan sisällä
paikasta toiseen vuonna 2011.

17
Kuvio 1.1
Kuntien välinen muutto ikäryhmittäin vuosina 1972–2010 (‰). Tilastokeskus.
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Suurin muuttaneiden ikäluokka oli 20–24-vuotiaat, joista 64 000
muutti kunnasta toiseen vuonna 2010 (kuvio 1.1.). Toiseksi eniten
muuttaneita oli 25–29-vuotiaissa, joista 46 000 muutti kunnasta toiseen. Kolmanneksi eniten muuttaneita oli 15–19-vuotiaissa, heitäkin
lähes 30 000.

Maahanmuutto
Maahanmuuttajaväestöstä ei ole saatavilla täysin yksiselitteistä tilastoa, vaan tilannetta on tarkasteltava kansalaisuutta, kieltä ja syntymämaata koskevien tilastojen perusteella. Kansalaisuutta koskevista
tilastoista jäävät puuttumaan ne maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. Kielen perusteella tilastoitaessa osa
noin 30 000 inkerinsuomalaisesta paluumuuttajasta jää pois luvusta.
Ulkomailla syntyneiden joukossa puolestaan on mukana adoptoidut
sekä ulkomailla syntyneet suomalaiset.
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Lisäongelma muodostuu siitä, millä tavoin maahanmuuttajataustaisten perheiden Suomessa syntyneet lapset (ns. 2. sukupolvi)
sekä niiden perheiden lapset, joissa vain toinen vanhempi on maahanmuuttaja (ns. 2,5 sukupolvi), huomioidaan näissä luvuissa. Suomessa syntyneitä miehiä, joilla oli ulkomailla syntynyt puoliso, oli
noin 33 000 vuonna 2010. Vastaavasti Suomessa syntyneitä naisia,
joilla oli ulkomailla syntynyt avio- tai avopuoliso, oli 28 000. Suomessa oli siten noin 61 000 perhettä, joissa saattoi olla toisen vanhempansa osalta maahanmuuttajataustaisia lapsia.
Maahanmuuttajat ovat jatkuvasti moninaisempi ryhmä. Maahanmuuton tärkeimpiä syitä ovat perhesyyt, työ tai opiskelu. Erityisesti työn perässä tapahtuva liikkuvuus on lisääntynyt. Kansainvälistä suojelua hakevia on saapunut Suomeen kansainvälisesti varsin
vähän. Vuosittain hakijamäärä on vaihdellut 1 500 ja 6 000 hakijan
välillä. Oma-aloitteisesti saapuneiden turvapaikanhakijoiden lisäksi Suomeen otetaan pakolaiskiintiössä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaisiksi määrittämiä henkilöitä. Suomen pakolaiskiintiö
on vuodesta 2001 ollut 750 henkilöä. Vuodesta 1992 vuoden 2010
loppuun mennessä Suomeen oli saapunut pakolaistaustaisia henkilöitä noin 33 000 henkilöä (Maahanmuuton vuosikatsaus, 2010).
Tilastokeskuksen tietojen mukaan kertomuskauden lopussa vuonna 2011 Suomessa asui yli 183 000 ulkomaiden kansalaista
(3,4 % väestöstä), 245 000 vieraskielistä (4,5 % väestöstä) ja 266 000
ulkomailla syntynyttä (4,9 % väestöstä). Maahanmuuttajista valtaosa asui pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa. Ulkomailla syntyneistä lähes puolet, 131 000 asui Uudenmaan maakunnan alueella vuonna 2011. Helsingissä ulkomaan kansalaisia oli
45 000 (8,0 % väkiluvusta) ja vieraskielisiä 68 000 (11,5 % väkiluvusta). Espoossa ulkomaan kansalaisia oli 18 800 (7,5 %), Vantaalla
14 800 (7,3 %), Turussa 9 500 (5,3 %), ja Tampereella 8 500 (4,0 %).
Muissa kunnissa ulkomaan kansalaisia oli määrällisesti vähemmän.
Maahanmuutto Suomeen kääntyi laskuun vuonna 2009 ja väheni edelleen vuonna 2010. Kuitenkin vuonna 2011 muuttovoitto ulkomailta oli suurin koko itsenäisyyden aikana. Toiseksi suurinta se oli
vuonna 2008. Pitkän tähtäimen trendi on siis mitä todennäköisimmin edelleen kiihtyvä maahanmuutto. Edellisellä kertomuskaudella,
vuoden 2003 lopusta vuoden 2007 loppuun ulkomaan kansalaisten
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määrä kasvoi 26 000 hengellä. Tällä kertomuskaudella, vuoden 2007
lopusta vuoteen 2011 lisäystä oli lähes kaksinkertainen määrä, noin
50 400 henkeä. Sama kiihtyvä tahti on nähtävissä, jos tarkasteluun
otetaan vieraskielisten tai ulkomailla syntyneiden määrät (kuvio 1.2.).

Kuvio 1.2
Ulkomaan kansalaisten, vieraskielisten ja ulkomailla syntyneiden määrä Suomessa vuosina
1990–2011. Tilastokeskus.
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Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät Suomessa olivat Viron (34 000),
Venäjän (29 600), Ruotsin (8 500) ja Somalian (7 400) kansalaiset
(taulukko 1.1.). Kertomuskauden aikana erityisesti Viron kansalaisten määrä oli kasvanut ohittaen Venäjän suurimpana ulkomaalaisten ryhmänä. Kaikista ulkomaiden kansalaisista noin 68 300 eli yli
kolmasosa (37,3 %) oli muiden EU-maiden kansalaisia ja 44 700
muualta Euroopasta (24,4 %). Tämä tarkoittaa, että yli kolme viidestä Suomessa asuvasta ulkomaan kansalaisesta on lähtöisin Euroopasta. Noin 41 600 eli vajaa neljännes (22,7 %) on tullut Aasiasta ja
19 600 eli runsas kymmenesosa (10,7 %) oli Afrikasta. Pohjois- ja
Etelä-Amerikasta tulleita oli vain 6 200 (3,4 % tulijoista). Vielä tätäkin harvempi oli tullut Oseaniasta tai muualta.
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Taulukko 1.1
Ulkomaiden kansalaisten suurimmat ryhmät Suomessa vuosina 1990–2011. Tilastokeskus.
Maa, jonka kansalaisuus:
Viro

1990
.

1995
8 400

2000
10 800

2007
20 000

2011
34 000

Venäjä

.

9 700

20 600

26 000

29 600

Ruotsi

6 100

7 000

7 900

8 300

8 500

Somalia

44

4 000

4 200

5 000

7 400

Kiina

300

1 400

1 700

4 000

6 200

Irak

100

1 300

3 100

3 000

5 700

Thaimaa

240

800

1 300

3 500

5 500

Turkki

300

1 300

1 800

3 200

4 200

Saksa

1 600

1 700

2 200

3 300

3 800

Intia

270

450

760

2 300

3 800

Britannia

1400

1900

2 200

3 100

3 700

26 300

68 600

91 100

133 000

183 100

Ulkomaiden kansalaisia yhteensä

Vieraskielisten suurimpana ryhmänä olivat venäjää äidinkielenään
puhuvat, joita oli lähes neljännes kaikista vieraskielisistä (taulukko
1.2.). Seuraavaksi suurimpina kieliryhminä olivat viroa (14 %) somalia (6 %), englantia (6 %) ja arabiaa (5 %) äidinkielenään puhuvat.
Suomen maahanmuuttajaväestön moninaisuudesta kertoo se, että lähes puolet kaikista vieraskielisistä kuuluu vielä näitäkin pienempiin
kieliryhmiin.

Taulukko. 1.2
Eri kieliryhmien osuus kaikista vieraskielisistä vuonna 2011. Tilastokeskus.
Tärkeimmät kieliryhmät
Venäjä

Lkm.
58 331

%
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Viro

33 076

14

Somali

14 045

6

Englanti

13 804

6

Arabia

11 252

5

Kiina

8 257

3

Muut

106 062

43

Yhteensä

244 827

100
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Kaikki ennusteet viittaavat siihen, että maahanmuutto on pysyvä ja jatkuvasti lisääntyvä ilmiö Suomessa. On silti syytä pitää
mielessä, että Suomessa maahanmuuttajien osuus väestöstä on vielä pieni verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Esimerkiksi
OECD:n tilastojen mukaan Ruotsissa ulkomailla syntyneiden osuus
väestöstä vuonna 2009 oli 14,4 prosenttia, Norjassa 10,9 prosenttia
ja Tanskassa 7,5 prosenttia. Suomessa ulkomailla syntyneiden osuus
samana vuonna oli vain 4,4 prosenttia. Lisäksi on hyvä muistaa, että
Suomesta on viimeisten kuudenkymmenen vuoden aikana muuttanut pelkästään Ruotsiin noin 560 000 ihmistä. Vaikka osa heistä on
palannut, suomalaiset ovat edelleen Ruotsin suurin maahanmuuttajaryhmä. Kun lisäksi muistetaan, että maan sisäinen muuttoliike on
mittakaavaltaan verrattomasti suurempaa kuin maahanmuutto (ks.
edellä), voidaan nähdä, että maahanmuutto on vain yksi osa laajempaa ihmisten liikkuvuuden lisääntymistä.

Taloudellisen tilanteen ja työelämän kehitys
Vuosien 2008–2009 taantuman aiheuttama tuotannon lasku ja työttömyyden kasvu vaikuttivat talousnäkymiin kaikkialla Suomessa.
Paikoitellen muutokset saattoivat olla nopeita. Äkillisen rakennemuutoksen alueiksi nimitetään sellaisia alueita, joissa menetettävien
työpaikkojen määrä on merkittävä (vähintään 1,5 prosenttia alueen
työpaikkamäärästä), tuotantorakenteen uusiutumiskyky on heikko
ja joissa tilanteen arvioidaan olevan pitkäkestoinen. Ongelmallisimpia ovat alueet, joiden elinkeinorakenne on yksipuolinen ja jotka ovat riippuvaisia harvojen suurten yritysten toiminnasta. Vuosina
2007–2011 yhteensä 22 aluetta Suomessa on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueiksi. Niistä 21 on seutukuntia ja yksi yksittäinen
kunta. Lisäksi meriteollisuus nimettiin äkillisen rakennemuutoksen
toimialaksi.
Äkillisen rakennemuutoksen alueita oli pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomessa, mutta myös muualla Suomessa. Maakuntakeskuksia
olivat Joensuun, Kajaanin, Kotka-Haminan, Kouvolan ja Lappeenrannan seutukunnat. Muita alueellisia keskuksia olivat Etelä-Pirkanmaan, Forssan, Imatran, Salon, Varkauden ja Heinolan seutukunnat
sekä Kaskisen kaupunki. Maaseutukeskuksia olivat Haapaveden-Siikalatvan, Itä-Lapin, Jämsän, Keski-Karjalan, Keuruun, Koillis-Sa-
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von, Nivala-Haapaveden, Saarijärvi-Viitasaaren, Vakka-Suomen ja
Ylä-Pirkanmaan seutukunnat.
Tuotannon supistaminen on koskenut ennen kaikkea metsäteollisuutta. Vuosina 2005–2010 eri puolilla maata suljettiin noin kymmenen tehdasta. Henkilökuntaa irtisanoneita metsäteollisuuden yrityksiä äkillisen rakennemuutoksen alueilla oli yhteensä kymmenen,
ja ne irtisanoivat yli 6 000 henkilöä. Telakoilla irtisanottuja oli noin
1 000 henkeä. Yhteensä näillä alueilla irtisanottuja oli yli 11 000
henkeä, joista 42 prosenttia työllistyi avoimille työmarkkinoille, 4
prosenttia työllistyi tukitoimin ja noin 12 prosenttia jäi työttömäksi.
Loput olivat koulutuksessa tai siirtymässä eläkkeelle.
Tuotannon supistamisiakin suuremmaksi talouden haasteeksi on
lähivuosina nousemassa väestön ikääntyminen ja siitä seuraava huoltosuhteen muutos huonompaan suuntaan. Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan työelämän ulkopuolisten suhdetta työllisten määrään. Mitä suurempi näin saatava luku on, sitä useampaa työelämän
ulkopuolista jokainen työtä tekevä joutuu kustantamaan. Väestöllinen huoltosuhde puolestaan saadaan puhtaasti ikärakenteen perusteella suhteuttamalla lasten (alle 15-vuotiaat) ja vanhusten (65-vuotiaat ja sitä vanhemmat) määrä 15–64-vuotiaiden määrään.
Väestöllinen huoltosuhde on kasvanut Suomessa 1980-luvun
puolivälistä lähtien, ja erityisen voimakasta kasvua on ennakoitavissa seuraavien parin vuosikymmenen aikana. On arvioitu, että
työvoimasta poistuu 2010-luvulla vuosittain kaksinkertainen määrä 2000-luvun alkuvuosiin verrattuna. Vuonna 2010 väestöllinen
huoltosuhde oli 51,6 eli yhtä työikäistä kohden noin 0,5 huollettavaa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde on vuoteen 2015 mennessä 59,1 ja vuoteen 2020 mennessä 65,4.
Huoltosuhteen alueelliset ja kunnittaiset erot voivat kuitenkin olla
huomattavia. Huoltosuhteen on ennustettu olevan yli sadan jo useissa Suomen kunnissa vuonna 2020. Työvoimaansa menettäviä seutukuntia on Suomessa paljon. Erityisen nopeaa työikäisen väestön
väheneminen on Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Työttömyys kasvoi kertomuskauden aikana. Työ- ja elinkei-
noministeriön tietojen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä
lähti kasvamaan syksyllä 2008, kohoten huippuunsa vuoden 2009 lopussa, jonka jälkeen suuntaus on ollut laskeva. Vuoden 2007 lopussa
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Työvoimatoimistoissa oli 219 000 työtöntä työnhakijaa. Joulukuussa
2009 työttömiä työnhakijoita oli jo 300 600. Kertomuskauden lopussa työttömiä työnhakijoita oli kuitenkin enää 255 500.
Alueelliset erot työttömyydessä olivat kuitenkin suuria. Suurinta
työttömyys oli Pohjois-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa
ja Lapissa (taulukko 1.3.). Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Ahvenanmaalla, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla sekä Uudellamaalla.

Taulukko 1.3
Työttömyysaste maakunnittain vuonna 2011. Tilastokeskus.
Maakunta

Työttömyysaste (%)

Pohjois-Karjala

12,3

Kymenlaakso

10,6

Pohjois-Savo

10,3

Lappi

10,2

Etelä-Karjala

9,7

Pirkanmaa

9,6

Keski-Suomi

9,6

Päijät-Häme

9,1

Pohjois-Pohjanmaa

8,7

Kainuu

8,3

Varsinais-Suomi

7,9

Etelä-Savo

7,7

Etelä-Pohjanmaa

7,4

Kanta-Häme

6,4

Pohjanmaa

6,3

Satakunta

6,1

Uusimaa

5,8

Keski-Pohjanmaa

5,6

Ahvenanmaa

2,7

Koko maa

7,8
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Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste kohosi kertomuskauden
aikana 17 prosentista noin 20 prosenttiin. Nuorten työttömyysaste
oli korkeimmillaan vuonna 2009, jolloin se oli noin 22 prosenttia.
Muissa ikäryhmissä työttömyysaste oli selvästi alhaisemmalla tasolla.

1.2 Arvot ja asenteet
Moraalikäsitysten muutos
Kertomuskaudella keskusteltiin vilkkaasti homoseksuaalisuudesta ja samaa sukupuolta olevien mahdollisuudesta solmia avioliitto
tai saada rekisteröidylle parisuhteelleen kirkollinen siunaus. Gallup

Ecclesiastica 2011 -kyselyn (N=4 930) mukaan 45 prosenttia suomalaisista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan avioliitto tulisi pitää miehen ja naisen välisenä liittona, johon
liittyvät oikeudet eivät koskisi muita parisuhteita (kuvio 1.3.). Suomalaiset ovat selkeästi kahtiajakautuneet tässä kysymyksessä, sillä
lähestulkoon vastaava osuus, 42 prosenttia oli jokseenkin tai täysin
eri mieltä väitteestä.
Saman kyselyn mukaan noin puolet suomalaisista (49 %) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan avioliitto
tulisi pitää miehen ja naisen välisenä liittona, mutta samaa sukupuolta olevien rekisteröidyillä parisuhteilla tulisi olla yhtäläiset oikeudet.
Jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteestä oli 35 prosenttia vastaajista.
Edelleen 43 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan tulisi siirtyä sukupuolineutraaliin avioliittolakiin,
jossa ei oteta kantaa puolisoiden sukupuoleen. Jokseenkin tai täysin
eri mieltä väitteestä oli 40 prosenttia vastaajista. Puolet suomalaisista
(50 %) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että rekisteröidyillä parisuhteilla tulisi olla oikeus saada kirkollinen siunaus. Tästä
väittämästä eri mieltä oli 27 prosenttia vastaajista.
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Kuvio 1.3
Suomalaisten käsitykset avioliitosta ja samaa sukupuolta olevien parisuhteista. Gallup Ecclesiastica 2011, N=4 930 (%).
Täysin samaa mieltä
Osittain eri mieltä

Samaa sukupuolta olevien rekisteröidyillä
parisuhteilla tulisi olla mahdollisuus
saada kirkollinen siunaus

Osittain samaa mieltä
Täysin eri mieltä

27

Avioliitto tulisi pitää miehen ja naisen välisenä
liittona, mutta samaa sukupuolta olevien
rekisteröidyillä parisuhteilla tulisi
olla yhtäläiset oikeudet

22

21

29

Tulisi siirtyä sukupuolineutraaliin
avioliittolakiin, jossa
ei oteta kantaa puolisoiden
sukupuoleen

28

Vihkimisoikeus tulisi poistaa
kaikilta uskonnollisilta
yhdyskunnilta

6

0

13

28

Avioliitto tulisi pitää miehen ja naisen
välisenä liittona, johon liittyvät oikeudet
eivät koskisi muita parisuhteita

8

16

16

10

20

10

16

30

9

11

16

6

Ei kumpaakaan
En osaa sanoa

19

15

20

15

50

6

27

12

5

28

37

40

10

60

7

19

70

80

90

100

Kiistan taustalla on nopea ja syvältäkäyvä moraalisissa käsityksissä
tapahtunut muutos. Vuonna 1982 vielä yli puolet, 56 prosenttia suomalaisista otti homoseksuaalisuuteen tiukimman mahdollisen torjuvan kannan kun asian hyväksymistä mitattiin kymmenportaisella
asteikolla. Sen sijaan vuonna 2009 yhtä tiukan kannan ottaneita oli
enää 14 prosenttia (kuvio 1.4.). Yli neljänkymmenen prosenttiyksikön pudotus vajaassa kolmessa vuosikymmenessä merkitsee nopeaa
ja merkittävää asenteiden muutosta suhteessa homoseksuaalisuuteen.
Monien kirkon opetuksen kannalta keskeisten moraalikysymysten kohdalla muutos on ollut samansuuntainen, joskaan ei yhtä jyrkkä. Avioeroon jyrkän torjuvasti suhtautuvien osuus on laskenut 18
prosentista kolmeen. Abortin kohdalla vastaava muutos on ollut 30
prosentista kahdeksaan ja eutanasian kohdalla 42 prosentista 11:een.
Prostituution ehdottomien torjujien osuus on pudonnut vastaavasti
65 prosentista 33:een. Itsemurhan kohdalla torjujien osuus on laskenut 69 prosentista 30:een.
Moraalisissa käsityksissä on näin ollen tapahtunut selkeä ja
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johdonmukainen siirtymä kohti sallivampia näkemyksiä. Homoseksuaalisuuden hyväksymisen kohdalla muutos on ollut erityisen
jyrkkä. Muutos näkyy myös ikäryhmittäisessä tarkastelussa. Vuoden
2009 European Values Study -kyselyn (N=1 133) mukaan alle 25-vuotiaista vain kuusi prosenttia ajatteli, ettei homoseksuaalisuus ole koskaan hyväksyttävää; sen sijaan 44 prosenttia ajatteli, että se on aina
hyväksyttävää. 25–34-vuotiaiden keskuudessa ehdottomien torjujien
osuus oli 10 prosenttia ja hyväksyjien 51 prosenttia. Sen sijaan yli
60-vuotiaista 23 prosenttia ajatteli, ettei homoseksuaalisuus ole koskaan hyväksyttävää ja vain 22 prosenttia katsoi, että se on aina hyväksyttävää.
Myös koulutustasolla on selkeä vaikutus asenteisiin homoseksuaalisuutta kohtaan. Vähiten koulutetuilla on selkeästi jyrkimmin
torjuva kanta.

Kuvio 1.4
Moraalikäsitysten muutos Suomessa vuosina 1981–2009. Niiden osuus, jotka eivät koskaan
hyväksyisi mainittua asiaa asteikolla 1-10. World Values sekä European Values Study -kyselyt,
N=469–1 134 sekä Gallup Fennica 1986, N=1 003 (%).
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Moraalikäsitysten muutos ei kuitenkaan ole tapahtunut samalla
tavoin kaikkien suomalaisten keskuudessa. Hanna Salomäen ISSP
2008 -kyselyn pohjalta tekemät havainnot artikkelissa Uskonto ja
suomalaisten moraalikäsitykset (Kimmo Ketola, Kati Niemelä, Harri
Palmu ja Hanna Salomäki: Uskonto suomalaisten elämässä. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 9, 2011) kertovat selkeästi, että
iän ja koulutustason lisäksi myös uskonnollisuus vaikuttaa erittäin
voimakkaasti moraalikäsityksiin. Uskonnollisesti aktiivisen väestönosan moraalikäsitykset eivät ole muuttuneet samalla tavalla sallivammiksi kuin muiden suomalaisten. Vähiten sallivia seksuaalieettisissä kysymyksissä olivat ne, jotka rukoilivat useita kertoja päivässä ja
osallistuivat aktiivisesti uskonnollisiin tilaisuuksiin. Myös näkemykset uskontojen totuusluonteesta ja Raamatusta vaikuttivat voimakkaasti moraalikäsityksiin. Ne, jotka katsoivat, että totuus löytyy vain
yhdestä uskonnosta ja joiden mukaan Raamattu oli kirjaimellisesti
ilmoitettua Jumalan sanaa, olivat selvästi muuta väestöä vähemmän
sallivia seksuaalieettisissä kysymyksissä.
Näin on syntynyt tilanne, jossa uskonnollisesti aktiivisen ja passiivisen väestönosan välille on syntynyt merkittävä juopa arvojen ja
moraalikäsitysten alueella. Tämä jo pitkään olemassa ollut eroavuus
tuli näkyväksi juuri homoseksuaalien asemasta käydyssä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Samanlaisia eroavaisuuksia on kuitenkin
nähtävissä myös muiden moraalikysymysten alueella.
Kyse ei kuitenkaan ole yksinkertaisesti sitoutuneiden kirkon jäsenten ja muun yhteiskunnan välisestä jännitteestä, vaan sama polarisaatio näkyy myös kirkon työntekijöiden keskuudessa. Keväällä 2012
toteutetun kirkon työntekijäkyselyn (N=880) mukaan 53 prosenttia
kirkon työntekijöistä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä,
jonka mukaan avioliitto tulisi pitää miehen ja naisen välisenä liittona,
johon liittyvät oikeudet eivät koskisi muita parisuhteita. Sitä vastoin
34 prosenttia oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteestä. Kirkon
työntekijöiden keskuudessa käsitykset olivat siis vain aavistuksen
verran konservatiivisempia kuin koko väestössä (ks. edellä).
Lähes puolet työntekijöistä, 46 prosenttia, oli jokseenkin tai
täysin samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan avioliitto tulisi pitää
miehen ja naisen välisenä liittona, mutta samaa sukupuolta olevien
rekisteröidyillä parisuhteilla tulisi olla yhtäläiset oikeudet. Jokseen-
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kin tai täysin eri mieltä väitteestä oli 39 prosenttia vastaajista. Edelleen 29 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteestä,
jonka mukaan tulisi siirtyä sukupuolineutraaliin avioliittolakiin, jossa ei oteta kantaa puolisoiden sukupuoleen. Jokseenkin tai täysin eri
mieltä väitteestä oli 59 prosenttia vastaajista. Yli puolet, 51 prosenttia, oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että rekisteröidyillä
parisuhteilla olisi oikeus saada kirkollinen siunaus. Tästä väittämästä
jokseenkin tai täysin eri mieltä oli 39 prosenttia vastaajista.
Monien tutkijoiden mukaan moraalikäsitysten muutoksen taustalla on kaikkialla maailmassa vaikuttava modernisaatiokehitys, joka
on lisännyt ihmisten aineellisia, tiedollisia ja sosiaalisia voimavaroja.
Taloudellinen kasvu ja hyvinvointivaltion kehitys on vapauttanut ihmiset aineellisesta puutteesta. Koulutuksen lisääntyminen, joukkotiedonvälityksen laajeneminen ja tietotyön lisääntyminen on tehnyt
ihmisistä tiedollisesti entistä autonomisempia ja vapauttanut heidät
auktoriteettien ohjailusta. Lisääntyvä sosiaalinen monimuotoisuus ja
vuorovaikutuksen laajeneminen ovat lisänneet ihmisten sosiaalista
riippumattomuutta.
Omaehtoisuus ja valinnanvapaus ovat myös arvomaailmassa
nousseet yhä tärkeämmälle sijalle. Arvomuutos heijastuu kaikille
elämänalueille: se muuttaa seksuaalimoraalia, sukupuolirooleja, perhearvoja, työmotivaatiota, luontosuhdetta, äänestyskäyttäytymistä ja
myös suhdetta uskontoon.

1.3 Suomalaiset uskonnollisten yhdyskuntien
jäseninä
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät
Kirkon tilastojen mukaan Suomessa vakinaisesti asuvien kirkon jäsenten määrä oli 4 170 748, eli 77,2 prosenttia koko maan väestöstä
vuonna 2011 (Tilastokeskuksen tietojen mukaan 77,3 %, ks. taulukko
1.4.). Poissaolevan jäsenistön osuus oli 182 604. Edellisen kertomuskauden päättyessä kirkon jäsenten osuus väestöstä oli 81,7 prosenttia, eli kirkon jäsenosuus on kertomuskauden aikana pudonnut 4,5
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prosenttiyksikköä. Edellisellä nelivuotiskaudella vastaava pudotus
oli vain 2,3 prosenttiyksikköä. Tämä merkitsee kirkon jäsenosuuden
laskun kiihtymistä.

Taulukko 1.4
Suomen väestö uskonnollisen yhdyskunnan mukaan 1920–2011. Tilastokeskus.

Vuosi

Rekisteröityihin
uskonnollisiin
yhdyskuntiin
kuulumattomia %

Luterilaisia %

Ortodokseja %

Muita %

Tuntematon %

1920

98,1

1,6

0,3

0,03

-

1930

96,3

1,9

0,3

1,5

-

1940

95,9

1,8

0,3

2

0,1

1950

95,1

1,7

0,4

2,7

1960

92,4

1,4

0,6

5,5

0,1

1970

92,4

1,3

0,6

5,2

0,5

1980

90,3

1,1

0,7

7,8

0,1

1990

87,9

1,1

0,8

10,2

0

2000

85,1

1,1

1,1

12,7

0

2007

81,8

1,1

1,3

15,9

0

2008

80,7

1,1

1,3

16,9

0

2009

79,9

1,1

1,4

17,7

0

2010

78,3

1,1

1,4

19,2

0

2011

77,3

1,1

1,5

20,1

0

Suomen toiseen kansankirkkoon, ortodoksiseen kirkkoon, kuului
noin 58 600 jäsentä eli noin 1,1 prosenttia suomalaisista. Muihin rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuului yhteensä 1,5 prosenttia suomalaisista. Jäsenmäärältään suurimpia yhdyskuntia olivat
Jehovan todistajat (n. 19 000), Suomen Vapaakirkko (n. 14 800), Katolinen kirkko Suomessa (n. 11 100) ja Suomen Helluntaikirkko (n.
6 900) (ks. taulukko 1.5.). Muut uskonnolliset yhdyskunnat olivat
paljon näitä pienempiä.
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Taulukko 1.5
Suurimpien uskonnollisten yhdyskuntien tilastoidut jäsenmäärät vuosien 2007 ja 2011 lopussa. Tilastokeskus.
Uskonnollinen yhdyskunta
Suomen evankelis-luterilainen kirkko (sis. myös poissaolevat jäsenet)
Suomen ortodoksinen kirkko
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Helluntaikirkko ja Finlands svenska pingstsamfund
Suomen Adventtikirkko ja Finlands svenska adventkyrka
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Suomen Baptistiyhdyskunta ja Finlands svenska baptistsamfund
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta
Helsinki Islam Keskus
Suomen Islamilainen Yhdyskunta
Suomen Metodistikirkko ja Finlands svenska metodistkyrka
Helsingin ja Turun juutalaiset seurakunnat
Tampereen Islamin Yhdyskunta
Resalat Islamilainen Yhdyskunta
Suomen Islam-seurakunta ja Tampereen Islamilainen seurakunta
The Islamic Rahma Center in Finland
Suomen bahá’í-yhdyskunta
Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta
Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto
Helsingin Islam Seurakunta
Suomen bosnialainen Islam-yhdyskunta
Turun Islamilainen Yhdyskunta
Ortodoksinen Pokrovan seurakunta
Suomen Islam-Keskus
Nokia Missio Church
Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko
Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta
Suomen Kristiyhteisö
Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa
Anjuman-E-Islahul-Muslimeen of Turku
Muslimikodin yhdyskunta
Keski-Suomen Islamilainen Yhdyskunta
Islamic Multicultural Dawah Centre
Luterilainen Sanan Yhdyskunta
Savon Islamilainen Yhdyskunta
Kainuun Islamilainen Yhdyskunta Suomessa
Suomen vapaa katolinen kirkko

2007
4 514 359
58 379
18 177
14 858
9 184
3 455
3 821
3 264
2 398
1 598
1 500
777
1 276
1 181
734
246
660
572
534
214
522
313
0
–
356
67
–
334
0
209
0
101
–
114
95
161
135
–
137

2011
4 353 352
58 584
19 001
14 789
11 091
6 876
3 553
3 208
2 320
2 202
2 036
1 381
1 342
1 198
1 000
626
623
609
560
530
498
434
428
397
370
365
333
328
325
275
263
220
192
187
167
158
145
141
132

31
Suomalaisista 20,1 prosenttia ei kuulunut mihinkään uskonnolliseen
yhdyskuntaan. Heidän osuutensa on kasvanut 4,2 prosenttiyksiköllä kertomuskauden kuluessa. Tästä voidaan päätellä, että suurin osa
evankelis-luterilaisesta kirkosta eronneista ei liity muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. On kuitenkin syytä huomata, että myös maahanmuutto kasvattaa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien
osuutta. Koko väestöstä 3,8 prosenttia on väestörekisteriin kuuluvia
vieraskielisiä (ulkomailla syntyneitä 3,7 %). Toisin sanoen vain noin
16,6 prosenttia väestöstä on uskontokuntiin kuulumattomia kantasuomalaisia (n. 885 000). On syytä pitää mielessä, että uskonnollisiin
yhdyskuntiin kuulumattomuus ei välttämättä tarkoita uskonnottomuutta. Valtaosa muslimimaahanmuuttajista ja helluntaiseurakuntien jäsenistä ei kuulu rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin.
Vuoden 2011 loppuun mennessä Suomessa toimi 78 rekisteröityä itsenäistä uskonnollista yhdyskuntaa. Jos kansankirkkoja ei oteta lukuun, niistä kristillisiä oli kaikkiaan 29 eli runsas kolmannes
kaikista. Niihin kuului kaikkiaan noin 44 200 jäsentä, eli yli puolet
kaikista rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvista (n.
79 300). Jos kristillistaustaiset Jehovan todistajat ja mormonit lasketaan mukaan, tämä ryhmä kattaa yli neljä viidesosaa (83,8 %) rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenistöstä.
Ei-kristilliset uskonnot kasvattavat kuitenkin osuuttaan nopeasti. Vuoden 2011 loppuun mennessä oli rekisteröity 29 islamilaista yhdyskuntaa. Jos kaikki niihin kuuluvat lasketaan yhteen, islamilaisiin
yhdyskuntiin kuuluvia muslimeja oli jo yli 10 000. Kuitenkin vain
kolmella yhdyskunnista oli yli tuhat jäsentä. Näitä olivat Helsinki Islam Keskus (n. 2 000), Suomen Islamilainen Yhdyskunta (n. 1 400)
ja Tampereen Islamin Yhdyskunta (1 000).
Kaikki muslimimaahanmuuttajat eivät kuitenkaan kuulu islamilaisiin yhdyskuntiin. Tuomas Martikaisen tekemän, maahanmuuttajien syntymämaahan pohjautuvan arvion mukaan Suomessa oli
vuonna 2011 noin 50 000–60 000 muslimia. Tämä tarkoittaisi, että
vain noin viidesosa maassamme asuvista muslimeista on liittynyt islamilaisiin yhdyskuntiin.
Vuonna 2011 Suomessa oli kuusi buddhalaista uskonnollista
yhdyskuntaa. Niihin kuului yhteensä 509 jäsentä. Yhteisöistä suurin oli Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta (325 jä-
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sentä). Muissa yhteisöissä jäsenistö koostuu pääasiassa kantasuomalaisista buddhalaisuuden harjoittajista ja niiden jäsenmäärät ovat
huomattavasti pienempiä, kaikissa oli alle 50 jäsentä. Suomen suurin
buddhalainen yhteisö on kuitenkin thaimaalaisten buddhalaisten organisaatio, Suomi-Thai Buddhist Seura, joka ei ole rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta vaan rekisteröity yhdistys, jolla on noin 750
jäsentä. Myös lukuisat muut buddhalaiset organisaatiot Suomessa
toimivat rekisteröityinä yhdistyksinä, joten buddhalaisten lukumäärä
Suomessa on suurempi kuin näistä luvuista voi päätellä.
Hindulaisia uskonnollisia yhdyskuntia oli vuonna 2011 vain
kaksi, Krishna-liike ISKCON Suomessa sekä Sri Caitanya Sangha.
Molemmat edustavat Intian Bengalista lähtöisin olevaa teististä hindulaisuuden suuntausta. Niissä oli yhteensä noin 100 valtaosin suomalaissyntyistä jäsentä. Tästä huolimatta Krishna-liikkeen temppeli
Helsingin Ruoholahdessa toimii myös Suomessa asuvien etelä-aasialaisten hindujen kokoontumispaikkana erityisesti hindulaisten vuotuisjuhlien aikana. Suomessa asui vuoden 2011 lopussa noin 5 700
Intiassa tai Nepalissa syntynyttä maahanmuuttajaa, joista valtaosan
voi olettaa olevan hinduja.
Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määrä kattaa Suomen uskonnollisen kirjon vain osittain, sillä valtaosa vaihtoehtoisista uskonnollisista ja henkisistä yhteisöistä toimii yhdistysmuotoisina. Kirkon tutkimuskeskuksen ylläpitämässä Uskonnot Suomessa
-tietokannassa (www.uskonnot.fi) oli vuoden 2011 lopussa tietoja
jo lähes tuhannesta yhdyskunnasta, yhdistyksestä ja muusta organisaatiosta, joiden toiminta-ajatus perustuu uskonnollisiin katsomuksiin tai juontaa niistä juurensa. Suuri osa listatuista yhteisöistä
on yhdistyspohjaisesti toimivia vapaakirkollisia seurakuntia, joten
lukumäärä ei sinällään ole vertailukelpoinen uskonnollisten yhdyskuntien määrän kanssa (jotka luonnollisesti sisältyvät tähän lukuun). Esimerkiksi esoteerisia katsomuksia edustavia yhteisöjä on
listattu tietokantaan 34 ja new age -henkisyyttä edustavia organisaatioita 93. Modernilla ajalla syntyneitä uskonnollisia ja henkisiä
yhteisöjä, joita ei voida luokitella mihinkään perinteeseen, oli lisäksi
20. Itämaisiin uskontoihin ja katsomuksiin pohjaavia mietiskely- ja
joogaliikkeitä oli varsinaisten uskonnollisten yhdyskuntien lisäksi
listattuna yli 100. Monet yhteisöistä eivät katso edustavansa uskon-
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toa lainkaan vaan pikemminkin väljästi määriteltyä vaihtoehtoista
”henkisyyttä”.

Maahanmuuttajien uskonnollinen tausta
Maahanmuuttajien uskonnollista katsomusta ei rekisteröidä, joten
siitä ei ole olemassa yksiselitteistä tilastotietoa. Syntymämaan uskonnollista jakaumaa oletusarvona käyttämällä voidaan kuitenkin saada suuntaa-antavia arvioita maahanmuuttajaväestön uskonnollisesta
jakaumasta. Tutkija Tuomas Martikaisen tekemän tilastollisen analyysin perusteella vuonna 2009 noin 61 prosenttia kaikista maahanmuuttajista oli kristittyjä (Maahanmuuttajien uskonnollisen taustan
arvioimisesta Suomessa, Teologinen Aikakauskirja 3/2011). Kristittyjen
osuus oli kuitenkin laskenut tasaisesti vuodesta 1990, jolloin heitä oli arviolta 76 prosenttia maahanmuuttajaväestöstä. Seuraavaksi
suurimpana ryhmänä olivat muslimit, joita oli vuonna 2009 noin 19
prosenttia maahanmuuttajista. Muslimien osuus oli vastaavasti kasvanut merkittävästi vuodesta 1990, jolloin heitä oli vain 6 prosenttia
maahanmuuttajista. Uskonnottomien osuudeksi arvioitiin 11 prosenttia ja muihin uskontoihin kuuluvien osuudeksi noin 9 prosenttia.
Muiden uskontojen osuudesta suurimman muodostivat buddhalaiset,
joita arvioitiin olevan noin 4 prosenttia maahanmuuttajista.
Määrällisesti eniten maahanmuuttajataustaisia uusia jäseniä oli
evankelis-luterilaisella kirkolla (taulukko 1.6.), vaikka suhteellinen
osuus kaikista jäsenistä olikin samalla pienin. Kirkon jäsenistä noin
15 000 oli vieraskielisiä ja yli 46 000 ulkomailla syntyneitä. Määrällisesti seuraavaksi eniten maahanmuuttajataustaisia uusia jäseniä
oli ortodoksisella kirkolla, muslimiyhdyskunnilla ja katolisella kirkolla. Muslimiyhdyskuntien jäsenistä yli neljä viidesosaa (83,8 %) oli
vieraskielisiä. Suomenkielisiä jäseniä islamilaisilla yhdyskunnilla oli
1 575 vuonna 2011. Luku antaa joitakin viitteitä siitä, kuinka paljon
suomalaisia on mahdollisesti kääntynyt islamiin.
Myös Venäjän patriarkaattiin kuuluvilla ortodoksikirkoilla,
buddhalaisilla yhdyskunnilla, katolisella kirkolla ja anglikaanikirkolla on suhteellisesti paljon vieraskielisiä jäseniä. Luvut kertovat siitä,
että maahanmuutto vaikuttaa voimakkaasti Suomen uskonnollisen
kartan muutoksiin. On kuitenkin edelleen muistettava, että vain
osa maahanmuuttajista liittyy uskonnollisten yhdyskuntien jäseniksi
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uskonnollisesta taustastaan riippumatta. Tilastokeskuksen tietojen
mukaan vuonna 2011 kaikista ulkomailla syntyneistä vain 25,8 prosenttia, vieraskielisistä 17,1 prosenttia ja ulkomaan kansalaisista 13,1
prosenttia oli jonkin uskonnollisen yhdyskunnan jäseniä. Vastaavasti
lähes viidesosa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomista oli vieraskielisiä (18,7 %) tai ulkomailla syntyneitä (18,2 %).

Taulukko 1.6
Vieraskielisten ja ulkomailla syntyneiden määrä ja osuus kaikista jäsenistä suurimmissa
uskonnollisissa yhdyskunnissa, 2011. Tilastokeskus.
Uskonnollinen yhteisö

Vieraskielisiä

Ulkomailla syntyneitä

Evankelis-luterilainen kirkko

15 431

0,4 %

46 315

1,1 %

Ortodoksinen kirkko

7 978

13,6 %

6 940

11,8 %

Jehovan todistajat

217

1,1 %

1 499

2,3 %

Suomen vapaakirkko

295

2,0 %

537

3,6 %

Katolinen kirkko

5 967

53,8 %

5 281

47,6 %

Anglikaaninen kirkko

39

46,4 %

42

50,0 %

Muslimiyhdyskunnat

8 453

83,8 %

5 828

57,8 %

Adventtikirkot

109

3,1 %

151

4,2 %

Helluntaikirkko

233

3,4 %

369

5,4 %

MAP-kirkko

80

2,5 %

101

3,1 %

Baptistityhdyskunnat

110

4,7 %

154

6,6 %

Muut ortodoksit

1 947

74,9 %

1 499

57,7 %

Muut luterilaiset

34

2,6 %

46

3,5 %

Metodistikirkot

27

2,0 %

50

3,7 %

Juutalaisseurakunnat

266

22,2 %

291

24,3 %

Buddhalaiset yhdyskunnat

336

66,0 %

279

54,8 %

Muut

297

23,0 %

281

21,7 %

203 008

18,7 %

197 542

18,2 %

Usk. yhd. kuulumattomat
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1.4 Uskonnollisuuden muutoksia
1.4.1 Uskonnollinen osallistuminen ja aktiivisuus
Julkisen uskonnollisen osallistumisen osalta Suomi kuuluu kansainvälisessä vertailussa vähiten aktiivisiin maihin (ks. kuvio 1.5.). ISSP
2008 -kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin ”kuinka usein osallistutte
jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin?” Kaikista suomalaisista seitsemän prosenttia ilmoitti osallistuvansa uskonnollisiin tilaisuuksiin vähintään kuukausittain. Vain
Ruotsissa ja Norjassa aktiivisten osallistujien osuudet ovat yhtä pieniä
tai pienempiä. Suurin osuus eli yli kolmasosa koostuu niistä, jotka
ilmoittavat käyvänsä kerran tai kaksi vuodessa. Jos mukaan lasketaan
ne, jotka ilmoittavat käyvänsä harvemmin kuin kerran vuodessa,
osuus kasvaa yli kahteen kolmasosaan väestöstä.
Ketolan, Niemelän, Palmun ja Salomäen raportti ISSP 2008
-aineistosta Uskonto suomalaisten elämässä (2011) osoitti kaiken kaikkiaan, että suomalaisten enemmistön suhdetta uskontoon voidaan
luonnehtia maltilliseksi tai laimeaksi. Suomessa on varsin vähän sekä
erittäin uskonnollisia ihmisiä että erittäin uskonnonvastaisia ihmisiä. Suomalaisille on siis ominaista molempien ääripäiden suhteellisen vähäinen osuus. Vain alle kymmenesosa piti itseään hyvin uskonnollisena, mutta vastaavasti vain alle viidennes piti itseään hyvin
ei-uskonnollisena. Lähes kolmasosa suomalaisista ilmoitti olevansa
jokseenkin uskonnollinen ja saman verran ilmoitti, ettei ole uskonnollinen eikä ei-uskonnollinen.
Eurooppalaisten kyselytutkimusaineistojen analyysit ovat kuitenkin osoittaneet, että juuri tämä harvakseltaan osallistuvien ja
maltillisen myönteisesti uskontoon suhtautuvien osuus on nopeasti
heikkenemässä eri puolilla Eurooppaa, vaikka uskonnollisesti sitoutuneiden ja aktiivisesti osallistuvien osuudet ovat pysyneet varsin vakaina.
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Kuvio 1.5
Uskonnollisiin tilaisuuksiin (jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin) osallistuminen eri maissa. ISSP 2008, N=52 647 (%).
Vähintään kerran kuukaudessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa

Filippiinit
Dominikaaninen t.
Turkki
Irlanti
Meksiko
Etelä-Afrikka
Yhdysvallat
Slovakia
Kroatia
Chile
Portugali
Taiwan
Espanja
Etelä-Korea
Iso-Britannia
Slovenia
Sveitsi
Itävalta
Ukraina
Uusi-Seelanti
Alankomaat
Uruguay
Saksa
Belgia
Latvia
Ranska
Tšekki
Tanska
Japani
Venäjä
Suomi
Norja
Ruotsi
KAIKKI

Useita kertoja vuodessa
Ei koskaan

Kerran tai kaksi vuodessa
EOS/ Ei vastausta

3 3 01
9 0
5
4 3
13
62
10 0
7
17
61
7
3
9
10
61
1
10
5
7
20
56
0
21
7
15
12
45
2
23
12
5
16
43
2
14
6 4
33
40
2
20
10
5
24
40
0
15
13
13
21
38
6 0
10
11
37
37
4
24
10
5
22
34
1
44
4 3
14
34
1
44
5
8
10
32
2
25
5
6
34
27
1
18
11
22
21
26
1
26
10
18
20
25
2
19
5
13
40
21
2
37
18
8
14
21
3
28
14
15
21
20
0
59
6
10
6
20
0
35
29
0
19
16
0
54
5
12
13
15
2
36
13
12
24
14
4
52
11
11
9
13
2
57
11
10
7
13
3
26
23
19
21
9
1
21
8
21
42
8
5
37
19
14
17
8
3
10
32
35
13
7
1
42
22
19
8
7
3
33
27
21
10
5
2
26
11
11
18
32
5

87

0

10

20

30

5

13

67

40

50

60

70

80

7
13
4
10

90

100

Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan suurimmalle osalle suomalaisista kosketuspinta kirkkoon syntyy kirkollisten toimitusten
kautta (kuvio 1.6.). Noin 45 prosenttia suomalaisista osallistuu vähintään kerran vuodessa kirkolliseen toimitukseen. Vuoden 2007
Gallup Ecclesiastica -kyselyyn verrattuna pudotusta oli vain kolmen
prosenttiyksikön verran. Sen sijaan jumalanpalveluksen kohdalla vähenemistä on tapahtunut kymmenen prosenttiyksikön verran. Vuoden 2007 kyselyssä 45 prosenttia vastaajista ilmoitti käyvänsä juma-
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lanpalveluksessa vähintään vuosittain. Vuonna 2011 vastaava luku oli
vain 35 prosenttia. Vaikka kyselymenetelmien eroista johtuen luvut
eivät ole täysin vertailukelpoisia, laskeva suuntaus jumalanpalveluksen osallistujaluvuissa on ilmeinen. Kirkkokonserttien tai vapaaehtoistyön osallistujamäärissä ei ole tapahtunut vastaavaa pudotusta.

Kuvio 1.6
Suomalaisten julkinen uskonnollinen osallistuminen. Gallup Ecclesiastica 2011, N=4 930 (%).
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Yksityinen uskonnonharjoitus on Suomessa aktiivisempaa kuin julkisesta osallistumisesta voisi päätellä. Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan yli puolet (53 %) suomalaisista rukoili vähintään kerran
vuodessa. Runsas viidennes (21 %) ilmoitti rukoilevansa päivittäin.
Vuoden 2007 kyselyyn verrattuna osuudet olivat pienentyneet, sillä
silloin kaksi kolmesta (66 %) ilmoitti rukoilevansa vähintään kerran
vuodessa ja yli neljäsosa (27 %) päivittäin. Vuoden 2011 kyselyssä
runsas kolmannes (37 %) ilmoitti, ettei ole rukoillut lainkaan viime
vuosina, kun aikaisemmassa kyselyssä osuus oli vain runsas viidennes
(21 %).
Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan runsas viidesosa
(22 %) suomalaisista ilmoitti lukevansa Raamattua vähintään kerran vuodessa. Vähintään viikoittain Raamattua lukevia oli noin neljä prosenttia suomalaisista. Luvut ovat huomattavasti alhaisemmat
kuin vuoden 2007 Gallup Ecclesiastica -kyselyssä, jonka mukaan yli
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kaksi viidesosaa (43 %) luki raamattua vähintään kerran vuodessa.
Viikoittain lukevia oli kuitenkin lähes sama määrä, viisi prosenttia
suomalaisista.
Yksityisen hengellisen ja henkisen harjoituksen muodot ovat
kuitenkin viime vuosina moninaistuneet. Gallup Ecclesiastica 2011
-kyselyn mukaan kaksi prosenttia suomalaisista meditoi päivittäin
ja lisäksi kolme prosenttia viikoittain. Yhdeksän prosenttia meditoi
useita kertoja kuukaudessa. Yhteensä noin 14 prosenttia suomalaisista ilmoitti meditoivansa vähintään kerran vuodessa.
Lähestulkoon vastaavat osuudet suomalaisista ilmoittivat käyttävänsä muuta henkisen kasvun menetelmää, joista esimerkkeinä kyselyssä oli mainittu jooga ja taiji. Viisi prosenttia harjoitti tämänkaltaisia menetelmiä vähintään viikoittain. Yhteensä noin 14 prosenttia
ilmoitti harjoittavansa henkisen kasvun menetelmiä vähintään kerran vuodessa.

Uusi henkisyys
Viimeisten vuosikymmenien aikana on esiintynyt paljon pohdintoja
siitä, kuinka uskonnollisuus muuttaa muotoaan jälkimodernissa yhteiskunnassa. Uskontososiologien piirissä ei kuitenkaan ole saavutettu
asiasta yksimielisyyttä. Monet tutkijat ovat tulkinneet vaihtoehtoisen
hengellisen ja uskonnollisen tarjonnan ilmentävän uutta ja yhtenäistä
henkisen kulttuurin muotoa, jonka on oletettu syrjäyttävän perinteisiä uskontoja, eritoten kristinuskoa. Brittiläiset uskontososiologit
Paul Heelas ja Linda Woodhead ovat nimittäneet tätä ”henkisyyden
vallankumoukseksi”. Heidän mukaansa länsimaissa on käynnissä
suurin kulttuurinen murros sitten Euroopan kristillistämisen.
Arvoja ja uskonnollisuutta koskevat kyselytutkimukset eivät
kuitenkaan tue tällaista olettamusta. Vaikka vaihtoehtouskonnolliset
teemat ovat saaneet uutta näkyvyyttä populaarikulttuurin tuotteissa,
tutkimustulokset kertovat enemmän henkisten ja hengellisten kulttuuri-ilmiöiden jatkuvasta monimuotoistumisesta ja toisiinsa sekoittumisesta kuin yhtenäisen vaihtoehtokulttuurin voimistumisesta.
Brittiläinen uskontososiologi Gordon Lynch onkin todennut, että
uuden henkisyyden taustalla on kehitysjuonne, joka läpäisee ja ylittää
uskontoperinteet, uudistaen ja muovaten niitä kaikkia sisältä käsin.
Tämän ajattelutavan mukaan kulttuurissa tapahtuvien muutosten
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vaikutukset tulevat näkymään eri tavoin kaikissa uskonnollisissa perinteissä. Hän kutsuu muutostrendiä ”progressiiviseksi hengellisyydeksi”, sillä se on syntynyt pyrkimyksestä löytää uskonnollisen elämän muotoja, jotka ovat yhteensopivia modernien arvojen ja tiedon
kanssa.
Lynch listaa neljä keskeistä teema-aluetta, jotka luonnehtivat
progressiivista hengellisyyttä: Ensinnäkin on pyritty etsimään sellaisia uskonnollisen ajattelun ja toiminnan muotoja, jotka puhuttelevat
ja ovat uskottavia liberaalin demokratian ydinarvot (tasa-arvo, suvaitsevaisuus, yksilöllisyys) omaksuneille ihmisille. Toiseksi on pyritty
kehittämään uskontoa ja hengellisyyttä, joka on aidosti vapauttavaa
naisille, eikä olisi sidoksissa patriarkaalisiin uskomuksiin ja rakenteisiin. Kolmanneksi progressiivisessa miljöössä esiintyy pyrkimystä
saattaa uskontoa sopusointuun tieteellisen tiedon kanssa. Neljänneksi
on pyritty kehittämään hengellisyyttä, joka heijastaa huolta ihmisen
ja ympäröivän luonnon vuorovaikutuksesta sekä pyrkii vastaamaan
ekologiseen kriisiin.

Kuvio 1.7
Suomalaisten suhtautuminen uutta henkisyyttä edustaviin väittämiin. Gallup Ecclesiastica
2011, N=4 930 (%).
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Kyselytutkimukset antavat viitteitä siitä, että varsin suuri osa
väestöstä jakaa monet Lynchin listaamista huolenaiheista. Gallup
Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan lähes neljä viidestä suomalaisesta oli vähintään osittain samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan vakiintuneet uskonnot ovat liian sidoksissa ajastaan jälkeen jääneisiin
miesvaltaisiin uskomuksiin ja käytänteisiin. Vain joka kymmenes oli
väittämästä eri mieltä (kuvio 1.7.).
Riippumattomuuden ja omaehtoisuuden lisääntyneestä merkityksestä kertoo se, että noin kolme viidestä suomalaisesta on samaa
mieltä siitä, että välitön henkilökohtainen kokemus jumalallisesta on
tärkeämpää kuin se, mitä uskonnot ja pyhät kirjat opettavat. Lähes
yhtä suuri osuus on niitä, jotka ajattelevat, että kaikkien uskontojen
alkuperä on samassa sisäisessä ja henkisessä kokemuksessa.
Kokemuksellisten ja uskontoperinteiden rajat ylittävien hengellisten ilmiöiden merkityksestä kertoo esimerkiksi kansainvälisen enkelihengellisyyden suosion kasvu. Enkeliuskon on havaittu lisääntyneen monissa Euroopan maissa tehdyissä kyselytutkimuksissa, ja
aihetta on käsitelty yhä enemmän populaarikulttuurin tuotteissa.
Vuonna 2011 Suomessa vieraili kahteen otteeseen irlantilainen kirjailija, Lorna Byrne (s. 1953), joka sanoo lapsesta lähtien nähneensä
enkeleitä. Byrne oli vuoden 2011 kirjamessujen suosituimpia esiintyjävieraita ja kustantajan tietojen mukaan Byrnen elämänkerrallista
kirjaa, Enkeleitä hiuksissani (Otava, 2009), oli kevääseen 2012 mennessä myyty Suomessa noin 43 000 kappaletta. Byrnen keskeinen
viesti on, että kaikilla ihmisillä on Jumalan antamana lahjana suojelusenkeli, jolta on mahdollista saada tukea ja apua kaikissa elämäntilanteissa.

Uskonnollinen identiteetti
Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan
uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten identiteettien listasta
ne, joiden he katsovat kuvastavan itseään (kuvio 1.8.). Yleisimmin
suomalaiset valitsivat termit ”luterilainen” ja ”kristitty”. Kaikista suomalaisista yli kolme viidestä katsoi olevansa luterilaisia ja kristittyjä.
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Kuvio 1.8
Suomalaisten katsomukselliset ja hengelliset identiteetit. Gallup Ecclesiastica 2011, N=4 930;
Kirkkomonitor 2007, N=4 004.
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Ikä, sukupuoli ja asuinpaikka vaikuttivat merkittävästi siihen, kuinka
usein ihmiset määrittivät itseään kristityiksi ja luterilaisiksi. Miehistä
vain 57 prosenttia katsoi olevansa luterilaisia kun naisista vastaava
osuus oli 68 prosenttia. Vastaavasti miehistä 56 prosenttia ja naisista 66 prosenttia piti itseään kristittynä. Eri ikäryhmien väliset erot
olivat huomattavia. Nuorten aikuisten keskuudessa (15–29-vuotiaat)
vain 41 prosenttia piti itseään kristittynä (luterilaisina 43 %). Sen
sijaan vanhimmassa, yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä 79 prosenttia
piti itseään kristittynä (luterilaisina 82 %). Alueellisesti Etelä-Suomi
poikkesi muusta Suomesta keskimääräistä vähäisemmällä kristittyjen ja luterilaisten osuudellaan. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla ja varsinkin Oulun ja Lapin läänissä kristityksi ja luterilaiseksi
itsensä määrittäviä oli enemmän.
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Listan vähiten valittuja olivat sellaiset identiteetit, joita voidaan
pitää uskonnollisen kentän äärilaidoille kuuluvina. Vain prosentti
suomalaisista katsoo olevansa fundamentalisti. Lähes yhtä harva,
vain kaksi prosenttia, tunnustautuu new agen kannattajaksi tai karismaattiseksi kristityksi. Uudestisyntyneeksi kristityksi itsensä lukevia
on kuusi prosenttia väestöstä. Näiden identiteettien kohdalla ei ollut
nähtävissä muutosta vuoden 2007 kyselyyn nähden eikä myöskään
mainittavia eroja eri ikäryhmien tai sukupuolten välillä.
Myös ateistinen identiteetti on pitkään ollut harvojen suomalaisten itsestään käyttämä määre. Sen kohdalla tilanne on kuitenkin
nopeassa muutoksessa. Ateistiksi itsensä lukevien suomalaisten osuus
oli kasvanut kertomuskauden aikana viidestä prosentista kolmeentoista. Sukupuolten väliset erot olivat kuitenkin edelleen selviä. Miehistä 16 ja naisista 10 prosenttia katsoi olevansa ateisteja. Ikäryhmien
väliset erot kertovat kuitenkin muutoksen nopeudesta. Nuorten aikuisten (15–29-vuotiaat) keskuudessa ateisteja on jo viidesosa (22 %)
väestöstä. Vanhemmissa ikäryhmissä ateistien osuus väestöstä laski
tasaisesti: 30–39-vuotiaissa osuus oli 17 prosenttia, 40–49-vuotiaissa
11 prosenttia, 50–64-vuotiaissa 9 prosenttia ja yli 65-vuotiaissa vain
7 prosenttia.

Kristilliset uskomukset
Suomalaisista runsas neljännes ilmoitti Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä uskovansa kristinuskon Jumalaan. Vuoden 2007 kyselyyn
nähden osuus on pudonnut kymmenellä prosenttiyksiköllä. Myös
niiden osuus, jotka ilmoittivat uskovansa Jumalaan toisin kuin kirkko
opettaa, on laskenut, samoin kuin niiden osuus, jotka ovat uskostaan
epävarmoja (kuvio 1.9.). Mikäli epävarmojen osuus otetaan lukuun,
67 prosenttia suomalaisista ilmoitti vuonna 2011 uskovansa vähintään jossakin määrin jonkinlaiseen Jumalaan, kun vuonna 2007 vastaava osuus oli 83 prosenttia. Samaan aikaan niiden osuus, jotka ilmoittivat, etteivät usko Jumalan olemassaoloon, on noussut kaikkien
aikojen suurimmaksi, yli viidennekseen suomalaisista (21 %). Vuonna
2007 heitä oli 11 prosenttia ja kaikissa aikaisemmissa kyselyissä keskimäärin alle kymmeneksen. Tämä tarkoittaa, että niiden osuus, jotka eivät lainkaan usko Jumalan olemassaoloon on kaksinkertaistunut
vain neljässä vuodessa. Jumalan olemassaoloa epäileviä oli seitsemän
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prosenttia. Heidän osuudessaan kasvua edelliseen kyselyyn oli vain
noin prosenttiyksikön verran. Vaikka kyselymenetelmien eroista johtuen erot edelliseen kyselyyn saattavat jumalauskonkin kohdalla ylikorostua, koko 2000-luvun vallinnut laskeva suuntaus on ilmeinen.

Kuvio 1.9
Suomalaisten usko Jumalaan vuosina 1976–2011 Gallup Ecclesiastica ja Kirkkomonitor -kyselyjen mukaan, N=992–4 930 (%).
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Se, että kyse ei ole pelkästä menetelmäerojen luomasta harhasta, käy
ilmi myös siitä, että jumalausko on vahvasti yhteydessä ikään (kuvio
1.10.). Nuorten aikuisten ikäryhmässä enää 15 prosenttia suomalaisista uskoo kristinuskon opettamaan Jumalaan. Kristillisen jumalauskon osuus lisääntyy jokaisessa ikäryhmässä vanhempaan päin
siirryttäessä. Yli 65-vuotiaiden keskuudessa kristilliseen Jumalaan
uskovia oli yli kaksi viidesosaa (41 %) väestöstä.
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Kuvio 1.10
Jumalausko eri ikäryhmissä. Gallup Ecclesiastica 2011. N=4 930 (%).
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Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä tiedusteltiin myös suomalaisten
suhtautumista keskeisiin kristillisiin oppeihin, kuten Jeesuksen neitseestä syntymiseen, jumalallisuuteen, kuolleista nousemiseen ja toiseen tulemiseen (kuvio 1.11.). Varsinkin näiden kysymysten kohdalla
muutos edelliseen kyselyyn vuonna 2007 oli erityisen jyrkkä. Niiden
osuus, jotka joko uskovat näihin opinkohtiin vakaasti tai pitävät niitä vähintään todennäköisinä, oli pudonnut keskimäärin lähes parikymmentä prosenttiyksikköä. Siinä, missä edellisessä kyselyssä 63
prosenttia piti oppia Jeesuksesta Jumalan Poikana vähintään todennäköisenä, vuonna 2011 vastaava luku oli enää 41 prosenttia. Myös
Jeesuksen ylösnousemuksen, neitseestä syntymisen ja toisen tulemisen kohdalla oli tapahtunut kussakin noin parinkymmenen prosenttiyksikön lasku edelliseen kyselyyn nähden. Kyselymenetelmien erot
jyrkentävät tätä eroa todennäköisesti kaikkein eniten näissä kysymyksissä. Kehityksen suunta on silti ilmeinen. Vuoteen 1999 verrattuna osuudet olivat monissa kysymyksissä käytännöllisesti katsoen
puolittuneet.
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Kuvio 1.11
Suomalaisten osuus, jotka pitävät eräitä kristillisiä opetuksia vähintään todennäköisinä vuosina 1999, 2003, 2007 ja 2011. Gallup Ecclesiastica, N=992; 1 009; 1 030; 4 930 (%).
Jeesuksen opetukset ja
elämänohjeet soveltuvat
oman aikamme elämänohjeiksi

58
71
78
83
41
63

Jeesus on Jumalan Poika

68
77
36

Jeesus on noussut kuolleista

57
61
69

2011

34

Raamatussa kerrotut ihmeet
ovat todella tapahtuneet

56

2007

61
68

2003

31

Saatana on olemassa

1999

50
52
57
28

Jeesus palaa tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita

47
50
60
28
50

Jeesus syntyi neitseestä

54
59

0

20

40

60

80

100

Sama suuntaus on nähtävissä kuolemanjälkeistä elämää koskevissa
käsityksissä (kuvio 1.12). Aiemmissa kyselyissä noin viidennes suomalaisista on valinnut perinteisen kristillisen opetuksen mukaisen
vaihtoehdon, jonka mukaan ”kaikki ihmiset herätetään kuolleista ja
toisille seuraa iankaikkinen elämä ja toisille kadotus”. Vuoden 2011
kyselyssä näin uskovien osuus oli lähes puolittunut 12 prosenttiin.
Laskua oli tapahtunut myös niiden osuudessa, jotka uskovat kaikkien
ihmisten pelastuvan, tai syntyvän uudelleen tähän maailmaan. Sen
sijaan niiden osuus, jotka uskovat, että kuolemassa kaikki elämä loppuu, on pysynyt lähes ennallaan. Eniten oli kasvanut niiden osuus,
jotka ovat epävarmoja siitä, mitä kuolemanjälkeisestä elämästä tulisi
ajatella. Kaikkiaan yli neljäsosa vastaajista (27 %) ilmoitti, ettei osaa
sanoa, mitä kuolemanjälkeisestä ajattelevat, kun vuonna 2007 heitä
oli vain viisi prosenttia.
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Kuvio 1.12
Suomalaisten käsitykset siitä mitä kuoleman jälkeen tapahtuu vuosina 1999, 2003, 2007 ja
2011. Gallup Ecclesiastica 1999, 2003, 2007 ja 2011, N=992; 1 009; 1 030; 4 930 (%).
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1.5 Uskonto julkisessa elämässä
Kiistat uskonnollisista symboleista ja tunnuksista julkisessa tilassa
ovat olleet Euroopassa tavallisia jo useita vuosia. Niitä on ollut useita
myös tällä nelivuotiskaudella, ja niistä on keskusteltu vilkkaasti myös
Suomessa. Tanskassa vuonna 2005 puhjennut Muhammad-pilapiirrosjupakan seurannaisvaikutukset ovat näkyneet muslimien keskuudessa edelleen. Kesäkuussa 2008 tehtiin itsemurhapommi-isku
Pakistanin Tanskan suurlähetystöön, jonka Al-Qaida ilmoitti tehneensä kostoksi siitä, että Tanska ei ole pyytänyt anteeksi pilakuvien
julkistamista.
Vuonna 2009 Sveitsin perustuslakiin tehtiin kansanäänestyksessä hyväksytty lisäys, joka kielsi minareettien rakentamisen. Yli puolet sveitsiläisistä (57,5 %) äänesti kiellon puolesta. Kieltoa perusteltiin
väitteellä, jonka mukaan minareetti on vallan symboli, joka on Sveitsiin sopimaton. Kiista alkoi vuonna 2005 kun eräs turkkilainen kult-
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tuuriyhdistys anoi rakennuslupaa kuusi metriä korkealle minareettia
muistuttavalle rakennelmalle omistamansa rakennuksen katolle.
Vuonna 2010 Ranskan parlamentti hyväksyi lain, jonka mukaan
kasvot peittäviä varusteita ei saa pitää julkisilla paikoilla kuten kaduilla, puistoissa tai julkisissa kulkuvälineissä muuten kuin erityisissä
lain säätämissä olosuhteissa. Poikkeustilanteisiin luetaan esimerkiksi
moottoripyöräkypärät, työntekijöiden turvallisuuden vuoksi pitämät kasvosuojukset sekä vakiintuneet tapahtumat, kuten karnevaalit. Laki astui voimaan huhtikuussa 2011, ja se koskee kaikkia, sekä
miehiä että naisia. Lakia perustellaan sillä, että kasvojen peittävät
varusteet estävät ihmisen selkeän tunnistamisen, mistä aiheutuu turvallisuusriskejä sekä sosiaalisen kanssakäymisen este. Varsin yleisesti
on kommentoitu, että laki jättää kiellon piiriin ainoastaan mielenosoittajien kasvonaamiot sekä islamilaiset kasvohunnut (niqab) ja kokopeittävän vaatetuksen (burkha). Lain seurauksena kasvohuntuja on
mahdollista pitää vain yksityisessä ajoneuvossa sekä uskonnollisissa
paikoissa. Lakia on kritisoitu siitä, että se kaventaa yksilön vapauksia. Aiemmin, vuonna 2004 hyväksytyn ja voimaan astuneen lain
mukaan huomiota herättävien uskonnollisten symbolien pitäminen
julkisissa kouluissa on kielletty.
Myös Italian valtiollinen ohjeistus pitää krusifikseja koulujen
luokkahuoneissa nousi monivaiheiseen oikeuskäsittelyyn. Suomalais-italialainen Soile Lautsi vei asian vuonna 2006 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) käsiteltäväksi sen jälkeen kun Italian
korkein hallinto-oikeus oli vahvistanut alempien oikeusasteiden päätökset, joiden mukaan krusifiksit eivät loukkaa uskonnonvapautta.
Lautsin kaksi poikaa olivat käyneet lukuvuonna 2001–2002 valtion
koulua Abano Termessä Italiassa. Lautsi halusi koulun luokkahuoneista krusifiksit poistettavaksi, mutta koulun kieltäydyttyä lähti ajamaan asiaa korkeampiin oikeusasteisiin. Vuonna 2005 Italian hallinto-oikeus otti kannan, jonka mukaan krusifiksi oli yleiskristillinen
eikä vain katolinen symboli ja että lisäksi kyseessä oli historiallinen
ja kulttuurinen symboli, joka vahvisti italialaisia kansalaishyveitä.
Vuonna 2009 EIT:n tekemän päätöksen mukaan krusifiksit loukkaavat ei-katolisten oikeuksia. Italian valitettua päätöksestä EIT pyörsi
aiemman kantansa vuonna 2011 ja päätti lopulta, että krusifiksit eivät loukkaa ei-katolisten oikeuksia.
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Suomalaisten suhde uskontoon julkisessa tilassa
Suuri enemmistö suomalaisista suhtautuu myönteisesti kirkon ja valtion yhteistyöhön ja hyväksyvät kristilliseen kulttuuriin kuuluvien
asioiden näkymisen valtion ylläpitämissä laitoksissa. Vuonna 2011
tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin useista aihepiireistä, jotka koskevat
kirkon ja valtion suhteita. Kaikkein myönteisimmin suomalaiset
suhtautuivat kristillisten kulttuuripiirteiden näkymiseen kouluissa.
Yli neljä viidesosaa suhtautui suvivirren laulamiseen koulun kevätjuhlissa myönteisesti ja lähes kolme neljäsosaa vieläpä erittäin myönteisesti (kuvio 1.13.). Vain neljä prosenttia suomalaisista suhtautui
asiaan kielteisesti. Lähes kolme neljäsosaa suomalaisista suhtautui
myönteisesti myös koulujen joulujuhlien kristilliseen ohjelmaan kun
kielteisesti asiaan suhtautui vain kymmenesosa. Yli kolme viidestä
suhtautui myös uskonnonopetukseen myönteisesti ja noin viidennes
kielteisesti.

Kuvio 1.13
Suomalaisten suhtautuminen kristillisiin elementteihin valtion ylläpitämissä instituutioissa.
Gallup Ecclesiastica 2011, N=4 930. (%)
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Kaikissa kouluun liittyvissä kysymyksissä naiset suhtautuivat
keskimäärin myönteisemmin kuin miehet uskonnon esillä pitämiseen. Vastaavasti myönteisyys lisääntyi vanhemmissa ikäryhmissä ja
harvaan asutuilla alueilla. Sen sijaan koulutustaso ei juurikaan vaikuttanut asenteisiin.

Kuvio 1.14
Suomalaisten suhtautuminen uskonnon ja valtion suhteisiin. Gallup Ecclesiastica 2011,
N=4 930 (%).
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Erittäin suurella myönteisyydellä suhtauduttiin myös vankilapappien
läsnäoloon vankiloissa ja sotilaspappien läsnäoloon puolustusvoimissa. Lähes neljä viidesosaa suomalaisista suhtautui vankilapappeihin
myönteisesti ja vain neljä prosenttia kielteisesti. Noin kolme viidestä
suhtautui myönteisesti myös valtiopäivien avajaisjumalanpalvelukseen. Myös näissä kysymyksissä myönteisyys oli suurinta naisilla,
vanhemmissa ikäryhmissä ja harvempaan asutuilla alueilla.
Yli puolet suomalaisista oli myös sitä mieltä, että kirkko voi kunnan sijasta hoitaa hautaustoimen, että Yleisradio voi lähettää hartausohjelmia ja että kirkon tulee saada osuutensa yhteisöveron tuotosta
korvauksena yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta (kuvio 1.14.).
Vastakkaisella kannalla oli noin viidennes suomalaisista. Hieman
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alle puolet suomalaisista oli myös sillä kannalla, että uskonnollisten
tai ateististen kampanjajulisteiden esilläpitoa julkisissa tiloissa tai liikennevälineissä ei tule rajoittaa. Jälleen vajaa viidennes olisi ollut valmis rajoittamaan katsomuksellisten kampanjajulisteiden esilläpitoa.
Sen sijaan muslimien oikeutta hartausohjelmiin Yleisradiossa kannatti vain runsas neljännes suomalaisista ja yli kaksi viidestä vastusti.
Näissä kysymyksissä miesten ja naisten väliset asenne-erot olivat varsin pieniä. Myöskään asuinalueen ja koulutustason vaikutus ei näkynyt voimakkaana. Ikä sen sijaan vaikutti selvästi uskontoa kohtaan
tunnettua myönteisyyttä lisäävällä tavalla.
Kirkon verotusoikeuden kohdalla mielipiteet jakautuivat tasaisemmin. Vain kaksi viidestä oli verotusoikeuden säilyttämisen kannalla, kun vastaavasti runsas kolmannes kannatti verotusoikeuden
poistamista. Miesten kohdalla luvut menivät lähes tyystin yksiin,
sillä molempien kantojen edustajia oli 39 prosenttia. Hanakammin
verotusoikeutta oltiin poistamassa pääkaupunkiseudulla, jossa yli
kaksi viidestä oli tällä kannalla ja vain noin neljännes vastustavalla
kannalla. Mitä nuoremmista ikäryhmistä oli kyse, sitä enemmän oltiin verotusoikeuden poistamisen kannalla. Sen sijaan koulutustason
lisääntyessä lisääntyivät myös kirkon verotusoikeutta puoltavat näkemykset.
Vuoden 2011 Gallup Ecclesiastica -kyselyssä tiedusteltiin myös
suomalaisten suhtautumisesta uskonnollisen identiteetin ilmaisemiseen pukeutumisella ja muilla näkyvillä pidetyillä uskonnollisilla
tunnuksilla, kun niitä käytetään julkisissa tehtävissä, kuten kouluissa
tai työpaikoilla (kuvio 1.15.). Mielipiteet jakautuivat varsin jyrkästi
erilaisten tapojen välillä. Kristittyjen kaulariipuksena käyttämään
näkyvillä olevaan ristiin lähes puolet suhtautui myönteisesti ja vain
kahdeksan prosenttia kielteisesti. Mielipiteet jakautuivat varsin tasaisesti myös juutalaismiesten päähineenä käyttämän kipan ja sikhien
turbaanin suhteen. Sen sijaan musliminaisten vaatetukseen suhtauduttiin kriittisemmin. Tässäkin tapauksessa asusteeseen suhtauduttiin varsin eri tavoin riippuen siitä, kuinka paljon vartalosta asuste
peitti. Pelkästään hiukset peittävään huiviin suhtautui kielteisesti
noin kaksi viidestä suomalaisesta. Viidennes suhtautui tällaisen huivin käyttöön myönteisesti. Varsin samanlaisen reaktion herätti ateistista identiteettiä esiin tuova paita, jossa lukee ”Jumalaa tuskin on
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olemassa”, joskin myönteisesti suhtautuvien osuus oli tässä tapauksessa vieläkin pienempi, vain noin seitsemäsosa vastaajista. Kaikkein
negatiivisimmin suomalaiset suhtautuivat sellaisiin musliminaisten
vaatetuksiin, jotka peittivät hiusten ja vartalon lisäksi myös kasvot
(niqab) ja silmät (burkha). Noin kolme neljästä suomalaisesta suhtautui kielteisesti näin peittäviin asusteisiin julkisissa tehtävissä ja vain
muutama prosentti myönteisesti.

Kuvio 1.15
Suomalaisten suhtautuminen uskonnollisen identiteetin tunnusten esillä pitämiseen julkisissa
tehtävissä. Gallup Ecclesiastica 2011, N=4 930 (%).
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Ateistista paitaa lukuun ottamatta naiset suhtautuivat kaikkiin uskonnollisiin tunnuksiin miehiä myönteisemmin. Erityisen selvästi
tämä ero näkyi musliminaisten huivin kohdalla. Naisista yli neljännes suhtautui hiukset peittävään huiviin myönteisesti, kun miehistä vastaava osuus oli vain 15 prosenttia. Vastaavasti vain alle kolmannes naisista suhtautui huiviin kielteisesti kun miehistä vastaava
osuus oli 45 prosenttia. Kielteisyys musliminaisten huiveja kohtaan
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oli suurempaa vanhemmissa ikäryhmissä. Sen sijaan koulutuksella ja
asuinpaikan kaupunkimaisuudella ei ollut suoraviivaista vaikutusta
suhtautumiseen.
Myös ateistisen paidan pitämiseen suhtauduttiin sitä kielteisemmin, mitä vanhemmista ikäryhmistä oli kyse. Yli 65-vuotiaiden
ikäryhmässä myönteisesti suhtautuvia oli vain jokunen prosentti.
Kielteisyys oli suurempaa myös harvempaan asutuilla seuduilla. Sen
sijaan koulutustasolla ei ollut juurikaan vaikutusta suhtautumiseen.
Kaulakoruna pidettyyn ristiin suhtautumisessa sukupuoli, ikä,
asuinpaikka tai koulutustaso eivät mainittavasti vaikuttaneet. Myös
juutalaisten ja sikhien päähineiden kohdalla erot eri ikäryhmissä,
koulutustasoissa ja asuinympäristöissä olivat varsin pieniä.

1.6 Suhtautuminen uskontoihin ja katsomuksiin
Suomalaisten suhtautuminen erilaisiin uskontoihin ja katsomuksiin
poikkeaa eri yhteisöjen kohdalla suuresti toisistaan. Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan katsomukset voidaan jakaa kolmeen
ryhmään. Kaikkein myönteisimmät mielikuvat suomalaisilla oli
evankelis-luterilaisesta kirkosta, ortodoksisesta kirkosta sekä pelastusarmeijasta. Yli puolet suomalaisista suhtautui niihin myönteisesti
ja alle kymmenesosa kielteisesti myös vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä (kuvio 1.16.). On sinänsä luonnollista, että suomalaiset suhtautuvat
myönteisesti kansankirkkoihinsa, joilla on erityinen historiallinen
yhteys suomalaisiin kansakuntana. Sen sijaan on merkillepantavaa,
että herätyskristilliseltä taustalta nouseva pelastusarmeija on saavuttanut näin vakaasti myönteisen aseman suomalaisten mielikuvissa.
Pelastusarmeijan harjoittama yhteiskunnan vähäosaisten palvelutyö
on varmasti vaikuttanut vahvasti tähän myönteiseen suhtautumiseen.
Seuraavan ryhmän muodostivat sellaiset uskonnot ja katsomukset, joiden kohdalla mielikuvat jakaantuivat suurin piirtein yhtä suurelta osin myönteisiin ja kielteisiin. Niiden kohdalla myönteisten ja
kielteisten mielikuvien osuudet vaihtelivat runsaasta kymmeneksestä noin kolmannekseen suomalaisista ollen useimmissa tapauksissa
hyvin lähellä toisiaan. Tähän ryhmään kuuluivat katolinen kirkko,
buddhalaisuus, hindulaisuus, juutalaisuus, ateistit ja vapaa-ajattelijat,
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sekä vapaakirkko, adventtikirkko ja helluntailaisuus. Näille uskonnoille ja katsomuksille on yhteistä se, että vaikka ne ovat Suomessa
vähemmistöjä, ne ovat kaikki merkittäviä ja tunnistettavia katsomusperinteitä, joilla on pitkä perinne takanaan. Osa niistä on myös vaikuttanut pitkään Suomessa.
Kolmanteen ryhmään kuuluivat sellaiset uskonnot ja katsomukset, joiden kohdalla kielteisten mielikuvien osuus oli merkittävästi
myönteisten osuutta suurempi. Useimmissa tapauksissa myönteisesti
suhtautuvien osuudet jäivät alle kymmenekseen ja kielteisesti suhtautuvien osuus kasvoi lähelle tai yli puoleen vastaajista. Tähän kategoriaan kuuluivat Jehovan todistajat, karismaattiset liikkeet, mormonit, Luther-säätiö, islam, henkilökohtaista uskonratkaisua korostavat
herätysliikkeet, lestadiolaisuus ja herännäisyys. Kaikkien näiden
kohdalla kielteisesti suhtautuvien osuus oli yli 25 prosenttiyksikköä
myönteisten osuutta suurempi. Kaikkein kielteisimmin suomalaiset
suhtautuivat Jehovan todistajiin, joista noin 73 prosentilla suomalaisista oli kielteinen mielikuva ja vain kolmella prosentilla myönteinen.
On merkillepantavaa, että kaikki kyselyssä mainitut evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeet kuuluivat tähän ryhmään. Nämä
havainnot kertovat, että suomalaiset suhtautuvat kielteisimmin sellaisiin uskonnollisiin yhteisöihin, jotka näyttävät suhtautuvan jyrkän
torjuvasti ympäröivään yhteiskuntaan ja jotka asettavat korkeita elämäntavan vaatimuksia jäsenilleen.
Useimpien uskontojen ja katsomusten kohdalla mielikuvat ovat
säilyneet jo pitkään hyvin samankaltaisina. Monien kohdalla muutokset ensimmäisistä kyselytutkimuksista 1980-luvun lopusta näihin
päiviin ovat olleet pieniä, noin kymmenen prosenttiyksikön luokkaa
ja sitä pienempiä. Selkein muutos on tapahtunut suhtautumisessa
buddhalaisuuteen, jonka kohdalla myönteisten mielikuvien osuus
on noussut 9 prosentista 28 prosenttiin ja vastaavasti myös kielteisten osuus on pudonnut noin 10 prosenttiyksikköä. Buddhalaisuuden
kohdalla myönteisyyden lisääntyminen on luultavasti yhteydessä Tiibetin hengellisen johtajan Dalai-laman mediassa saamaan kansainväliseen huomioon. Dalai-lama on Tiibetin kansan tilanteen ohella
pyrkinyt voimakkaasti edesauttamaan sekä uskontodialogia että uskonnon ja tieteen välistä vuoropuhelua.
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Kuvio 1.16
Suomalaisten suhtautuminen eri uskonnollisiin ryhmiin. Gallup Ecclesiastica 2011, N=4 930 (%).
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Suomalaisten suhde kirkkoon
Suomalaisten luottamus kirkkoon heikkeni selvästi kertomuskaudella. Vuonna 2009 tehdyn European Values Study -kyselyn (N=1 134)
mukaan 45 prosenttia suomalaisista ilmoitti luottavansa kirkkoon
vähintään melko paljon. Edellisestä kyselystä vuonna 2005 kirkkoon
luottavien osuus oli pudonnut 18 prosenttiyksikköä. Tämä merkitsee,
että kirkkoon luottavien osuus on palannut lähelle 1990-luvun alun
alhaisia lukemia (kuvio 1.17.).
Myös kirkon kykyyn antaa vastauksia ihmisten ongelmiin suhtauduttiin entistä epäilevämmin vuoden 2009 kyselyssä. Vähän yli
puolet (54 %) suomalaisista uskoi, että kirkko kykeni antamaan päteviä vastauksia ihmisen hengellisiin tarpeisiin. Vuonna 2005 vastaa-
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va osuus oli 72 prosenttia. Niiden osuus, jotka katsoivat, että kirkko
antaa päteviä vastauksia ihmisen moraalisiin ongelmiin oli pudonnut 45 prosentista 33 prosenttiin. Perhe-elämän ongelmien kohdalla
osuudet olivat pudonneet 47 prosentista 29 prosenttiin. Vain 19 prosenttia uskoi kirkon kykenevän antamaan vastauksia tämän päivän
sosiaalisiin ongelmiin. Vuonna 2005 vastaava osuus oli 35 prosenttia.

Kuvio 1.17
Kirkkoon hyvin tai melko paljon luottavien suomalaisten osuus World Values sekä European
Values Study -kyselyjen mukaan vuosina 1981–2009 (%).
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Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä suomalaisilta tiedusteltiin myös
sitä, mitä kirkon heidän mielestään tulisi tehdä tai millainen sen pitäisi olla (kuvio 1.18.). Noin kolme neljäsosaa suomalaisista oli samaa
mieltä siitä, että kirkon tulisi toimia enemmän heikommassa asemassa olevien puolestapuhujana yhteiskunnallisessa keskustelussa (75 %),
tukea köyhiä ja syrjäytyneitä nykyistä päättäväisemmin (75 %) ja ennen kaikkea keskittyä heikompiosaisten auttamiseen (73 %). Lähes
yhtä paljon oltiin samaa mieltä siitä, että kirkon tulisi puhua nykyistä
suoremmin yhteiskunnallisista epäkohdista (73 %). Vain muutama
prosentti suomalaisista oli näistä asioista eri mieltä. Suomalaisten käsitys kirkon tehtävästä ja roolista yhteiskunnassa on tältä osin hyvin
selkeä ja yksimielinen. Itseään uskonnollisesti liberaalina tai konservatiivisena pitävien välillä ei ollut suurta eroa, joskin liberaalit korostivat näitä asioita hieman enemmän.
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Kuvio 1.18
Suomalaisten näkemykset siitä, mihin suuntaan kirkon tulisi kehittyä. Gallup Ecclesiastica
2011, N=4 930 (%).
Toimia enemmän heikommassa asemassa olevien
puolestapuhujana yhteiskunnallisessa keskustelussa
Tukea köyhiä ja syrjäytyneitä nykyistä päättäväisemmin
Ennen kaikkea keskittyä heikompiosaisten auttamiseen
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Yli kolme viidestä suomalaisesta oli myös sitä mieltä, että kirkon
tulisi osallistua ponnekkaammin elämänarvoista käytävään keskusteluun (62 %), ja uudistaa oppiaan nykyajan tiedon valossa (62 %).
Yli puolet oli lisäksi sitä mieltä, että kirkon tulisi olla nykyistä suvaitsevampi seksuaalivähemmistöjä kohtaan (55 %), lisätä yhteistyötään muiden kirkkojen kanssa (51 %) sekä tukea nykyistä enemmän
koulujen kasvatustyötä (51 %). Näissä kysymyksissä uskonnollisesti
liberaalit ja konservatiivit kuitenkin erosivat toisistaan merkittävästi.
Esimerkiksi liberaaleista 74 prosenttia kannatti suurempaa suvaitse-
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vaisuutta seksuaalivähemmistöjä kohtaan kun uskonnollisesti konservatiivisista vain 22 prosenttia oli tästä samaa mieltä. Sen sijaan
konservatiivit kannattivat enemmän koulujen kasvatustyötä (80 %)
kuin liberaalit (54 %). Elämänarvoista käytävän keskustelun kohdalla
ero ei kuitenkaan ollut yhtä suuri: konservatiiveista 84 prosenttia ja
liberaaleista 72 prosenttia kannatti ajatusta. Liberaalit (71 %) kannattivat enemmän yhteistyötä muiden kirkkojen kanssa kuin konservatiivit (49 %).

Pohdinta
Kulunut kertomuskausi on ollut kirkon kannalta monella tavalla
haasteellinen. Kouluampumisien ja perhesurmien yleistyminen kertovat suomalaisten henkisestä pahoinvoinnista. Vaikka tämänkaltaisiin ilmiöihin vaikuttavat monet tekijät, kirkon kannalta on oleellista pohtia sitä, millä tavoin nämä ilmiöt viestittävät lisääntyneestä
merkityksettömyyden ja tarkoituksettomuuden kokemuksesta. Tätä
kautta näillä ilmiöillä on kiinteä yhteys perustavanlaatuisiin elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin. Lisäksi ne liittyvät usein kokemukseen osattomuudesta itselle tärkeisiin ihmisiin ja yhteisöihin. Syrjäytyminen haastaa myös kirkkoa pohtimaan kuinka se voisi entistä
enemmän toimia tällaisten tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi.
Suomalaisten perhe-elämässä tapahtuneet muutokset kertovat
suomalaisten elämäntilanteiden moninaistumisesta ja lähipiirin yhteisöjen muutoksista. Lapsettomia avo- ja aviopareja on enemmän
kuin niitä, joissa on lapsia. Myös yksineläviä naisia ja miehiä on
enemmän kuin sellaisia avio- tai avoliitossa eläviä, joilla on lapsia.
Lapset syntyvät perheisiin yhä myöhemmässä vaiheessa ja lapsettomien avioparien määrä on kasvussa. Kaikista perheistä, joissa on
lapsia, joka kuudes on yksinhuoltajaperhe. Tilanne haastaa kirkkoa
tarkastelemaan huolella, kuinka se ottaa viestinnässään ja toiminnassaan huomioon sellaiset ihmiset, jotka eivät vastaa perinteistä
kahden vanhemman ja lasten muodostamaa ydinperhemallia. Kertomuskaudella runsaasti keskustelua herättänyt kysymys parisuhteensa
rekisteröineiden asemasta kirkossa on yksi osa näitä perhe-elämässä,
perhekäsityksissä ja arvomaailmassa tapahtuneita muutoksia.
Myös väestön ikääntyminen ja siitä seuraava huoltosuhteen muutos huonompaan suuntaan tulevat vaikuttamaan kirkon toimintaan
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tulevina vuosina. Väestöllisen huoltosuhteen on ennakoitu kasvavan
erittäin nopeasti seuraavien kahden vuosikymmenen aikana ja työvoimaansa menettäviä seutukuntia on Suomessa paljon. Seurakuntien on syytä seurata aktiivisesti alueen väestörakenteen muutoksia ja
ennakoida niitä toiminnassaan riittävän ajoissa.
Kansallisuuksien kirjo Suomessa lisääntyy jatkuvasti maahanmuuton myötä. Kuitenkin yli kolme viidestä Suomessa asuvasta ulkomaan kansalaisesta on lähtöisin Euroopasta ja samansuuruisen
osuuden on arvioitu olevan uskonnolliselta taustaltaan kristittyjä.
Määrällisesti eniten maahanmuuttajataustaisia jäseniä onkin juuri
evankelis-luterilaisella kirkolla. Maahanmuuton kiihtyminen haastaa kirkkoa ja seurakuntia paitsi luomaan yhteyksiä maahanmuuttajien uskonnollisiin yhteisöihin, myös kohtaamaan ne tulijat, jotka
saattavat haluta jäseneksi luterilaiseen seurakuntaan.
Kyselytutkimukset osoittavat, että keskeisillä kristillisillä uskomuksilla on yhä vähemmän henkilökohtaista merkitystä suomalaisille. Vastaavasti kertomuskaudella on ollut havaittavissa sekä ateistisen
identiteetin yleistymistä että niiden osuuden kasvua, jotka eivät usko
Jumalaan millään tavoin. Tilanne haastaa kirkkoa viestimään entistä
selkeämmin siitä, mikä merkitys kristillisellä uskolla ja elämänkatsomuksella on sekä yksilön elämässä että yhteiskunnassa laajemmin.
Vaikka suomalaiset arvostavat edelleen suuresti kirkkoa ja suovat
mielellään kristilliseen kulttuuriin kuuluvien elementtien näkymisen
julkisessa elämässä, tapa ja perinne eivät riitä kantamaan kristillisen
elämänkatsomuksen säilymistä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kyselytutkimuksista käy ilmi, että suuri enemmistö suomalaisista suorastaan odottaa kirkolta aktiivisempaa roolia yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Noin kaksi kolmasosaa suomalaisista on
sitä mieltä, että kirkon tulisi puhua nykyistä suoremmin yhteiskunnallisista epäkohdista ja osallistua ponnekkaammin elämänarvoista
käytävään keskusteluun. Saman verran kaipaa myös oppien uudistamista nykyajan tiedon valossa. Lähes puolet kannattaa sitä, että kirkko osallistuisi aktiivisemmin mediassa käytävään keskusteluun. Tulokset rohkaisevat kirkkoa aktiiviseen ja aloitteelliseen keskusteluun
tärkeistä kysymyksistä paitsi kirkon sisällä, myös suhteessa muuhun
yhteiskuntaan.
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2. Kirkon tavoitteet
muuttuvassa
toimintaympäristössä

2.1 Meidän kirkko -strategia
Kirkon perustehtävä on ajaton: kristillinen kirkko on olemassa, jotta meissä syntyisi usko pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus
lähimmäisiimme. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys säätävät sen mukaisesti kirkon toiminnasta: ”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa
Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi” (KL 1:2).
Kirkko kuitenkin toteuttaa perustehtäväänsä muuttuvassa maailmassa. Viimeisten vuosikymmenien aikana kiihtyneet muutokset
ovat haastaneet kirkkoa arvioimaan tilannettaan ja tarkistamaan painopisteitään. Kirkkohallitus hyväksyi helmikuussa 2008 koko kirkon
yhteisen strategian nimeltä Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö. Nimensä mukaisesti sen visiona vuoteen 2015 on osallisuuden yhteisö,
jonka jäsenet kokevat omaksi hengelliseksi kodikseen ja osallistuvat
sen perustehtävän toteuttamiseen. Kristilliselle kirkolle on alusta
lähtien ollut tunnusomaista pyrkimys rakentaa keskinäistä yhteyttä,
osallisuutta. Toimintaympäristön muutosten valossa tämä päämäärä
on erityisen ajankohtainen myös tänä päivänä.
Tämän vision saavuttamiseksi strategiassa piirretään toiminnan
keskeiset suuntaviivat vuoteen 2015. Suuntaviivat esitetään yleisel-
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lä tasolla, koska seurakunnat päättävät toiminnastaan itsenäisesti ja
toimivat hyvin erilaisissa olosuhteissa. Toiminnan suuntaviivat on
siten konkretisoitava toiminnallisiksi tavoitteiksi kirkon eri tasoilla:
seurakunnissa, hiippakunnissa, kirkon keskushallinnon yksiköissä ja
kirkollisissa järjestöissä.
Strategiaa valmistellut työryhmä laati kaksi dokumenttia. Suppeammassa asiakirjassa määriteltiin kirkon perustehtävä, kirkon arvot, tulevaisuuden kirkon visio sekä toiminnan suuntaviivat vuoteen
2015. Laajempi mietintö sisälsi niiden lisäksi strategian teologiset
lähtökohdat sekä kirkon olemuksen ja perustehtävän pohdinnan,
toimintaympäristön muutoksen analyysin, kirkon arvojen ja niiden
luonteen selvityksen sekä toiminnan suuntaviivojen tarkemman hahmotuksen.
Strategisessa ajattelussa missio eli perustehtävä kertoo miksi yhteisö on olemassa. Meidän kirkko -strategian mukaan ”kirkon tehtävä
on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.”
Visiolla tarkoitetaan näkemystä toivotusta tulevaisuudesta. Meidän kirkko -strategiassa kirkon yhteinen visio on, että ”vuonna 2015
jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen.
Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin
ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa.”
Toimintaa ohjaavat arvot. Niissä yhteisö ilmaisee sen, mitä se pitää hyvänä ja tavoiteltavana. Meidän kirkko -strategiassa määritellään
koko kirkkoa ohjaavat yhteiset arvot, jotka perustuvat kymmeneen
käskyyn ja niiden tulkintaan. Arvot on listattu neljän pääkohdan
alle: pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus.
Suuntaviivat ovat joukko tietoisia, priorisoituja valintoja ja ne
kertovat miten visioon päästään. Suuntaviivojen avulla kirkko pystyy
reagoimaan asianmukaisella tavalla ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Meidän kirkko -strategiassa on linjattu kuusi strategista suuntaviivaa vuoteen 2015:
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Hengellinen elämä vahvistuu
Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta
Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä
Viemme viestiä
Rakenteet palvelevat toimintaa
Kirkon uudistuminen jatkuu

Arkkipiispa Jukka Paarma luonnehti strategian keskeisiä tavoitteita
sen julkistamisen yhteydessä painottaen sitä, että esiin oli nostettu
kirkon hengellinen erityistehtävä puhua Jumalasta, rakkaudesta ja
armosta. Arkkipiispan mukaan ”tavoitteena on, että jäsenyys koetaan
tärkeäksi, kirkko olisi uskottava ja sillä olisi oma linja. Tällöin jäsen
voisi kokea ylpeyttä kirkkoon kuulumisesta.”
Meidän kirkko -strategiassa keskeiseen asemaan nostetaan paitsi seurakunnat, myös strateginen suunnittelu kirkon muilla tasoilla.
Strategian toteutuminen edellyttää näin ollen yhteisiin tavoitteisiin
sitoutumista keskushallinnon yksiköissä, hiippakunnissa, seurakunnissa ja kirkollisissa järjestöissä sekä hengellisissä liikkeissä. Kertomuskaudella on valmistunut useita kirkon työmuotoja käsitteleviä
strategioita ja toimintalinjauksia, joissa Meidän kirkko -strategian
linjauksia on täsmennetty koskemaan tiettyjä kirkon työmuotoja
(taulukko 2.1.). Seurakuntien haastavana tehtävänä on pohtia, mitä
suuntaviivat käytännössä merkitsevät omassa seurakunnassa.

Taulukko 2.1
Kertomuskaudella valmistuneet tai vaikuttaneet kirkon toimintaa linjaavat strategiat.
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015.
Meidän kirkko tietoverkoissa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tietohallintostrategia vuosille 2009–2012.
Meidän kirkko – Välittävä yhteisö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja yhteiskuntatyön linjaus 2015.
Vastuun ja osallisuuden yhteisö. Diakonia- ja yhteiskuntatyön linja 2010.
Kirkon päihdestrategia.
Kirkon vanhustyön strategia 2015.
Kirkon läsnäolo maaseudulla. Kirkon maaseutustrategia 2008.
Työttömyystyön strategia.
Jokainen on osallinen. Kirkon vapaaehtoistoiminnan linjauksia vuoteen 2015.
Jumala on – Elämä on nyt – Rakkaus liikuttaa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lapsi- ja nuorisotyön strategia 2010.
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Läsnäolon nuorisotyö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyön missio, visio ja strategia 2015.
Lapsi on osallinen. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja.
Meidän kirkko mukana perheiden arjessa. Kirkon perheneuvonnan strategia vuoteen 2016.
Sairaalasielunhoidon periaatteet 2011.
Meidän kirkko – Tulevaisuuden työpaikka. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rekrytointistrategia vuosille 2009–2015.
Meidän kirkko – Ykseyttä etsivä yhteisö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen strategia vuoteen 2015.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015. (Lähetysstrategian
teologinen perusta)
Vuoropuhelun kirkko. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintästrategia 2004–2010.
Viemme viestiä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma vuoteen 2015.
Meidän kirkko – kasvamme yhdessä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen linjaus 2015.

2.2 Kirkon yhteiset hankkeet
Strategian edistämiseksi päätettiin perustaa strategian seurantaryhmä, jonka tehtävänä on säännöllisesti arvioida strategian toteutumista kirkon eri tasoilla. Sen lisäksi perustettiin kaksi erillistä
painopistettä: Pyhä ja Vapaaehtoistoiminta. Vuodesta 2009 alkaen
Kirkkohallituksen toiminta päätettiinkin jakaa perustoimintaan ja
strategisiin hankkeisiin. Kertomuskauden hankkeita olivat Meidän
kirkko -strategian jalkauttaminen ja siihen liittyvät hankkeet, seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen, Hengellinen elämä verkossa
-hanke, kirkon uusi jäsentietojärjestelmä ja henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämishanke sekä vuoden 2012 alusta Kirkon palvelukeskuksen perustaminen.

Meidän kirkko 2015 -strategian jalkauttaminen
Kirkkohallituksen täysistunto asetti helmikuussa 2008 kirkon strategian seurantaryhmän ja määritteli sen tehtäväksi seurata ja tukea
strategian toteutumista kirkon eri tasoilla, huolehtia siitä, että kirkon
strategiasta tulee jatkuva prosessi, sekä toiminnallisten tavoitteiden
uudistaminen vastaamaan toimintaympäristön muutosta. Työryhmä toteutti kertomuskaudella lukuisia toimenpiteitä strategiatyön
edistämiseksi seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, rovastikunnissa,
hiippakunnissa ja kirkon keskushallinnossa. Vuonna 2009 valmistui
tutkimusraportti Erilaisia reitinvalintoja (Kirkon tutkimuskeskuk-
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sen www-julkaisuja 16), jossa hahmotettiin seurakuntien strategisen
työskentelyn tilannetta ja Strategisen suunnittelun opas seurakunnille
sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Seurantaryhmän toimikausi päättyi vuoden 2010 lopussa. Loppuraportissaan seurantaryhmä korosti
vahvasti strategiatyön jatkuvuutta.
Kirkolliskokous päätti syysistunnossaan 2008 perustaa pysyvän
tulevaisuusvaliokunnan ja että kirkkohallitus antaa neljän vuoden
välein kirkolliskokoukselle kirkon tulevaisuusselonteon. Kirkkohallituksen täysistunto antoi toimeksiannon ensimmäisen tulevaisuusselonteon laatimisesta strategian seurantaryhmälle. Tulevaisuusselonteko Kirkko 2020 hyväksyttiin kirkolliskokoukselle esitettäväksi
syyskuussa 2010. Siinä kirkon haasteiden peruskartoitus nojasi asiantuntijakuulemisten lisäksi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, valtioneuvoston ennakointiverkoston ja Sitran tuottamaan kansalliseen
näkemykseen yhteiskunnallisen muutoksen suunnasta ja voimasta.
Erillisissä pohdintaosioissa selonteko pyrki vastaamaan kysymykseen
siitä, miten havaitut muutokset haastavat erityisesti kirkkoa. Lisäksi selonteossa luonnehdittiin kolme vaihtoehtoista painotusta kirkon
tulevaisuudenkuvaksi.
Vuonna 2010 kerättiin strategiakyselyn seuranta-aineisto, josta
laadittiin raportti (Terhi Jormakka: Ohjaako yhteinen näky? Strategisen suunnittelun tilanne ja Meidän kirkko -strategian toteutumisen
edistyminen seurakunnissa syksyllä 2010. Kirkon tutkimuskeskuksen
www-julkaisuja 22). Kyselyn mukaan 65 prosenttia seurakunnista
oli laatinut oman strategian. Suurin osa vastaajista piti strategista
työskentelyä seurakunnissa tarpeellisena. Lähes kaikki strategian
laatineet seurakunnat olivat tehneet toimintaympäristön analyysin
ja kehittäneet toimintaansa sen osoittamassa suunnassa. Jäsenistön
toiveita ja odotuksia ei ollut selvitetty yhtä laajassa mitassa. Voimakkainta tavoitteissa edistyminen oli viestinnän kehittämisessä, ja myös
nuorten kannustus kirkolliselle alalle oli lisääntynyt.
Vuosiksi 2010–2012 kirkon yhteiseksi painopisteeksi valittiin
Pyhä. Pyhä-painopiste oli osa Meidän kirkko -strategian toteuttamista. Prosessilla on kolme teemaa: Jumala, Pyhä aika ja Luomakunta.
Se kutsuu pysähtymään ja hiljentymään keskeisen äärellä. Se ohjaa
katseen kirkon uskoon, hengelliseen elämään ja Pyhän kohtaamiseen. Pyhä-painopiste antaa myös mahdollisuuden tarttua kristil-
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lisestä näkökulmasta aikamme ajankohtaisiin kysymyksiin: rauhan
kaipuuseen, luomakunnasta huolehtimiseen ja ihmisten arvoon. Sen
tavoitteena on rohkaista etsimään ja lähestymään pyhää, vahvistaa
kristillistä uskoa ja elämäntapaa ja edistää luomakunnan hyvinvointia. Näiden tavoitteiden kautta painopisteellä halutaan vahvistaa
kirkon perustehtävää, vastata ajankohtaisiin kysymyksiin, auttaa toiminnan ja voimavarojen keskittämisessä, edistää työalojen yhteistä
työskentelyä sekä tukea kirkon työntekijöitä. Seurakuntien työtä tuetaan muun muassa virike- ja taustamateriaalilla sekä erilaisilla verkkopalveluilla. Yhteisen painopisteen avulla on mahdollista tavoittaa
eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä seurakuntien eri työalojen kautta. Painopiste on myös esillä monilla neuvottelupäivillä ja
koulutuksissa. Vuonna 2010 aiheena oli Häivähdys Pyhää ja vuonna
2011 pohdittiin, mitä on Oikeus Pyhään. Vuonna 2012 aiheena on
Pyhän yhteydessä.
Pyhä-painopiste on kirkon ensimmäinen kaikkien työalojen yhteinen painopiste. Seurakunnilta kysyttiin tammikuussa 2012, missä määrin ne arvioivat Pyhä-painopisteellä olleen vaikutusta oman
seurakunnan työhön ja kuinka tärkeänä seurakunnat sitä pitivät
oman toimintansa kannalta. Seurakunnista lähes joka kolmas arvioi painopisteen vaikuttaneen paljon ja piti painopistettä erittäin tärkeänä (30 %) omassa toiminnassaan ja yli puolet (55 %) arvioi sen
vaikuttaneen jossain määrin seurakunnan toimintaan ja piti sitä jokseenkin tärkeänä (57 %). Seurakunnista 15 prosenttia katsoi, ettei
painopisteellä ollut mitään vaikutusta heidän toimintaansa tai ettei
painopiste ollut ollenkaan tärkeä (13 %). Seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille suunnatut kyselyt vuoden 2012 keväällä
antoivat samansuuntaisen tuloksen. Henkilöstöstä 16 prosenttia ja
luottamushenkilöistä kymmenen prosenttia arvioi painopisteen vaikuttaneen seurakunnan toimintaan. Henkilöstöstä 43 prosenttia ja
luottamushenkilöistä 37 prosenttia puolestaan arvioi painopisteen
vaikuttaneen jonkin verran. Ei mitään vaikutusta arvioi joka kymmenes (12 %) työntekijä tai luottamushenkilö (11 %) ja lähes kolmannes (29 %) työntekijöistä ja 43 prosenttia luottamushenkilöistä
ilmoitti, ettei tuntenut painopistettä ollenkaan. Painopisteen tärkeyttä arvioitiin samoin osuuksin kuin sen vaikutustakin.
Vuonna 2010 ilmestyi suomeksi Puhetta pyhästä -kirja ja ruotsiksi
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nimellä Heligt - helt enkelt. Kirja on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille ajatusten virittäjäksi ja toiminnan tueksi sekä kaikille muille
teemasta kiinnostuneille. Katekumenaatin ohjaajan opas ja Katekumenatet: ett idématerial för ledare valmistuivat vuonna 2011 samoin kuin
julkaisut 40 tapaa kohdata Pyhä (Lasten Keskus) ja Onneksi on pyhä!
Noin 52 tapaa viettää sunnuntai (Kirjapaja).
Kirkkohallituksen toiminnallisessa osastossa toteutettiin vuosina
2009–2012 seurakuntien vapaaehtoistoiminnan kehittämistä tukeva
hanke. Tavoitteena oli ensisijaisesti vaikuttaa seurakuntien työntekijöiden osaamiseen niin, että he pystyvät ohjaamaan ja kehittämään
vapaaehtoistoimintaa sekä tukemaan vapaaehtoistoimijoita. Kehittämistyö seurakuntien kanssa jatkui ja hankkeen puitteissa noin 40
seurakuntaan perustettiin vapaaehtoistoimintaa kehittäviä tiimejä, ja
vuonna 2011 kirkon kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan foorumi kokoontui ensimmäistä kertaa.
Seurakunnilta kysyttiin tammikuussa 2012 ja työntekijöiltä sekä
luottamushenkilöiltä keväällä 2012, missä määrin he arvioivat linjauksella Jokainen on osallinen. Kirkon vapaaehtoistoiminnan linjauksia
vuoteen 2015 olevan vaikutusta oman seurakunnan työhön ja miten
tärkeänä he pitivät linjauksia oman toimintansa kannalta. Linjauksen
arvioi vaikuttaneen paljon luottamushenkilöistä 14, seurakunnista
yhdeksän ja työntekijöistä viisi prosenttia. Jossain määrin vaikutusta
arvioi olleen luottamushenkilöistä 45, seurakunnista 59 ja työntekijöistä 38 prosenttia. Seurakunnista lähes kolmannekselle (31 %) linjauksella ei ollut mitään vaikutusta seurakunnan toimintaan. Näin
arvioi luottamushenkilöistä ja työntekijöistä noin joka kymmenes.
Luottamushenkilöistä joka kolmas (32 %) ja henkilöstöstä lähes puolet (44 %) ei tuntenut linjausta ollenkaan. Erittäin tärkeänä vapaaehtoistoiminnan linjausta piti 18 prosenttia seurakunnista, työntekijöistä 15 prosenttia ja luottamushenkilöistä 22 prosenttia. Useampi kuin
joka viides (23 %) seurakunta ei pitänyt sitä lainkaan tärkeänä, mutta
luottamushenkilöistä vastaava osuus oli kuusi prosenttia ja työntekijöistä joka kymmenes (9 %).
Jumalanpalveluselämän kehittämishankkeessa tavoitteena on
uusien jumalanpalveluskäytäntöjen kartoittaminen ja kehittäminen
sekä tutkimustiedon saaminen seurakuntien jumalanpalveluselämästä. Hiippakunnat nimesivät alueiltaan kehittämisseurakuntia yh-
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teensä noin 40, ja vuonna 2011 valmistui tutkimus, jossa selvitettiin
seurakuntalaisten jumalanpalveluksiin kohdistamia odotuksia (ks.
luku 4. Jumalanpalveluselämä).

Seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen
Seurakuntien rakennemuutosprosessia varten asetettiin vuosiksi
2008–2011 ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli koota muutosprosessin kehityslinjat ja tehdä niistä johtopäätökset, tukea muutosprosessia kirkon eri tasoilla ja suunnitella ja ohjeistaa muutosprosessia
koskevaa viestintää. Lähtökohtina työskentelylle olivat rakenneuudistuksen tavoitteet: kirkon jäsenyyden vahvistaminen, seurakuntayhteisöjen tukeminen ja itsekannattavuuden lisääminen. Kirkon
tutkimuskeskuksen tutkimushanke seurakuntarakenteiden muutosprosesseista toteutettiin vuosina 2009–2011. Tutkimushankkeessa
valmistuneet tutkimusraportit julkaistiin Kirkon tutkimuskeskuksen
www-sivuilla (ks. luku 12. Hallinto). Rakennemuutoksen työkaluksi valmistettiin Kirkko muutoksessa -viestintäsuunnitelma. Hankkeen
ohjausryhmän loppuraportti valmistui vuonna 2012 ja siinä esitettiin
kolme mahdollista rakennemallia kirkon paikallistason rakenteiden
kehittämiseksi. Ohjausryhmän alatyöryhmän raportti Tulevaisuuden
seurakunta jätettiin loppuraportin liitteenä.

Hengellinen elämä verkossa
Hengellinen elämä verkossa -hankekokonaisuus käynnistyi vuonna
2009. Päämääränä on strategian mukaisesti jäsenen laadukas kohtaaminen. Verkossa tämä merkitsee sitä, että jäsenellä itsellään on
aktiivinen ja sisältöä tuottava rooli. Yhteistyö ja yhteistoiminta kirkon verkkotyössä sekä kirkossa että kirkon ulkopuolisissa verkkoyhteisöissä alkoi useilla sivustoilla ja yhteisöissä. Vuonna 2009 avattiin
myös Liitykirkkoon.fi-palvelu, jonka kautta lähetettiin lähes 2 800
kirkkoonliittymislomaketta. Vuonna 2010 avatussa Kirkko kuulolla
-alueella vieraili vuonna 2011 yli 78 000 eri kävijää. Paine olla kehittämässä vuorovaikutteisia palveluja koski kertomuskaudella jokaista
kirkon työalaa ja toimintaa, ja hankkeessa kävi selvästi esille, että
on tärkeää saada verkossa tehtävä työ osaksi seurakunnan perustoimintaa. Hankkeen kuluessa painopiste siirtyikin omasta toiminnasta seurakunnissa tehtävän verkkotyön kehittämiseen, koordinointiin
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ja ohjaukseen. Vuoden 2011 lopussa oli koulutettu yli 1 200 kirkon
työntekijää käyttämään verkkoa työssään (ks. myös luku 11. Viestintä).

Kirkon uusi jäsentietojärjestelmä (KITKE)
KITKE-hankkeessa kehitetään kirkonkirjojenpitoa ja parannetaan
jäsentietoihin perustuvia seurakuntien palveluja. Hankkeen tavoitteena on myös tuoda uusia mahdollisuuksia hyödyntää jäsentietoja
seurakuntien toiminnallisten palvelujen suunnittelussa ja kohdistamisessa. Välineenä muutoksessa on valtakunnallisen Kirjuri-järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto. Esiselvityksessä hahmotettu
kokonaisuus sisältää jäsentietojärjestelmän, digitoidun ja skannatun
aineiston hallinnan, seurakunnallisen toiminnan suunnittelun ohjauksen sekä jäsenkohtaamisen ja kansalaisliittymän. Kirjuri-järjestelmän käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutokset hyväksyttiin kirkolliskokouksessa marraskuussa
2008. Muutokset tulivat voimaan joulukuussa 2011. Uusi jäsentietojärjestelmä korvaa vaiheittain seurakuntatalouksien erilliset jäsentietojärjestelmät vuoden 2012 aikana.

Henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämishanke (HETA)
Henkilöstön ja taloushallinnon kehittämishanke käynnistettiin marraskuussa 2006, jolloin sen tehtäväksi annettiin kirkon henkilöstö- ja
taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle tultaessa. Kirkkohallitus hyväksyi vuonna 2008 valmistelun
pohjaksi esiselvitystyöryhmän esityksen yhdestä yhteisestä kirkon
talous- ja palkkahallinnon palvelukeskuksesta. Kirkolliskokous hyväksyi tätä koskevan lainmuutosesityksen keväällä 2010, ja Kirkon
palvelukeskusta (KIPA) koskeva kirkkolaki tuli voimaan 1.1.2012,
jolloin palvelukeskus aloitti toimintansa Kirkkohallituksen erillisyksikkönä. Sen päätoimipaikka on Oulussa ja muut toimipisteet Lahdessa ja Kuopiossa sekä ruotsinkielinen toimipiste Porvoossa.
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2.3 Strateginen suunnittelu seurakunnissa
Seurakunnille tehdyn kyselyn mukaan viidesosassa (21 %) seurakunnista Meidän kirkko -strategiaa pidettiin erittäin tärkeänä, noin
kahdessa kolmasosassa (67 %) jokseenkin tärkeänä ja runsaassa kymmeneksessä (12 %) strategiaa ei pidetty lainkaan tärkeänä. Strategian
vaikutusta arvioitiin hyvin samalla tavoin. Noin 16 prosenttia seurakunnista ilmoitti strategialla olleen paljon vaikutusta, 71 prosenttia
katsoi sillä olleen jossain määrin vaikutusta ja 14 prosenttia arvioi,
ettei sillä ole ollut lainkaan vaikutusta. Porvoon hiippakunnan seurakunnissa strategian vaikutus oli vähäisin, sillä yli kolmasosan (35 %)
mielestä sillä ei ollut mitään vaikutusta seurakunnan työhön.
Seurakunnista oman toimintastrategian oli laatinut 64 prosenttia seurakunnista, kun edellisellä kertomuskaudella näitä seurakuntia oli 40 prosenttia. Eniten toimintastrategian laatineita seurakuntia
oli Espoon (83 %), Tampereen (77 %) ja Helsingin (76 %) hiippakunnissa. Mikkelin hiippakunnan seurakunnista lähes puolet (47 %)
ilmoitti, ettei seurakunnassa ole laadittu omaa toimintastrategiaa.
Mitä suurempi oli seurakunnan väkiluku sitä todennäköisemmin se
oli laatinut toimintastrategian. Niinpä alle 4 000 jäsenen seurakunnissa oli eniten (48 %) seurakuntia, jotka toimivat ilman omaa toimintastrategiaa.
Seurakuntia pyydettiin arvioimaan 19 eri kirkon toimintaa linjaavan strategian tai painopisteen vaikutusta ja merkitystä oman
seurakunnan toiminnalle kertomuskauden aikana. Paljon vaikutusta
oman seurakunnan työhön nähtiin olleen Pyhä-painopisteellä (30 %),
Meidän kirkko -strategialla (16 %) ja varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjalla Lapsi on osallinen (13 %). Useilla asiakirjoilla nähtiin
olleen jonkin verran vaikutusta. Sen sijaan suuri osa seurakunnista
arvioi, ettei Työttömyystyön strategialla (65 %), Sairaalasielunhoidon
periaatteilla (64 %), ekumeenisella strategialla (62 %), maaseutustrategialla (57 %), rekrytointistrategialla (54 %), perheneuvonnan strategialla (53 %) tai erityisnuorisotyön strategialla (52 %) ollut ollut
mitään vaikutusta.
Strategioiden ja toimintalinjausten tärkeyttä oman toimintansa
kannalta seurakunnat arvioivat samansuuntaisesti. Erittäin tärkeinä
pidettiin Pyhä-painopistettä (30 %), Meidän kirkko -strategiaa (21 %),
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varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjaa (18 %) ja vapaaehtoistoiminnan linjauksia (18 %). Tarpeettomina seurakuntien toiminnalle nähtiin samat asiakirjat, joiden vaikutus arvioitiin vähäisimmäksi.

Taulukko 2.2
Eri strategioiden ja toimintalinjausten vaikutus oman seurakunnan työhön seurakuntien
arvioimana (%).
Paljon

Jossain määrin

Ei mitään

Pyhä-painopiste (2010−2012)

30

55

15

Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö

16

71

14

Lapsi on osallinen (varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja)

13

64

23

Jumala on. Lapsi- ja nuorisotyön strategia 2010

10

70

20

Kirkon vanhustyön strategia

9

65

25

Jokainen on osallinen. (Vapaaehtoistoiminnan linjauksia
2015)

9

59

31

Meidän kirkko – Välittävä yhteisö (diakonia- ja yhteiskuntatyön linjaus)

7

71

22

Viestintästrategia 2010

7

61

32

Kirkon läsnäolo maaseudulla (2008)

5

38

57

Lähetysstrategian teologinen perusta (2015)

4

59

37

Meidän kirkko tietoverkoissa (Tietohallintostrategia
2009–2012)

4

58

38

Viemme viestiä (viestintäohjelma 2015)

4

51

44

Kirkon päihdestrategia

4

46

49

Meidän kirkko mukana perheiden arjessa (Perheneuvonnan
strategia 2016)

4

43

53

Sairaalasielunhoidon periaatteet

4

32

64

Läsnäolon nuorisotyö (erityisnuorisotyön strategia 2015)

3

46

52

Meidän kirkko – Tulevaisuuden työpaikka (rekrytointistrategia 2009–2015)

2

44

54

Meidän kirkko – Ykseyttä etsivä yhteisö (ekumeeninen
strategia 2015)

1

37

62

Työttömyystyön strategia

1

34
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Seurakunnilla oli vuonna 2011 lukuisia voimassa olevia vuotta pidemmän aikavälin suunnitelmia joko osana kolmivuotista toiminta- ja taloussuunnitelmaa tai erillisenä suunnitelmana. Valtaosalla
seurakunnista oli henkilöstön koulutussuunnitelma (88 %), investointisuunnitelma (75 %), metsäsuunnitelma (73 %), kriisivalmiussuunnitelma (69 %), henkilöstösuunnitelma (67 %) ja työsuojelun toi-
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mintasuunnitelma (67 %). Viestintäsuunnitelma tai -strategia oli 40
prosentilla seurakunnista ja maankäyttösuunnitelma 37 prosentilla
seurakunnista. Joka neljännellä seurakunnalla oli tasa-arvosuunnitelma (27 %) tai luonnonsuojelusuunnitelma tai eko-ohjelma (24 %).

2.4 Kirkon tutkimustoiminta
Evankelis-luterilainen kirkko harjoittaa tutkimustoimintaa, joka toteutuu Kirkkohallituksen erillisyksikössä Kirkon tutkimuskeskuksessa. Vuonna 1969 perustetun tutkimuskeskuksen perustehtävänä
on toteuttaa kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan
kehittämiselle tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnassa vaikuttavien erilaisten virtausten tutkimusta. Kirkon
reagoiminen yhteiskunnallisiin muutoksiin edellyttää toimintaympäristön yhteiskunnallista ja teologista analyysia. Tutkimuskeskuksen erityisenä tehtävänä on arvioida, miten muutokset vaikuttavat
kirkolliseen elämään. Lisäksi tutkimuskeskus on kertomuskaudella
ollut mukana kahdessa Pohjoismaisessa tutkimushankkeessa, joissa
selvitetään uskonnon roolia yhteiskunnassa ja kirkkoon sitoutumista.
Tutkimuskeskuksen viimeaikaisissa tutkimuksissa on selvitetty
muun muassa suomalaisen uskonnollisuuden monimuotoistumista (www.uskonnot.fi), seurakuntien rakennemuutoksen vaikutuksia, rippikoulun vaikuttavuutta, herätysliikkeisiin sitoutumista sekä
suomalaista uskonnollisuutta. Meneillään olevat tutkimushankkeet
perehtyvät uskonnolliseen kasvatukseen elämänkaaressa sekä kirkon
muuttuvaan yhteisöllisyyteen. Virsitutkimushankkeessa selvitetään
virren ja hengellisen musiikin asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa
monien eri tutkimusten kautta. Tutkimuskeskus on myös kustantanut laitoksen ulkopuolisten tutkijoiden tutkimuksia. Viime aikoina
nämä ovat käsitelleet esimerkiksi kirkkoon sitoutumista (Häkkinen
2010), kirkkoon liittymistä (Kauppinen 2008), anglikaanisen ja luterilaisen kirkon avioliittokäsitystä (Yli-Opas 2010) sekä lapsen kuoleman vaikutusta vanhempien spiritualiteettiin (Koskela 2011).
Oman tutkimustoiminnan ohella tutkimuskeskuksen työhön on
kuulunut erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia kirkollisen keskushallinnon tarpeisiin. Tähän kuuluu muun muassa kirkon nelivuotisker-
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tomuksen toteuttaminen. Tutkimuskeskuksen tutkijat ovat mukana
monissa Kirkkohallituksen työryhmissä ja komiteoissa. Lisäksi tutkimuskeskuksen työstä suuri osuus suuntautuu esitelmä- ja luentotoimintaan sekä tiedon välittämiseen tiedotusvälineille ja muille tiedon
tarvitsijoille.
Toteuttamiensa tutkimusten lisäksi tutkimuskeskus myöntää
apurahoja tutkimuksille, jotka käsittelevät kirkon ja seurakuntien
toimintaa sekä yhteiskunnallisia muutoksia. Apurahojen painopisteitä ovat hengellinen elämä, Raamatun käyttö ja tulkinta kirkossa,
kirkko ja suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistuminen, seurakunnallinen toiminta, talous ja hallinto sekä kirkko eriarvoistuvassa
yhteiskunnassa ja maailmassa.

Pohdinta
Kertomuskaudella kirkossa on panostettu voimakkaasti strategiseen
työskentelyyn. Kirkolle valmistui yhteinen strategia Meidän kirkko –
Osallisuuden yhteisö, joka määrittää kirkon yhteiset strategiset suuntaviivat vuoteen 2015. Strategian toteutuminen edellyttää yhteisiin
tavoitteisiin sitoutumista kirkon eri tasoilla. Toiminnan suuntaviivat
tulisi konkretisoida toiminnallisiksi tavoitteiksi yhtä lailla kirkon keskushallinnossa kuin seurakunnissa ja kirkollisissa järjestöissä. Kertomuskaudella onkin valmistunut lukuisia kirkon työmuotoja koskevia
strategioita ja toimintalinjauksia, jotka ankkuroituvat Meidän kirkko
-strategiaan. Myös seurakunnista kaksi kolmasosaa ilmoitti laatineensa oman strategian, mikä tarkoittaa yli kolmen viidesosan lisäystä edellisen kertomuskauden loppuun verrattuna. Kaiken kaikkiaan
strategisen työskentelyn voidaan sanoa edenneen suotuisasti kirkon
eri tasoilla.
Kun seurakuntia pyydettiin arvioimaan kirkon toimintaa linjaavia strategioita ja painopisteitä, vaikuttavimpana ja tärkeimpänä
nähtiin Pyhä-painopiste, jonka kolmasosa seurakunnista arvioi vaikuttaneen paljon seurakunnan työhön. Pyhä-painopiste liittyy oleellisesti kirkon hengelliseen erityisluonteeseen ja strategian keskeiseen
suuntaviivaan, joka koskee hengellisen elämän vahvistamista. Painopisteen kokeminen tärkeäksi seurakunnissa heijastanee sitä, että
kirkon hengellinen erityistehtävä ei ole enää suomalaisille itsestäänselvyys, ja siksi sen esilläpito ja sitä koskevan ymmärtämyksen li-
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sääminen koetaan entistä ajankohtaisempana. Pyhiä asioita koskevat
yhteiskunnalliset kiistat viittaavat siihen, että aiheen esilläpitoon on
hyvä varautua myös tulevaisuudessa.
Monilla muilla strategioilla ja toimintalinjauksilla vaikutukset
arvioitiin paljon pienemmiksi. Useiden kohdalla yli puolet seurakunnista vastasi, ettei niillä ollut ollut mitään vaikutusta seurakunnan työhön. Vähäisen vaikutuksen taustalla saattaa olla useita syitä.
Yksittäisten seurakuntien näkökulmasta erillisiä strategioita voi olla
liikaa. Osaltaan tilanne saattaa heijastaa sitä, ettei kyseisiä asiakirjoja
tunneta tai niihin kaikkiin ei ole ehditty tutustua kunnolla. Lisäksi
asiaan vaikuttavat seurakunnan koko ja käytettävissä olevat resurssit.
Varsinkin pienemmissä seurakunnissa mahdollisuudet ottaa käyttöön näin suurta määrää strategioita on rajallinen. Pienet seurakunnat olivat kuitenkin yleisimmin kokonaan vailla omaa strategiaa.
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3. Jäsenet

•
•

•
•

•

Kirkkoon kuului kertomuskauden lopussa 77,2 prosenttia suomalaisista.
Tärkeimpinä kirkkoon kuulumisen syinä pidettiin kirkollisia toimituksia
ja kirkon tekemää auttamistyötä.
Syntyneistä lapsista 77,9 prosenttia kastettiin evankelis-luterilaisen kirkon
jäseniksi vuonna 2011. Kastettujen osuus laski kertomuskaudella yli kuusi
prosenttiyksikköä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin vastaavana ajanjaksona.
Kirkosta eroaminen säilyi korkeana koko kertomuskauden. Kaikkiaan kertomuskaudella kirkosta erosi 225 127 henkeä, mikä vastaa 5,4 prosenttia
kirkon jäsenistä.
Kirkkoon liittyi kertomuskaudella 49 865 henkeä. Liittyminen kasvoi 21
prosenttia edellisestä kertomuskaudesta. Nuoret aikuiset olivat aktiivisimpia kirkkoon liittyjiä kuten myös kirkosta eroajia. Kirkkoon liittyminen
kuten myös kirkosta eroaminen oli voimakkainta Helsingin hiippakunnassa.
Muuttoliike väheni. Uuteen seurakuntaan muutti 1,18 miljoonaa ihmistä (27,9 % seurakuntalaisista). Määrän väheneminen johtuu suurelta osin
kirkon jäsenten määrän vähenemisestä ja toisaalta seurakuntien määrän
vähenemisestä.

3.1 Kirkkoon kuuluminen
Kirkon jäsen kuuluu kotikuntansa mukaiseen paikallisseurakuntaan.
Kirkon jäsenellä on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista sekä seurakunnan palveluista ja toiminnasta. Jäsenellä on
äänioikeus seurakunnallisissa vaaleissa. Konfirmoidulla seurakunnan
jäsenellä on oikeus toimia kummina. Kirkon jäsenet kuuluvat matkalla olevaan Jumalan kansaan, joka elää sanasta ja sakramenteista. Jäsenyyden merkityksen vahvistaminen on ollut kirkossa tärkeä
prioriteetti pitkään. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö -strategia
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korostaa kirkon jäsenyyden hengellistä merkitystä. Tavoitteena on
kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen ja jokaisen jäsenen
tavoittaminen laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa. Erityistä huomiota strategian mukaan tulisi kiinnittää nuorten ja nuorten
aikuisten jäsenyyteen ja seurakuntaan muuttavien uusien jäsenten
vastaanottamiseen.
Suomessa vakinaisesti asuvien kirkon jäsenten määrä oli kertomuskauden lopussa 4 170 748, eli 77,2 prosenttia koko maan väestöstä
(Tilastokeskuksen mukaan 77,3 %). Viime kertomuskauden (vuoden
2007) lopussa vastaava luku oli 81,7 prosenttia. Poissaolevan väestön määrä oli 182 604. He ovat esimerkiksi ulkomailla töissä olevia
suomalaisia. Yhteensä kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa
4 353 352. Väkiluvultaan suurin seurakunta oli Jyväskylän seurakunta (97 374) ja pienin Bergö (428).
Jäsenten osuus on kertomuskaudella laskenut koko väestön keskuudessa 4,5 prosenttiyksikköä. Absoluuttinen jäsenmäärä väheni
157 851 henkeä, mikä on 3,8 prosenttia jäsenten määrästä (edellisellä kertomuskaudella 62 840 henkeä). Naisista kirkkoon kuului 80,3
prosenttia ja miehistä 74,2 prosenttia. Kirkkoon kuuluvien naisten
osuus väheni kertomuskaudella 4,0 prosenttiyksikköä, miesten osuus
5,0 prosenttiyksikköä. Koskaan aiemmin kirkon jäsenten osuus ei ole
vastaavalla ajanjaksolla vähentynyt näin paljoa.

Taulukko 3.1
Kirkkoon kuuluvien määrä ja osuus väkiluvusta vuonna 2011.
Väkiluku 31.12.2011

%

Muutos 2007–2011

%

Turku

542 626

80,1

-22 141

-3,9

Tampere

640 501

77,0

-17 333

-2,6

Oulu

534 885

84,1

-13 698

-2,5

Mikkeli

399 394

81,5

-30 307

-7,1

Porvoo

254 123

85,2

-7 447

-2,8

Kuopio

421 012

80,7

-21 786

-4,9

Lapua

436 713

82,5

-13 168

-2,9

Helsinki

516 029

63,9

-23 123

-4,3

Espoo

425 465

73,1

-8 848

-2,0

Koko kirkko

4 170 748

77,2

-157 851

-3,6
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Väkiluku väheni kaikissa hiippakunnissa. Eniten väkiluku väheni Mikkelin hiippakunnassa (–7,1 %). Myös Kuopion (–4,9 %) ja
Helsingin hiippakunnissa (–4,3 %) kirkon jäsenten määrä väheni
voimakkaasti. Mikkelin ja Kuopion hiippakunnat ovat muuttotappioalueita.
Kirkkoon kuuluvien osuus oli korkein Porvoon (85,2 %), Oulun (84,1 %) ja Lapuan (82,5 %) hiippakunnissa. Selvästi alhaisin
kirkkoon kuuluvien osuus on Helsingin hiippakunnassa, jossa kirkkoon kuului vuoden 2011 lopussa 63,9 prosenttia väestöstä. Alhaisinta kirkkoon kuuluminen oli Helsingissä, jossa kirkkoon kuului
60,4 prosenttia väestöstä. Vantaalla kirkkoon kuului 66,5 prosenttia.
Seuraavaksi alhaisin kirkkoon kuuluvien osuus oli Kaskisissa (68,7 %)
ja Espoossa (68,9 %). Suhteellisesti eniten kirkkoon kuuluvia oli pienissä ja Lapuan hiippakunnan kunnissa: Perhossa (96,7 %), Kinnulassa (94,5 %) ja Reisjärvellä (94,4 %). Myös Ranualla, Alavieskassa
ja Jalasjärvellä väestöstä yli 93 prosenttia kuului kirkkoon.

Kuvio 3.1
Kirkkoon kuuluvien osuus eri-ikäisten suomalaisten keskuudessa vuosina 1990–2011.
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Eniten kirkkoon kuuluvia oli vanhimmissa ikäryhmissä ja rippikouluikäisten keskuudessa. 15-vuotiaista kirkkoon kuului 88,4 prosenttia. Yhtä korkealla kirkon jäsenten osuus oli vasta 82-vuotiaiden
ja sitä vanhempien keskuudessa. Kirkkoon kuuluvien osuus oli alhaisin 26–32-vuotiaiden keskuudessa, heistä kirkkoon kuului noin
67 prosenttia. Yksittäisistä ikävuosista vähiten kirkkoon kuuluvia
oli 30-vuotiaiden keskuudessa (66,6 %). Kirkkoon kuuluvien osuus
laskee nopeasti 18-vuotiaana, jolloin on ensimmäinen vuosi, jolloin
nuori voi itsenäisesti erota kirkosta. Kun 17-vuotiaista kirkkoon
kuuluu vielä 88,1 prosenttia, 18-vuotiaiden keskuudessa kirkkoon
kuuluvia on enää 83,6 prosenttia. 18-vuotiaista kirkkoon kuuluvista
nuorista noin viisi prosenttia oli siis eronnut kirkosta heti, kun se on
itsenäisesti mahdollista. Huomion arvoista on, että muissa Pohjoismaissa ei ole vastaavaa erityisesti nuorten kirkosta eroamista.

Kuvio 3.2
Kirkkoon kuuluvien osuus eri-ikäisten miesten ja naisten keskuudessa vuonna 2011.
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Naiset ja miehet kuuluvat kirkkoon 18-vuotiaaksi asti jokseenkin yhtä
usein. Täysi-ikäisestä lähtien kirkkoon kuuluvien miesten määrä on
alhaisempi kuin naisten. Suurimmillaan naisten ja miesten välinen
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ero on noin 35-vuotiaiden keskuudessa. 35–37-vuotiaista miehistä
kirkkoon kuuluvia on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin naisista.
Alhaisimmillaan kirkkoon kuuluminen on kuitenkin 29–31-vuotiaiden miesten keskuudessa (62,4–62,8 %). Naisista vähiten kirkkoon
kuuluvia on 27-vuotiaiden keskuudessa (70,3 %).

Kirkkoon kuulumisen syyt
Miksi suomalaiset haluavat kuulua kirkkoon? Gallup Ecclesiastica
2011 -tutkimuksessa tiedusteltiin eri tekijöiden merkitystä kirkon
jäsenten kirkkoon kuulumiselle. Suomalaisten tärkeimpiä kirkkoon
kuulumisen syitä olivat aiempien vuosien tavoin kirkon rooliin yhteisön tukena liittyvät tehtävät. Näitä ovat tradition ylläpitäminen elämän taitekohdissa toimitusten välityksellä ja auttamiseen ja heikoista
huolehtimiseen liittyvät tehtävät.

Kuvio 3.3
Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien kirkkoon kuulumisen syyt. Gallup Ecclesiastica 2011, N=3 455.
Hyvin tärkeä

Melko tärkeä
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Kokonaisuudessaan erilaiset kirkon auttamistehtävään liittyvät
syyt ovat tärkeitä neljälle jäsenelle viidestä.
Tärkeänä suomalaiset pitävät erityisesti sitä, että kirkko auttaa
vanhuksia ja vammaisia (hyvin tai melko tärkeää 84 %:lle jäsenistä)
ja että kirkko auttaa vaikeuksissa olevia ihmisiä (84 %). Nämä ovat
kaikkien kysyttyjen tekijöiden joukosta kaikkien useimmiten tärkeinä pidettyjä syitä. Enemmistö pitää tärkeänä myös sitä, että kirkko
puolustaa julkisuudessa köyhiä ja syrjäytyneitä (73 %) ja auttaa maailman köyhiä (64 %).
Kirkolliset toimitukset ovat tärkeitä niin ikään noin neljälle viidestä. Mahdollisuus saada kirkollinen hautaan siunaaminen on lähes
yhtä tärkeää kuin auttamistehtävät (tärkeää 82 %:lle) ja yksittäisistä
tekijöistä kaikkein useimmin hyvin tärkeä syy (41 %). Mahdollisuus
saada lapselle kristillinen kaste ja mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen ovat lähes yhtä tärkeitä, kummina toimimisen mahdollisuus
hieman vähemmän tärkeä. Mahdollisuus kummina toimimiseen on
kaikista kysytyistä kirkkoon kuulumisen syistä ainoa, mikä on nuorille tärkeämpää kuin vanhemmille ikäryhmille.
Enemmistö jäsenistä pitää tärkeänä niin ikään kirkon roolia perinteiden ja kulttuurin ylläpitäjänä ja osana suomalaista elämänmuotoa. Erityisen tärkeänä pidetään hautausmaiden ylläpitoa (tärkeää
84 %:lle). Lähes yhtä tärkeänä jäsenet pitävät sitä, että kirkko ylläpitää kirkollisten juhlapyhien kristillistä perinnettä ja ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kirkkoja ja kirkkomaita. Kaksi jäsentä
kolmesta näkee kirkon jäsenyyden osana suomalaista elämänmuotoa.
Nuorille ja nuorille aikuisille kirkon rooli osana suomalaisuutta on
kuitenkin selvästi vanhempia ikäluokkia vähämerkityksellisempi.
Kirkon jäsenet pitävät tärkeänä myös kirkon tekemää työtä lasten ja nuorten parissa ja kirkon roolia arvokasvattajana. Neljä viidestä
pitää tärkeänä, että kirkko järjestää lapsille ja nuorille toimintaa. Oikeiden elämänarvojen ja kristillisen lähimmäisenrakkauden opettaminen on tärkeää kolmelle neljästä. Kirkon rooli arvokasvattajana on
erityisen tärkeää vanhemmissa ikäluokissa. Sen sijaan nuoremmissa
ikäluokissa näiden merkitys on vähentynyt.
Selkeästi hengelliset syyt ovat tärkeitä alle puolelle jäsenistä.
Hyvin tärkeitä nämä syyt ovat hieman yli joka kymmenennelle jäsenelle. Tämä määrä vastaa uskonnollisesti hyvin aktiivisten seurakun-
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talaisten määrää. Lähes puolet pitää kirkon opettamaa uskoa tärkeänä ja sitä että kirkko pitäisi esillä Jumalan sanaa. 43 prosenttia pitää
tärkeänä mahdollisuutta osallistua jumalanpalveluksiin. Joka kolmas
pitää tärkeänä sitä, että kirkko vahvistaa uskoa Jumalaan. Selkeästi hengellisten syiden merkitys on vähentynyt aikaisempiin vuosiin
verrattaessa ja myös verrattaessa nuorten ikäluokkien kirkkoon kuulumisen syitä vanhempien ikäluokkien syihin. Yksittäisistä tekijöistä
eniten eroa on siinä, miten tärkeänä pidetään sitä, että kirkko pitää
esillä Jumalan sanaa. Tämä on tärkeää kahdelle kolmesta (66 %) yli
65-vuotiaasta, mutta vain joka neljännelle (28 %) alle 30-vuotiaalle.

Kuvio 3.4
Hyvin tai melko tärkeänä eri jäsenyyden syitä pitävien osuus vuosina 2003, 2007, 2011.
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Kuviossa 3.4. esitellään hyvin tai melko tärkeänä eri jäsenyyden syitä
pitävien osuutta vuosina 2003, 2007 ja 2011 niiltä osin kuin kaikissa
kolmessa kyselyssä on kysytty samoja asioita. Verrattuna aikaisempiin vuosiin eri tekijöiden merkitys on pääosin jossain määrin laskenut. Erityisen selvästi ovat laskeneet selkeät hengelliset syyt. Niiden
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osuus, jotka pitävät tärkeänä sitä, että kirkko ylläpitää toivoa kuolemanjälkeisestä elämästä, on laskenut vuodesta 2007 vuoteen 2011
56 prosentista 40 prosenttiin. Niin ikään niiden osuus, jotka pitävät
tärkeänä, että kirkko vahvistaa uskoa Jumalaan, on laskenut selvästi
(51 %:sta 34 %:iin). Sen sijaan kirkon rooli vanhusten ja vammaisten
auttajana on säilynyt vahvana. Kirkollisia toimituksia tärkeänä pitävien osuus on laskenut noin kymmenen prosenttiyksikköä. Niiden
osuus, jotka pitävät tärkeänä mahdollisuutta toimia kummina on niin
ikään laskenut.
Vuonna 2010 ilmestynyt Seppo Häkkisen tutkimus Ihanne ja
todellisuus. Jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa 1960-luvulta 2000-luvulle (Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 108) osoittaa, että sitoutumisen ihanne kirkossa ei ole juurikaan muuttunut, sen sijaan todellisuudessa on tapahtunut suuriakin
muutoksia. Kristityn ihannekuva on kirkossa korkealla. Sitoutumisen ihanteena on kirkon jäsenyys, tiettyjen kristillisen uskon perusasioiden tiedollinen hallinta ja niihin liittyvä rukoukseen pohjautuva
päivittäinen henkilö- ja perhekohtainen liturginen elämä. Samalla
kuitenkin kirkkoon kuuluvien osuus on laskenut, julkinen uskonnonharjoitus vähentynyt ja kirkon uskoon tunnustautuminen heikentynyt ja jännite ihanteen ja todellisuuden välillä on lisääntynyt.

3.2 Kastetut, kuolleet ja muuttaneet
Kastetut ja kuolleet
Syntyvyys jatkoi kasvuaan kertomuskaudella. Kaikkiaan vuosina
2008–2011 syntyi 240 901 lasta, mikä on lähes 8 000 enemmän kuin
edellisellä kertomuskaudella (3,4 %). Myös edellisellä kertomuskaudella syntyvyys kasvoi saman verran. Vuoden 2011 syntyvyyden vallitessa nainen synnyttäisi keskimäärin 1,83 lasta. Luku on korkeampi
kuin Euroopan Unionissa keskimäärin (1,6), mutta ei silti riitä sellaisenaan pitämään väestömäärää nykyisellä tasolla. Syntyvyys on ollut
vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on noin 2,1
lasta naista kohden. Synnyttäjien keski-ikä on noussut hiljalleen ja oli
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vuonna 2011 30,3 vuotta. Ensimmäisen lapsen saaneiden keski-ikä
oli 28,4. Eniten lapsia saivat 30–35-vuotiaat. Kaksi lasta viidestä syntyi avioliiton ulkopuolella.
Vuonna 2011 Suomessa syntyi 59 961 lasta. Kirkon jäseneksi
heistä kastettiin 46 723, mikä on 77,9 prosenttia syntyneistä. Neljä vuotta aiemmin kastettujen osuus oli 84,0 prosenttia. Kastettujen suhteellinen osuus laski kertomuskaudella 6,1 prosenttiyksikköä,
mikä on suurempi lasku kuin koskaan aiemmin vastaavalla ajanjaksolla. Myös kastettujen absoluuttinen määrä laski. Vuonna 2011 kirkossa kastettiin 2 602 lasta vähemmän kuin vuonna 2008 (–5,3 %).
Koko kertomuskaudella kastettiin 192 632 lasta, mikä on 5 333 vähemmän kuin edellisellä kertomuskaudella (–2,7 %).
Kastettujen määrä oli kuitenkin edelleen kuolleisuutta korkeampi. Vuonna 2011 kirkon jäsenistä kuoli 42 794, mikä oli 3 929 vähemmän kuin samana vuonna kastettujen määrä. Koko kertomuskaudella kirkon jäsenistä kuoli 170 362, vuosittain vajaa prosentti
kirkon jäsenistä. Kuolleiden määrä kasvoi edellisestä kertomuskaudesta 4 428 hengellä (2,7 %).
Isoista kunnista alhaisin kastettujen osuus oli Helsingissä, jossa
syntyneistä lapsista 52,5 prosenttia kastettiin. Tätä alhaisempi kastettujen osuus oli kuitenkin muutamissa pienissä kunnissa (Eckerö,
Suomenniemi), joissa syntyvyys on alhainen ja vuosittainen vaihtelu
suurta. Mikäli otetaan huomioon vain yli 5 000 jäsenen seurakunnat, kastettujen osuus oli selvästi keskimääräistä alhaisempaa myös
erityisesti Outokummussa, Alajärvellä, Hangossa, Espoossa, Maarianhaminassa ja Vantaalla.
Helsingin seurakunnissa toteutettiin kertomuskaudella kyselytutkimus vanhempien kokemuksista kastetilaisuudesta sekä tutkimus
perheistä, joissa lapsi on jäänyt kastamatta. Tutkimusten mukaan
vanhempien kokemukset kastetilaisuudesta ovat pääosin myönteisiä.
Perinteiden vaaliminen ja halu juhlia läheisten kanssa perheen uutta tulokasta olivat monelle jäsenelle tärkeimpiä syitä lapsensa kastamiseen. Myös perheissä, joissa lasta ei ollut kastettu, kokemukset
seurakunnasta olivat pääosin myönteisiä. Kastamattomuus oli yleensä
harkittu perheen sisäinen päätös. Vastaajista 39 prosenttia ei halunnut päättää lapsensa puolesta kuulumisesta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tutkimuksen mukaan siis seurakunnan toiminta, sopivien
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kummien puute, käytännön järjestelyjen vaikeus tai lähipiirin kirkkoon kuulumattomuus eivät selitä kastamattomuutta.

Muuttoliike
Muuttoliike seurakuntien välillä väheni ja oli alhaisemmalla tasolla kuin kertaakaan 2000-luvulla. Uuteen seurakuntaan muutti 1,18
miljoonaa ihmistä (v. 2004–2007 1,35 milj.), mikä on 12 prosenttia
vähemmän kuin edellisellä kertomuskaudella. Kaikkiaan kirkon jäsenistä uuteen seurakuntaan muutti 28 prosenttia (31 % edellisellä
kertomuskaudella). Kertomuskautta alemmalla tasolla suhteellinen
muuttoliike on viimeksi ollut vuonna 1997 ja määrällisesti vuonna
1995. Muuttaneiden määrän väheneminen johtuu suurelta osin kirkon jäsenten määrän vähenemisestä ja toisaalta seurakuntien määrän
vähenemisestä. Vastaavana ajanjaksona kuntien välinen muuttoliike
pysyi samana. Tämä kertoo käytännössä muuttoliikkeen aktivoitumisesta entisestään, sillä nelivuotiskaudella myös kuntien määrä väheni 416:sta 336:een, jolloin yhä useampi muutto on kunnan sisäinen
muutto. 1990-lukuun verrattuna muuttoliike on kaksinkertaistunut
niin kuntien, maakuntien kuin seurakuntien välillä.
Muuttoliike väheni kaikissa hiippakunnissa. Vahvinta muuttoliike oli Helsingin hiippakunnassa, jossa kertomuskaudella uuteen
seurakuntaan muuttaneita oli yhteensä 243 336. Tämä oli lähes puolet (47 %) hiippakunnan väkiluvusta (edellisellä kertomuskaudella
52 %). Muuttoliike oli voimakasta myös Tampereen ja Espoon hiippakuntiin. Vähäisintä muuttaminen oli Porvoon ja Lapuan hiippakunnissa. Muuttamislukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon,
että muuttamisella on taipumus kasaantua, jolloin yksi henkilö saattaa muuttaa kertomuskaudella useita kertoja. Erityisesti opiskelijat
muuttavat usein lyhyen ajan sisällä.
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Taulukko 3.2
Seurakuntaan muuttaneita hiippakunnittain vuosina 2008–2011.
Hiippakunta

Seurakuntaan
muuttaneita
vuonna 2011

% keskiväkiluvusta

Vuosina
2008–2011

Muutos vuosiin
2004–2007

% väkiluvusta
2008–2011

Turku

36 330

Tampere

51 079

6,7

148 592

-14,3

27,4

7,9

206 219

-9,6

Oulu

32,2

35 082

6,5

139 994

-13,0

26,2

Mikkeli

21 586

5,4

87 394

-10,9

21,9

Porvoo

10 795

4,2

42 970

-9,9

16,9

Kuopio

28 619

6,8

114 437

-6,3

27,2

Lapua

19 831

4,5

80 540

-16,5

18,4

Helsinki

58 396

11,3

243 336

-12,4

47,2

Espoo

29 881

7,0

120 597

-14,1

28,3

Koko kirkko

291 599

7,0

1 184 079

-12,0

28,4

Lähes kaikki seurakunnat toivottivat uudet seurakuntalaiset jollain
tavoin tervetulleeksi. Tervetulokirjeellä tervehdittiin kaikkia uusia
seurakuntalaisia 85 prosentissa seurakunnista (80 % ed. kertomuskaudella), osaa neljässä prosentissa seurakunnista. Joka kymmenes
seurakunta järjesti kutsutilaisuuksia muuttaneille (11 % kutsui kaikki, 2 % kutsui tiettyjä ryhmiä). Niin ikään noin joka kymmenennessä
seurakunnassa tehtiin kotikäyntejä joidenkin muuttaneiden koteihin,
kaikkiin koteihin vierailuja tehtiin vain 0,5 prosentissa seurakunnista. Lähes joka kymmenes seurakunta lähestyi puhelinsoitolla vähintään osaa muuttaneista ja yhtä moni otti yhteyttä sähköisten viestintävälineiden kautta.

3.3 Kirkosta eroaminen
Kertomuskaudella kirkosta erosi määrällisesti selvästi enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin vastaavalla ajanjaksolla. Vuosina 2008–
2011 kirkosta erosi kaikkiaan 225 127 henkeä (edellisellä kertomuskaudella 132 883 henkeä), mikä vastaa 5,3 prosenttia kirkon jäsenistä
(2,9 % 2004–2007). Eniten kirkosta eronneita oli vuonna 2010, jol-
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loin kirkosta erosi peräti 83 097 henkeä, mikä on 2,0 prosenttia jäsenistä. Eronneiden määrä kasvoi edelliseen kertomuskauteen verrattuna 69 prosenttia. Nousu on huomattava, kun ottaa huomioon, että
myös edellisellä kertomuskaudella eronneiden määrä lähes kaksinkertaistui. Vuoden 2010 poikkeuksellisen korkeiden eroamislukujen
taustalla oli lokakuussa 2010 Yle TV2:n lähettämä Homoilta-niminen keskusteluohjelma, joka käynnisti ennennäkemättömän kirkosta
eroamisaallon (ks. lisää Luku 11. Tiedotus).
Suhteellisesti eniten kirkosta eroaminen kasvoi Porvoon hiippakunnassa (+87 %), jossa noususta huolimatta eroaminen oli kuitenkin
edelleen vähäisintä (jäsenistä 3,5 % erosi kertomuskaudella). Määrällisesti ja suhteellisesti eniten kirkosta eronneita oli Helsingin hiippakunnassa, jossa kertomuskaudella erosi lähes kahdeksan prosenttia
jäsenistä. Espoon ja Tampereen hiippakunnissa kirkon jäsenistä erosi
kertomuskaudella noin kuusi prosenttia.

Taulukko 3.3
Kirkosta eronneet vuosina 2008–2011.
Eronneita
2011

Turku

% kirkosta % keskiväkilueronneista vusta vuonna
2011

Yhteensä
2004–
2007

Yhteensä
2008–2011

Muutos
2007–2011 %

% keskiväkiluvusta
2008–2011

5 386

12

1

16 344

27 402

68

4,9

8 111

18

1,3

23 786

38 085

60

5,9

Oulu

5 680

12

1,1

14 440

25 046

73

4,6

Mikkeli

4 001

9

1

11 836

19 251

63

4,6

Porvoo

1 914

4

0,8

4 813

9 005

87

3,5

Kuopio

3 981

9

0,9

11 302

18 982

68

4,4

Lapua

4 006

9

0,9

10 760

18 856

75

4,3

Helsinki

7 729

17

1,5

24 038

40 980

70

7,8

Espoo

5 369

12

1,3

15 564

27 520

77

6,4

Koko kirkko

46 177

100

1,1

132 883

225 127

69

5,3

Tampere
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Kirkosta eroajat ovat useammin miehiä. Vuonna 2011 kirkosta
eronneista 55,2 % oli miehiä. Eroajat ovat pääosin täysikäisiä. Alle
18-vuotiaita oli vuonna 2011 kirkosta eronneista vain vajaa kolme
prosenttia. Eroajista vajaa kaksi prosenttia oli vanhempiensa mukana eroavia alle 15-vuotiaita lapsia. 15–17-vuotiaita eronneista oli yksi
prosentti.

Kuvio 3.5
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten suhtautuminen ajatukseen kirkosta eroamisesta vuosina 2003 ja 2007 ja 2011 . Gallup Ecclesiastica, N=827; 793; 3 613 (%).
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Jäsenyyteen vahvasti sitoutuneiden jäsenten osuus väheni kertomuskaudella voimakkaasti. Niitä, jotka eivät voisi ajatella eroavansa kirkosta missään olosuhteissa oli Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä vain
19 prosenttia kirkon jäsenistä (38 % vuonna 2007). Sen sijaan niiden
osuus, jotka eivät ole ajatelleet eroamista eivätkä pidä sitä nytkään
ajankohtaisena kasvoi kertomuskaudella (38 %, vuonna 2007 28 %).
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Jäsenistä 17 prosenttia on joskus ajatellut eroamista, mutta päätynyt
aina siihen, ettei se tule kysymykseen. Todennäköisenä eroaan pitää
yhdeksän prosenttia jäsenistä ja lisäksi 17 prosenttia on usein ajatellut
eroamista, muttei ole täysin varma. Kaikkiaan heikosti jäsenyyteensä
sitoutuneita on Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyyn osallistuneista siis
26 prosenttia (16 % Gallup Ecclesiastica 2007 ja 2003 -kyselyissä).

Kuvio 3.6
Kirkosta eroamisen syyt. Gallup Ecclesiastica 2011, N=1 015 (%).
Ratkaisevasti

Melko paljon

Jonkin verran
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Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyyn osallistuneiden joukossa oli yli
1 000 kirkosta eronnutta. Heiltä kartoitettiin kirkosta eroamiseen
johtaneita syitä. Kokonaisuudessaan vastaukset osoittavat eroamispäätöksen olleen useimmille selkeä ja harkittu ratkaisu. 91 prosenttia
eroajista vastasi, ettei missään tapauksessa eronnut hetken mielijoh-
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teesta. Pari prosenttia eroajista kertoo eroamisen olleen vähintään
jossain määrin hetken mielijohde. Keskeisimpiä syitä ovat aikaisempien tutkimusten tavoin se, ettei kirkolla ole instituutiona heille mitään merkitystä ja maailmankatsomukselliset syyt: se, että henkilö ei
usko kirkon opetuksiin eikä koe itseään uskonnolliseksi ihmiseksi.
Kolmelle eroajalle neljästä nämä tekijät ovat vaikuttaneet vähintään
jonkin verran. Lähes yhtä keskeinen syy on haluttomuus maksaa kirkollisveroa, joskin tämä linkittyy kiinteästi edellä mainittuihin syihin. Puolet kertoo olleensa vähintään jonkin verran eri mieltä jostain
kirkon päätöksestä. Ratkaisevaa eroamiselle se on ollut joka viidennelle (19 %). Joka toinen eroaja pitää kirkkoa ainakin jonkin verran
liian konservatiivisena ja suvaitsemattomana seksuaalivähemmistöjä
kohtaan. Ratkaisevia eroamisen syitä nämä ovat joka seitsemännelle
eroajalle (14–15 %). Vastaavasti liian suvaitsevana seksuaalivähemmistöjä kohtaan kirkkoa on pitänyt alle joka kymmenes eroaja. Liian
maallistuneena kirkkoa on pitänyt lähes joka viides kirkosta eronnut.
Seurakunnan toimintaan, työntekijöihin tai yksittäisten tilanteiden hoitamiseen liittyvät pettymykset ovat eroamisten taustalla
suhteellisen harvoin. Noin joka kymmenes eroaja koki jonkin toisen
uskonnollisen yhdyskunnan vastaavan paremmin ajatteluaan.
Vuosina 2010 ja 2011 eronneet eroavat aikaisempina vuosina
kirkosta eronneista jonkin verran siinä, minkä tekijöiden he katsovat vaikuttaneen kirkosta eroamiseensa. Viime vuosina eronneiden
erojen taustalla on ollut aiempaa useammin se, että henkilö on ollut eri mieltä jostain kirkon kannanotosta tai päätöksestä. Vuosina
2010–2011 eronneista peräti puolet (50 %) arvioi sen vaikuttaneen
ratkaisevasti tai melko paljon eroamiseensa, kun aiempina vuosina
näin on arvioinut eronneista reilu kolmannes (38 %). Erityisesti esiin
nousee kokemus kirkosta liian suvaitsemattomana seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Vuosina 2010–2011 eronneista lähes puolet (43 %)
piti sitä ratkaisevana tai melko paljon eroamiseensa vaikuttaneena
syynä, aiemmin eronneista vain joka neljäs (25 %). Viime vuosien
eroajat kokevat myös pettyneensä kirkkoon aiempina vuosina eronneita jonkin verran useammin. 28 prosenttia edellisinä vuosina eronneista kertoo pettyneensä jonkin yksittäisen tilanteen hoitamiseen,
kun aiempina vuosina osuus oli 18 prosenttia. Vaikka vuonna 2010
monien kirkosta eroaminen tapahtui Homoillan herättämän keskus-
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telun seurauksena, oman arvion mukaan hetken mielijohteesta eronneita oli aivan yhtä harvoin kuin aikaisempina vuosina eronneiden
keskuudessa (2 %).

Kuvio 3.7
Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet vuosina 1923–2011.
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3.4 Kirkkoon liittyminen
Kirkosta eroajien tavoin myös kirkkoon liittyneitä oli kertomuskaudella enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kaikkiaan kertomuskaudella kirkkoon liittyi 49 865 henkeä, mikä on yli 10 000 henkeä
enemmän kuin edellisellä kertomuskaudella (39 514). Kirkkoon liittyneiden määrä on ollut pääosin kasvussa 1970-luvun alkuvuosista
lähtien. Kirkkoon liittyneitä on eniten siellä, missä on eniten kirkosta
eronneitakin eli Helsingin hiippakunnassa.

89
Taulukko 3.4
Kirkkoon liittyneet vuosina 2008–2011.
Kirkkoon liittyneet
2011

% kirkkoon
liittyneistä

% keskiväkiluvusta

Yhteensä kirkkoon liittyneitä
2008–2011

Muutos
2007–2011 %

Turku

1 695

12,4

0,3

6 083

33,3

Tampere

2 184

16,0

0,3

8 065

30,0

Oulu

1 404

10,3

0,3

4 822

33,5

Mikkeli

965

7,1

0,2

3 544

22,5

Porvoo

780

5,7

0,3

2 839

27,3

Kuopio

1 023

7,5

0,2

3 675

26,5

Lapua

1 037

7,6

0,2

3 931

22,1

Helsinki

2 737

20,1

0,5

10 263

19,0

Espoo

1 798

13,2

0,4

6 643

26,3

Koko kirkko

13 623

100,0

0,3

49 865

26,2

Joka neljäs (26 %) kirkkoon liittyjä oli vuonna 2011 alle 18-vuotias. 12 prosenttia liittyneiksi kirjatuista oli alle yksivuotiaita lapsia.
Kaikkiaan näitä lapsia oli 1 686. Nämä ovat useimmiten normaaliin tapaan kastettuja lapsia, jotka on vain eri syistä johtuen ensin
ehditty kirjata väestörekisteriin. Nämä lapset näin ollen puuttuvat
kastettujen osuudesta. Mikäli alle yksivuotiaana kirkkoon liittyneet
laskettaisiin mukaan kastettujen osuuteen, kastettujen lasten osuus
olisi kaksi prosenttiyksikköä korkeampi.
Kirkkoon liittyneistä neljä prosenttia on 1–11-vuotiaita lapsia
(vuonna 2011 yhteensä 595 lasta). 12–14-vuotiaita kirkkoon liittyneistä oli vajaa viisi prosenttia (628) ja niin ikään 15–17-vuotiaita
vajaa viisi prosenttia (658). Näin ollen suunnilleen rippikouluikäisiä
kirkkoon liittyneistä on lähes joka kymmenes. Heistä tyttöjä on 57
prosenttia. Aikuisena kastettuja oli vuonna 2011 yhteensä 859 henkeä, joista naisia 58 prosenttia.

90

Haastettu kirkko

Kuvio 3.8
Kirkkoon kuulumattomien suhtautuminen ajatukseen kirkkoon liittymisestä vuosina 2003,
2007 ja 2011. Gallup Ecclesiastica, N=1 009; 1 030; 1 195.
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Niistä, jotka eivät kuulu kirkkoon, 45 prosenttia ei voisi ajatella liittyvänsä kirkkoon missään olosuhteissa. Näiden osuus on laskenut
2000-luvulla. Kaikkiaan noin joka kymmenes on vähintään joskus
harkinnut kirkkoon liittymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa ainakin 50 000 ihmistä. Kaikkiaan viimeisen reilun 30 vuoden aikana
(vuodesta 1990 lähtien) kirkosta on eronnut yli 600 000 suomalaista.
Samaan aikaan kirkkoon on liittynyt noin 225 000 henkeä.

Pohdinta
Kirkon jäsenyyden vahvistaminen on Meidän kirkko -strategian keskeinen tavoite. Kertomuskaudella kehitys on ollut monessa mielessä päinvastainen. Kirkosta eroaminen on ollut aktiivisempaa kuin koskaan aikaisemmin ja jäsenyyteen sitoutuneiden jäsenten määrä on vähentynyt.
Erityisesti hengellisten syiden merkitys jäsenyyden syinä heikkeni. Sen
sijaan kirkon auttamistehtävää pidettiin yhtä tärkeänä kuin aiemmin.
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Suomessa kirkosta eroaa poikkeuksellisen paljon juuri 18 vuotta
täyttäneitä. Taustalla on ennen kaikkea se, ettei kirkolla instituutiona nähdä olevan merkitystä ja ettei uskota kirkon opetuksiin. Monelle myös kirkon näyttäytyminen suvaitsemattomana julkisuudessa
on ollut kimmoke eroamiseen, eikä pelkkä perinne riitä jäsenyyden
syyksi. Eroamisessa ei kuitenkaan ole kyse useinkaan hetken mielijohteesta. Kirkko tavoittaa heikoimmin juuri 18–29-vuotiaiden ikäryhmän. Suurena haasteena on juuri tämän ryhmän tavoittaminen
osallisuuteen kirkossa. Esimerkiksi musiikkitilaisuudet tai uskon
älylliseen pohdintaan liittyvät keskustelutilaisuudet ovat onnistuneet
tavoittamaan tätä ryhmää.
Monien kirkkosuhde katkeaa opiskelupaikkakunnalle muutettaessa. Juuri tähän vaiheeseen ja opiskelupaikkakunnan seurakuntayhteyden avaamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Tämä
haastaa seurakunnat ja järjestöt vahvempaan yhteistyöhön.
Suhde kirkkoon pysyy yllä toistuvien kontaktien kautta. Kirkon
strategiassa esitetty pyrkimys tavoittaa seurakuntalainen laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa vaatii seurakunnalta entistä
aktiivisempaa panosta. Vain joka kymmenes seurakuntalainen kokee seurakuntansa tavoittaneen hänet näin usein viimeksi kuluneen
vuoden aikana. Tällä sektorilla kirkolla on runsaasti käyttämättömiä
mahdollisuuksia. Uuden tekniikan tuomia yhteydenpitämisen muotoja tulisi ottaa nykyistä aktiivisemmin käyttöön.
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4. Jumalanpalveluselämä
ja muu seurakuntatoiminta

•

•
•

Jumalanpalveluskäyntejä vuonna 2011 oli kaikkiaan 6,4 miljoonaa. Pääjumalanpalveluskäynnit laskivat edellisestä kertomuskaudesta 14 prosenttia,
erityisjumalanpalveluskäynnit lisääntyivät 2 prosenttia. Lähes puolet suomalaisista osallistui jumalanpalvelukseen vähintään kerran vuodessa.
Jouluaatto on edelleen suosituin kirkkopyhä. Kirkossakäynti kaikkina suosituimpina kirkollisina juhlapyhinä on kuitenkin vähentynyt selvästi kertomuskaudella.
Vuonna 2011 lapsista 78 prosenttia kastettiin, avioliitoista 53 prosenttia
solmittiin kirkollisesti ja 95 prosenttia vainajista siunattiin kirkollisesti.
Kirkollisesti vihittyjen osuus laski kertomuskaudella seitsemän ja kastettujen osuus kuusi prosenttiyksikköä.

4.1 Jumalanpalvelusten ja kirkollisten
toimitusten kehittäminen
Jumalanpalvelus on ollut kaikkina aikoina seurakuntaelämän keskus.
Se on kirkon ominta aluetta, ja siitä kirkon tunnistaa kirkoksi. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö -strategian mukaan tavoitteena on
lisätä jumalanpalveluselämään monipuolisuutta, luontevuutta, inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä.
Jumalanpalveluselämän ydin on pääkirkossa pidettävä pyhäpäivän messu. Tämän lisäksi seurakunnat toteuttavat voimavarojensa ja
tarpeen mukaan muita erityyppisiä jumalanpalveluksia sekä sunnuntaisin että arkipäivinä. Monissa muissakin tilaisuuksissa on jumalanpalveluksen elementtejä: sanaa, rukousta, uskon tunnustamista ja
kiitosta. Kirkon jäsenistä 42 prosenttia pitää mahdollisuutta osallis-
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tua jumalanpalveluksiin tärkeänä kirkkoon kuulumisen syynä. Suunnilleen yhtä moni (46 %) kirkon jäsen osallistuu jumalanpalveluksiin
vähintään kerran vuodessa.
Kertomuskaudella käynnistyi laaja jumalanpalveluselämän kehittämishanke. Kirkolliskokous sai syyskuussa 2008 käsiteltäväkseen
edustaja-aloitteen, jossa kannettiin huolta seurakuntien jumalanpalveluselämän tilasta ja siitä, että siihen osallistuu kovin harva seurakuntalainen. Erityisesti nuorten, nuorten aikuisten ja aikuisväestön
nähtiin vierastavan jumalanpalvelusta. Aloitteessa esitettiin, että olisi
tarpeen käynnistää projekti tai vastaava, jonka tehtävänä on kehittää
perinteisen pääjumalanpalveluksen rinnalla uutta, modernia, luterilaista messukäytäntöä Meidän kirkko -strategian hengessä. Projektissa olisi aloitteen mukaan tarpeen tutkia millainen messukokonaisuus
voisi tavoittaa mahdollisimman monia ihmisryhmiä.
Kirkkohallitus päätti vuonna 2010 käynnistää vuosiksi 2011–
2013 kehittämishankkeen jumalanpalveluskäytäntöjen kartoittamista ja kehittämistä varten. Kehittämishanke sai nimekseen Tiellä –
på väg. Kehittämishanke on käynnistynyt 42 hankeseurakunnassa.
Hankeseurakuntien yhteisenä päämääränä on lisätä seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalveluselämään sekä sunnuntain päämessun suunnitteluun ja toteutukseen.
Hanketta varten kerättiin tietoa seurakuntalaisten jumalanpalveluksiin liittyvistä kokemuksista ja odotuksista, jotta kehittämistyö
ankkuroituisi ihmisten todellisiin kokemuksiin ja odotuksiin eikä
vain mielikuviin niistä. Loppuvuonna 2010 kerätyn tutkimusaineiston perusteella kirkossakävijät hakevat jumalanpalveluksesta ennen
kaikkea rauhoittavia tunnekokemuksia, joita kiireisen ja meluisan arjen keskellä on vaikea löytää (Miia Leinonen ja Kati Niemelä: Jumalanpalvelus arjen voimana – Seurakuntalaisten jumalanpalvelusodotukset
ja -kokemukset. Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 29, 2012).
Jumalanpalveluksesta haetaan myös voimaa arkeen, Jumalan läsnäoloa
ja uskonvahvistusta. Tutkimuksen perusteella jumalanpalveluskävijöistä naisia on 70 prosenttia. Noin 60 prosenttia osallistujista oli yli
50-vuotiaita. Kuitenkin rippikoululaisia ja muita nuoria osallistujien
joukossa oli myös huomattava määrä (joka viides). Sen sijaan nuorten
aikuisten osuus oli erittäin vähäinen. Kokonaisuudessaan osallistujien kokemukset jumalanpalveluksesta olivat myönteisiä, ja verrattuna
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vuonna 1999 kerättyyn tutkimusaineistoon kokemukset olivat kokonaisuudessaan jonkin verran myönteisempiä. Tulos antaa viitteitä siitä, että jumalanpalvelusten kokonaistila on parantunut 2000-luvulla.
Erityisesti aktiivikävijöiden kokemukset olivat myönteisiä. Sen sijaan
satunnaiskävijän kokonaiskokemus jäi usein irralliseksi ja oudoksi.
Jumalanpalvelusosallistumiseen liittyy tulosten perusteella
vahvasti halu tulla hoidetuksi. Kyselyaineiston perusteella jumalanpalvelus hoitaa kuitenkin todennäköisemmin aktiivikävijää kuin
satunnaiskävijää. Satunnaiskävijä varsin harvoin kokee jumalanpalveluksen uskoaan vahvistavaksi kokonaisuudessaan armolliseksi
kokemukseksi. Aktiivisista kirkossa kävijöistä useampi kuin neljä
viidestä koki jumalanpalveluksen uskoa vahvistavana, kun satunnaiskävijöistä vain joka viides. Yhtenä keskeisenä syynä on tutkimuksen
perusteella jumalanpalveluksen kielen vieraus.
Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan
asettama ehtoolliskasvatustyöryhmä sai työnsä valmiiksi vuonna
2008. Kävi ilmi, että seurakuntien ehtoolliskasvatus on sangen hajanaista ja vähäistä ja seurakuntien siitä jakama tieto puutteellista.
Vuonna 2009 tuli kuluneeksi kolmekymmentä vuotta siitä, kun lapset pääsivät ehtoolliselle yhdessä perheensä kanssa. Lasten ja rippikoululaisten ehtoolliselle osallistumiseen liittyy kuitenkin edelleen
monenlaista vaikeutta ja epäröintiä.
Piispainkokous hyväksyi ehdotuksen uudeksi Jumalanpalveluksen oppaaksi syyskuussa 2009 (Palvelkaa Herraa iloiten. Jumalanpalveluksen opas). Uudistetun oppaan perustehtävä on pysynyt
muuttumattomana: se antaa ohjeita käsikirjan soveltamiseen ja tukee
seurakunnan hengellistä elämää.
Meidän kirkko -strategia asettaa tavoitteeksi, että kirkko tavoittaisi jokaisen jäsenen laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa.
Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyyn osallistuneilta kysyttiin, kuinka
usein he katsovat oman seurakuntansa tavoittaneen heidät henkilökohtaisesti tavalla tai toisella viimeksi kuluneen vuoden aikana.
Esimerkkeinä kohtaamisista mainittiin kohtaaminen, kirje ja osallistuminen. Kirkon jäsenistä puolet (46 %) katsoi seurakuntansa tavoittaneen heidät vähintään kerran. Joka kymmenes (11 %) katsoi seurakunnan tavoittaneen heidät viisi kertaa tai useammin, joka viides
(19 %) 2-4 kertaa, 17 prosenttia kerran.
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Vastaajilta kysyttiin edellisen jälkeen myös erikseen sitä, milloin
seurakunnasta on oltu yhteydessä vastaajaan viimeksi ja milloin vastaaja itse on ollut yhteydessä seurakuntaan. Vastaajista 17 prosenttia
vastasi, että seurakunnasta oli oltu yhteydessä häneen viimeisen kuukauden aikana. Lisäksi vajaa viidennes (18 %) vastasi, että seurakunnasta oli oltu yhteydessä viimeisen vuoden aikana, muttei lähimmän
kuukauden aikana. Reilu neljännes (28 %) kertoi itse olleensa yhteydessä seurakuntaan viimeisen vuoden aikana.

4.2 Jumalanpalvelukset ja muut julkiset
tilaisuudet
Seurakunnan sunnuntain jumalanpalvelukset alkoivat useimmissa
seurakunnissa kello 10. Kaikkiaan 88 prosentissa seurakunnista oli
vähintään jossain kirkoista jumalanpalvelus tällöin. Kello 12 oli toiseksi suosituin sunnuntain jumalanpalvelusajankohta. Tällöin jumalanpalvelusta vietettiin jossain kirkossa joka viidennessä seurakunnassa (21 %). Joka kymmenennessä seurakunnassa jumalanpalvelusta
vietettiin kello 11. Joka viidennessä seurakunnassa oli käytössä myös
muita ajankohtia, useimmiten kello 13 ja seuraavaksi yleisimmin kello 18. Tämä mukailee kirkon strategian mukaisia tavoitteita, jonka
mukaan jumalanpalvelusajoissa tulisi ottaa huomioon muuttunut
elämänrytmi ja erityisesti suurissa kaupungeissa järjestää erityyppisiä
jumalanpalveluksia eri ajankohtina.
Jumalanpalveluksen suunnitteluun osallistui seurakunnissa useimmiten joka viikko liturgi (94 %), jumalanpalveluksen saarnaaja (88 %)
ja kanttori (88 %). Sen sijaan muut työntekijät olivat mukana varsin
harvoin. Viikoittain muita työntekijöitä oli mukana suunnittelussa vain
yhdeksässä prosentissa seurakunnista, vähintään kerran kuukaudessa
39 prosentissa. Seitsemässä prosentissa seurakunnista seurakuntalaisia
oli mukana suunnittelussa joka viikko, joka viidennessä (18 %) vähintään kerran kuukaudessa. Luottamushenkilöitä oli mukana vähintään
kerran kuukaudessa 14 prosentissa seurakunnista. Tämä ei täysin vastaa
strategian linjauksia, jossa toivotaan koko työyhteisön ja kaikkien työalojen sitoutumista jumalanpalveluksen toteutukseen ja suunnitteluun.
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Jumalanpalveluksiin osallistuminen
Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan kuusi prosenttia kaikista
suomalaisista käy jumalanpalveluksissa vähintään kerran kuukaudessa, 14 prosenttia käy muutamia kertoja vuodessa ja 15 prosenttia vähintään kerran vuodessa. 27 prosenttia ilmoittaa osallistuvansa
harvemmin, 39 prosenttia ei lainkaan viime vuosina. Suhteellisesti
eniten aktiivikävijöitä on muiden kirkkojen kuin evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten keskuudessa. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon
kuuluvista seitsemän prosenttia osallistuu vähintään kerran kuussa
ja 39 prosenttia vähintään kerran vuodessa. Neljännes (24 %) kirkon jäsenistä ei ole osallistunut jumalanpalveluksiin lainkaan viime
vuosina, 29 prosenttia harvemmin kuin kerran vuodessa. Ortodoksisen kirkon jäsenistä aktiivikävijöitä, vähintään kerran kuukaudessa
osallistuvia, on noin neljännes ja lisäksi noin kaksi viidestä osallistuu
vähintään kerran vuodessa. Muiden uskonnollisten yhdyskuntien jäsenistä aktiivikävijöitä on yli puolet.
Aikaisempiin vuosiin verrattuna erityisesti niiden osuus, jotka
eivät ole käyneet lainkaan viime vuosina, on lisääntynyt. Sen sijaan
aktiivisten osallistujien osuus on säilynyt jokseenkin ennallaan. Satunnainen osallistuminen on yhä useammin muuttunut totaaliseksi
osallistumattomuudeksi.
Naiset ovat aktiivisempia kirkossa kävijöitä kuin miehet. Myös
ikä vaikuttaa osallistumisaktiivisuuteen. Erityisesti nuorten aikuisten ikäluokat käyvät harvemmin jumalanpalveluksissa. 25–34-vuotiaista miehistä vain joka viides ilmoittaa osallistuvansa vähintään
kerran vuodessa. 58 prosenttia ei lainkaan käynyt viime vuosina ja
joka neljäs harvemmin kuin kerran vuodessa. Eniten jumalanpalveluskävijöitä on vanhimmissa ikäluokissa. Yli 65-vuotiaista miehistä puolet (48 %) käy vähintään kerran vuodessa, naisista lähes kaksi
kolmesta (60 %). Myös nuoret ovat selvästi aktiivisempia kuin nuoret
aikuiset. Alle 25-vuotiaista miehistä joka neljäs ja naisista joka kolmas osallistui jumalanpalvelukseen vähintään kerran vuodessa. Mitä
lähempänä rippikouluikä on sitä aktiivisempia nuoret ovat.
Vuonna 2011 seurakunnissa järjestettiin 74 000 jumalanpalvelusta. Niistä 44 000 oli sunnuntain pääjumalanpalveluksia ja 30 000
muita jumalanpalveluksia. Järjestettyjen pääjumalanpalvelusten
määrä laski neljä prosenttia, muita jumalanpalveluksia sen sijaan jär-
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jestettiin 24 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Pääjumalanpalveluksista 70 prosenttia oli messuja eli ehtoollisjumalanpalveluksia, 30 prosenttia sanajumalanpalveluksia.

Kuvio 4.1
Osallistuminen pääjumalanpalveluksiin ja muihin jumalanpalveluksiin vuosina 1985–2011.
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Jumalanpalveluskäyntejä vuonna 2011 oli kaikkiaan noin 6,4 miljoonaa, mikä tarkoittaa että keskimäärin kirkon jäsen kävi vuoden aikana
1,5 jumalanpalveluksessa. Viikoittain jumalanpalveluksiin osallistui
2,9 prosenttia kirkon keskiväkiluvusta. Edellisestä kertomuskaudesta jumalanpalvelusosallistuminen laski seitsemän prosenttia. Pääjumalanpalveluksissa käyntejä oli 3,6 miljoonaa ja muissa jumalanpalveluksissa 2,8 miljoonaa. Muissa jumalanpalveluksissa käynnit
lisääntyivät kaksi prosenttia, pääjumalanpalveluksiin osallistuminen
laski 14 prosenttia. Pääjumalanpalveluksiin osallistui viikoittain 1,6
prosenttia kirkon keskiväkiluvusta, muihin jumalanpalveluksiin 1,3.
Suhteellisesti aktiivisinta kirkossa käyminen oli Porvoon hiippakunnassa, passiivisinta Espoon ja Helsingin hiippakunnissa.
Pääjumalanpalveluksessa oli läsnä keskimäärin 82 henkeä, neljä
vuotta aiemmin 91 henkeä. Myös muiden jumalanpalvelusten keskimääräinen osallistujamäärä laski, vaikka kokonaiskävijämäärä nousi.
Vuonna 2011 niissä oli keskimäärin läsnä 94 henkeä, neljä vuotta
aiemmin 114.

98

Haastettu kirkko

Taulukko 4.1
Jumalanpalveluksiin osallistuminen hiippakunnittain vuonna 2011.
Osallistu- Osallistu- Osal- Viikottain Osallistu- Muut Viikottain
jia mes- jia sana listujia pääjp:ssa jia/ pääjp jumalanmuu
suissa
jp:ssa pääjp:ssa
%
palveluk- jp:ssa
set
%
Turku

300 189

135 928

Tampere

388 920

95 393

Oulu

380 451

167 174

Mikkeli

280 408

102 344

Porvoo

180 740

131 100

Kuopio

330 986

110 716

441 702

Lapua

296 672

159 762

456 434

Helsinki

268 248

38 160

306 408

Espoo

187 925

34 755

2 614 539

975 332

Koko kirkko 2011

436 117

1,5

71

373 324

484 313

1,4

88

547 625

2,0

92

382 752

1,8

311 840

2,4

Osall. /
muu jp

Ehtoollis- Ehtoolliskävijöitä käyntejä
keskiväkiluvusta

1,3

99

195 200

49,6

404 442

1,2

99

278 671

59,5

400 144

1,4

114

241 717

58,8

92

208 866

1,0

101

191 277

60,7

56

189 834

1,4

86

113 012

54,4

2,0

87

289 477

1,3

98

241 856

71,7

2,0

90

285 319

1,3

113

207 442

60,6

1,1

85

389 364

1,4

75

200 758

56,3

222 680

1,0

92

279 258

1,3

75

129 869

45,2

3 589 871

1,6

82

2 820 028

1,3

94

1 799 802

57,4

Kirkossakäynti juhlapyhinä
Jouluaatto oli edelleen suosituin kirkkopyhä. Kuitenkin kirkkokäynti jouluaattona, samoin kuin kaikkina muinakin suosituimpina
kirkkopyhinä, laski huomattavasti kertomuskaudella. Suosituimpien
kirkkopyhien osallistujamäärä laski kertomuskaudella 16 prosenttia,
kun kaikkien jumalanpalveluskävijöiden määrä laski seitsemän prosenttia. 2000-luvulla (1999–2011) suosituimpien pyhien kävijämäärä on pudonnut 28 prosenttia, kaikkien jumalanpalveluskävijöiden
määrä 13 prosenttia. Kaikkien jumalanpalvelusten kävijämäärä on
säilynyt vakaampana, koska mukana on myös esimerkiksi koululaisjumalanpalveluksia ja konfirmaatiojumalanpalveluksia, joiden osallistujamäärissä ei ole vastaavaa laskua. Pyhäpäivien osallistujamäärän
suurempi lasku toisaalta selittyy taustalla olevalla yleisellä asennemaailman muutoksella: samalla kun aktiivisten kirkossakävijöiden
määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan, yhä useampi ei käy kirkossa
koskaan. Erityisesti niiden osuus, joilla on ollut tapana käydä kirkossa kerran pari vuodessa, useimmiten juuri suosituimpina kirkkopyhinä, on vähentynyt.

99
2000-luvun aikana niin pääsiäisajan suosituimpien päivien (palmusunnuntai, kiirastorstai, pitkäperjantai, 1. ja toinen pääsiäispäivä)
kuin joulun (jouluaatto, jouluyö, 1. joulupäivä ja 2. joulupäivä) jumalanpalveluskävijöiden määrä on pudonnut noin neljänneksen (joulu
–28 %, pääsiäinen –22 %). Joulunajan kirkossakävijöiden määrä on
2000-luvulla vähentynyt 200 000:lla, pääsiäisajan lähes 100 000:lla.
Erityisen selvää pyhien kävijämäärän lasku on ollut tällä kertomuskaudella. Joulunajan kävijät ovat vähentyneet neljässä vuodessa
133 000:lla (–20 %), pääsiäisajan 62 000:lla (–16 %).
Yksittäisistä pyhistä voimakkaimmin kertomuskaudella laski
1. joulupäivän kävijämäärä (–34 %). Reilussa kymmenessä vuodessa joulupäivän kävijämäärä on enemmän kuin puolittunut (–54 %).
Myös toisen joulupäivän kävijämäärä on vähentynyt voimakkaasti
(kertomuskaudella –18 %, vuodesta 1999 –37 %).
Pääsiäisen pyhistä reilun kymmenen vuoden aikana eniten kävijöitä on vähentynyt toisen (–37 %) ja ensimmäisen (–28 %) pääsiäispäivän jumalanpalveluksista. Kertomuskaudella myös kiirastorstai
(–16 %) ja pitkäperjantai (–13 %) menettivät aiempia vuosia enemmän
kävijöitä.
Muista juhlapyhistä suurin kävijämäärän pudotus on ollut juhannuksen kirkossa käynneissä. Se on joulupäivän tavoin puolittunut
reilussa kymmenessä vuodessa (–50 % vuodesta 1999) ja kertomuskaudella vähentynyt viidenneksen (–21 %).
Parhaiten suosion säilyttivät kertomuskaudella 1. adventtisunnuntai (–6 %) ja pyhäinpäivä (–7 %), joskin myös niiden kävijämäärät
putosivat.
Seurakunnilta kysyttiin osallistujamääriä myös kolmena ns.
tavallisena sunnuntaina, jotka eivät perinteisesti ole olleet suosituimpien kirkossakäyntipäivien joukossa. Nämä olivat 4. sunnuntai
loppiaisesta, 7. sunnuntai helluntaista ja 15. sunnuntai helluntaista.
Näinä pyhinä kirkoissa oli läsnä keskimäärin yhteensä 55 000 kävijää eli suunnilleen saman verran kuin pitkänä perjantaina ja selvästi
enemmän kuin toisena joulu- ja pääsiäispäivänä ja juhannuspäivänä.
Tämä osoittaa, että monet tavallisista sunnuntaista ovat suositumpia
kirkossakäyntipäiviä kuin jotkut perinteiset pyhäpäivät.
Kirkon strategian tavoite ”otamme haltuun kirkolliset juhlapyhät” näyttää osallistujamäärien valossa kertomuskaudella epäonnis-
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tuneen. Erityisesti juuri juhlapyhien osallistuminen on vähentynyt.
Kaikissa seurakunnissa kehityskulku ei kuitenkaan ole samanlainen.
Kokemukset seurakunnista, joissa jumalanpalvelusten järjestämiseen
on kiinnitetty erityistä huomiota osoittavat, että kävijämäärät voivat
myös nousta.

Kuvio 4.2
Kirkossakäynti kirkkovuoden suosittuina juhlapyhinä vuosina 1999–2011.
345 000

Jouluaatto

411 300
386 000
404200

128 800
136 700
167 000
189700

1. adventtisunnuntai
Pyhäinpäivä

108 500
116 700
128 700
140000

Kiirastorstai

106 400
127 000
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129800
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142 000
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204500
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Muut jumalanpalvelukset
Pääjumalanpalvelusten lisäksi seurakunnissa vietetään muunlaisia
jumalanpalveluksia. Muut kuin pääjumalanpalveluksina pidetyt ju-
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malanpalvelukset tilastoidaan erityisjumalanpalveluksiin. Niissä oli
kaikkiaan 2,8 miljoonaa kävijää, mikä on 44 prosenttia kaikista jumalanpalveluskävijöistä. Muita jumalanpalveluksia järjestettiin kaikkiaan 24 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Osallistujamäärä on pysynyt suhteellisen vakaana koko 2000-luvun.
Huomattava osa erityisjumalanpalveluksista on suunnattu eri tavoin perheille, lapsille tai nuorille. Tavallisimpia erityisjumalanpalveluksia ovat koulu- ja oppilaitosjumalanpalvelukset, joihin osallistui
vuonna 2011 lähes miljoonaa kävijää (961 359). Kaikista jumalanpalveluskäynneistä ne kattavat 15 prosenttia.
Konfirmaatiomessut ovat seuraavaksi yleisimpiä, joskin ne pidetään tavallisesti pääjumalanpalveluksen yhteydessä. Pääjumalanpalveluksen yhteydessä pidettiin vuonna 2011 kaikkiaan 2 147 konfirmaatiomessua, ja niihin osallistui yhteensä yli 530 000 kävijää.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että noin 90 prosenttia konfirmaatioista pidettiin pääjumalanpalveluksen yhteydessä (rippikouluryhmiä
vuonna 2011 oli kaikkiaan 2 376). Kaikkiaan 94 prosentissa seurakunnista järjestettiin konfirmaatioita pääjumalanpalveluksen yhteydessä.
Lähes kaikki seurakunnat (92 %) järjestivät myös perhejumalanpalveluksia. Niissä oli mukana yli 240 000 henkeä. Erilaisia lapsille
suunnattuja jumalanpalveluksia ja kirkkohetkiä järjestettiin 79 prosentissa seurakunnista, ja niihin osallistui 360 000 henkeä. Vauvakirkkojen suosio on jonkin verran lisääntynyt, ja niitä pidettiin lähes
joka toisessa seurakunnassa (45 %; 41 % vuonna 2007). Mukulamessuja järjestettiin 18 prosentissa seurakunnista, enkelikirkkoja lähes
joka neljännessä seurakunnassa ja Meidän messuja seitsemässä prosentissa seurakunnista. Ekaluokkalaisten kouluun siunaamiset ovat
yleistyneet 2000-luvulla, ja vuonna 2011 niitä pidettiin jo 89 prosentissa seurakunnista (79 % vuonna 2003, 88 % vuonna 2007). Niissä
oli mukana yhteensä noin 80 000 henkeä eli suunnilleen yhtä monta
henkeä kuin jouluyön tai joulupäivän jumalanpalveluksissa.

102

Haastettu kirkko

Taulukko 4.2
Erityisjumalanpalvelukset (% seurakunnista vuonna 2007 ja 2011) ja niihin osallistuneet
vuonna 2011.

Konfirmaatiomessu pääjumalanpalveluksena
Lasten jumalanpalvelus ja kirkkohetki
Perhemessu ja -jumalanpalvelus
Muu erityisjumalanpalvelus
Ekaluokkalaisten kouluun siunaaminen
Nuorison jumalanpalvelus
Tuomasmessu
Rippikoulusunnuntai
Metsäkirkko/ulkoilmajumalanpalvelus
Opiskelijoille ja nuorille aikuisille suunnattu jumalanpalvelus
Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen
Muu gospel-pohjainen messu
Ekumeeninen jumalanpalvelus tai rukoushetki
Kehitysvammaisten jumalanpalvelus
Vauvakirkko
Perinnejumalanpalvelus
Enkelikirkko
Elonkorjuujumalanpalvelus
Vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen
Mukulamessu
Taizé-messu
Afrikkalainen gospel-messu
Monikulttuurinen tai kansainvälinen messu
Viittomakielinen jumalanpalvelus
Meidän messu
Metallimessu
Hiljaisuuden messu
Popmessu
Tekstitetty jumalanpalvelus
Sateenkaarimessu
Abiturienttien siunaaminen
Wähäväkisten messu
Selkojumalanpalvelus
Seikkailijan messu
* ei kysytty vuonna 2007

% seurakunnista
järjestettiin
vuonna 2007
*
88
97
*
88
45
25
*
55
16
*
*
29
*
41
25
22
41
*
21
10
9
*
*
7
2
9
1
*
1
7
2
*
*

% seurakunnista
järjestettiin
vuonna 2011
94
79
92
40
89
51
25
59
60
13
65
22
31
32
45
15
23
38
26
18
15
9
13
12
7
5
9
3
3
1
3
2
2
0,4

Osallistujia 2011

533 535
360 486
242 387
94 398
81 684
75 030
69 493
54 429
43 363
37 874
29 356
27 038
18 838
18 446
17 116
15 374
15 297
15 094
13 496
12 521
9 770
9 365
9 261
8 663
7 001
5 924
5 592
4 594
1 696
1 216
1 028
906
654
50

Nuorison jumalanpalveluksia järjestettiin joka toisessa seurakunnassa, ja niihin osallistui noin 75 000 kävijää. Rippikoulusunnuntaita vietettiin joka toisessa seurakunnassa, ja niissä oli mukana noin
54 000 kävijää. Opiskelijoille ja nuorille aikuisille suunnattuja ju-
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malanpalveluksia sen sijaan järjestettiin vain 13 prosentissa seurakunnista (16 % vuonna 2007). Abiturienttien siunaaminen oli vähentynyt edellisestä kertomuskaudesta. Niitä toteutettiin vain kolmessa
prosentissa seurakunnista (7 % vuonna 2007). Taizé-messuja ja afrikkalaisia gospel-messuja järjestettiin joka kymmenennessä seurakunnassa. Muita nuoriin vetoavia messuja olivat muun muassa pop-messu ja metallimessu, joita järjestettiin 1–2 prosentissa seurakunnista.
Erilaiset perheille, lapsille ja nuorille suunnatut jumalanpalvelukset kokoavat konfirmaatiomessut mukaan lukien noin 2,5 miljoonaa eli lähes 40 prosenttia kaikista jumalanpalveluskäynneistä. Näin
ollen kirkon jumalanpalvelustyöstä merkittävä osa on perheiden
kanssa tehtävää työtä.
Muista jumalanpalveluksista suosituimpia olivat Tuomas-messut,
joita järjestettiin edellisen nelivuotiskauden tavoin joka neljännessä
seurakunnassa. Erilaiset ulkoilmajumalanpalvelukset ja metsäkirkot
ovat lisänneet suosiota, ja niitä järjestettiin 60 prosentissa seurakunnista. Perinnejumalanpalvelusten suosio oli vähentynyt edellisestä
kertomuskaudesta, ja niitä järjestettiin 15 prosentissa seurakunnista
(25 % vuonna 2007). Sateenkaarimessuja järjestäviä seurakuntia oli
edellisen kertomuskauden tapaan prosentti seurakunnista.
Erityistä tukea vaativille ryhmille suunnatut jumalanpalvelukset
ovat lisääntyneet. Joka kolmannessa seurakunnassa järjestettiin kehitysvammaisille suunnattu jumalanpalvelus, tekstitettyjä jumalanpalveluksia järjestettiin kolmessa prosentissa seurakunnista ja selkojumalanpalveluksia kahdessa prosentissa seurakunnista.
Viikkomessut ovat yleistyneet uuden Jumalanpalvelusten kirjan
myötä 2000-luvulla. Viikkomessu on tarkoitettu arkipäivän jumalanpalvelukseksi, jota voidaan viettää sunnuntain päämessua yksinkertaisemmin ja koruttomammin. Niitä järjestettiin vuonna 2011
kaikkiaan 84 prosentissa seurakunnista (55 % seurakunnista vuonna
2007, 47 % seurakunnista vuonna 2003) lähes 7 000 kertaa ja niihin
osallistui noin 360 000 henkeä.
Erityisryhmiä kutsutaan myös pääjumalanpalveluksiin. Kertomuskaudella erityisesti kastettujen perheiden ja läheisten ja kummien
kutsuminen yleistyi. Vuonna 2011 lähes puolet seurakunnista kutsui
heitä jumalanpalveluksiin, kun neljä vuotta aiemmin vain kolmannes. Myös pyhäkoululaisten, päiväkerholaisten tai perhekerholaisten
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kutsuminen jumalanpalveluksiin yleistyi. Vuonna 2011 näitä ryhmiä
kutsuttiin 88 prosentissa seurakunnista (vuonna 2007 81 %). Valtaosa seurakunnista kutsui jumalanpalveluksiin myös rippikoululaiset
vanhempineen, vanhukset/eläkeläiset, luottamus- tai vastuuhenkilöt,
sotaveteraanit ja -invalidit sekä lähiomaisensa menettäneet.

Kuvio 4.3
Kutsujumalanpalvelukset vuosina 2007 ja 2011 (% seurakunnista).
Pyhäkoululaisten/päiväkerholaisten/
perhekerholaisten perheet
Rippikoululaiset vanhempineen
Vanhukset/eläkeläiset
Luottamus- tai vastuuhenkilöt
Sotaveteraanit/invalidit
Lähiomaisensa menettäneet
Partiolaiset
Kastettujen lasten perheet ja läheiset/kummit
Maataloustuottajat
Kehitysvammaiset
Martat
Kesäasukkaat
Tietty kylä tai kaupunginosa
Maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöt
Karjalaisväestö
Maatalousnaiset
Kuulovammaiset
Yrittäjät
Rotaryt tai Leijonat
Näkövammaiset
Muut vammaisryhmät
Seurakuntaan muuttaneet
Maahanmuuttajat
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Jokin seurakunnan alueen merkittävä työntekijäyhteisö
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Ehtoollinen
Pääjumalanpalveluksista 70 prosenttia oli messuja eli ehtoollisjumalanpalveluksia. Niissä ehtoolliskäyntejä oli vuonna 2011 1,8 miljoonaa. Kaikkiaan keskimäärin 69 prosenttia messuvieraista osallistui
ehtoolliselle. Pääjumalanpalvelusten ohella seurakunnissa järjestettiin noin 30 000 muuta ehtoollistilaisuutta. Näitä ovat muiden jumalanpalvelusten yhteydessä vietetyt ehtoolliset, yksityinen ehtoollisen-
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vietto ja hartaustilaisuuksien ja kirkollisten toimitusten yhteydessä
vietetyt ehtoolliset. Näihin osallistui vuonna 2011 kaikkiaan 0,6
miljoonaa henkeä. Lukua ei voi täysin verrata aiempiin vuosiin, sillä
tilastointiperusteet muuttuivat vuodesta 2009 alkaen.
Muiden jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien yhteydessä
järjestettiin 13 000 ehtoollistilaisuutta. Näihin osallistui 570 000
ehtoollisvierasta. Ehtoollisenvietto on mahdollista myös kirkollisten
toimitusten yhteydessä. Ne ovat kuitenkin harvinaisia. Alle puolessa prosentissa kirkollisia toimituksia vietettiin ehtoollista. Näitä
tilaisuuksia oli kaikkiaan 600 ja niissä ehtoollisen viettäjiä 20 500.
Yksityisiä ehtoollisia vietettiin vuonna 2011 kaikkiaan 6 574 kertaa,
ja niihin osallistui reilu 15 000 henkeä. Noin kaksi kolmesta näistä
tilaisuuksista pidettiin laitoksissa, kolmannes kotona. Sairaaloissa ja
hoitolaitoksissa pidettiin myös ryhmille tarkoitettuja ehtoollistilaisuuksia. Näissä oli keskimäärin mukana 17 ehtoollisvierasta.
Pitkällä aikavälillä ehtoolliselle osallistuneiden määrä on kasvanut, mutta 1990-luvun puolivälistä alkaen kehitys on ollut tasaista.
Ehtoolliskävijöiden pitemmän aikavälin määrän kasvu liittyy jumalanpalveluskulttuurin muutokseen, jossa ehtoollisen merkitystä on
haluttu korostaa jumalanpalveluksen kokonaisuudessa.

Kuvio 4.4
Ehtoolliselle osallistuneita vuosina 1980–2011.
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Tiekirkot ja turistikappelit
Tiekirkot ovat luterilaisia ja ortodoksisia kirkkoja, jotka avaavat
ovensa kesäkuukausiksi matkailijoiden ja paikkakuntalaisten iloksi.
Yhteistä Tiekirkoille on, että ne sijaitsevat pääteiden läheisyydessä ja
kuuluvat paikkakuntansa tärkeimpiin nähtävyyksiin. Vuonna 2011
tiekirkkoja oli 279 (267 vuonna 2007). Niiden aukioloajat vaihtelevat, mutta pääsääntöisesti ne ovat avoinna 10.6.–20.8. klo 11–16. Tiekirkkoidea on lähtöisin Saksasta, josta se on levinnyt Skandinaviaan
ja Viroon. Osa kirkoista on nähtävyyskirkkoja, jotka voivat sijaita
kauempanakin pääväylistä. Tiekirkkoja koordinoi valtakunnallisesti
Kirkkopalvelut. Suosituimmat tiekirkot vuonna 2011 olivat Turun
tuomiokirkko, Rovaniemen kirkko, Finlaysonin lasten katedraali
Tampereella, Kuopion tuomiokirkko ja Tuusulan kirkko.
Matkailijoita palvelevat myös Lapin turistikappelit, joita on
Saariselällä (Pyhän Paavalin kappeli), Levillä (Marian kappeli),
Ylläksellä (Pyhän Laurin kappeli) sekä Pyhä-tunturilla (Revontuli-kappeli) sekä Nilsiän seurakunnan Tahko-Span viihdekeskukselta
vuokraama ekumeeninen kappeli.

4.3 Kirkolliset toimitukset
Vuonna 2011 kasteita, avioliittoon vihkimisiä ja siunaamisia, hautaan siunaamisia, kirkon yhteyteen ottamisia ja maahan kätkemisiä
järjestettiin yhteensä lähes 124 000, ja niihin osallistui 3,86 miljoonaa henkeä. Tilaisuuksien määrä on lisääntynyt (114 000 tilaisuutta
vuonna 2007), mutta osallistujamäärä on vähentynyt hieman: vuonna 2007 kirkollisiin toimituksiin osallistui noin 4,0 miljoonaa henkeä. Eri toimituksista kasteisiin ja avioliittoon vihkimisiin osallistui
vuonna 2011 kumpaankin lähes miljoona henkeä ja hautaan siunaamiseen 1,8 miljoonaa henkeä.
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Kuvio 4.5
Kirkollisiin toimituksiin osallistuneita vuosina 2000–2011.
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Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan suomalaisista kaikkiaan
puolet (48 %) kertoi vuonna 2011 käyneensä kirkollisessa toimituksessa vähintään kerran vuodessa, 45 prosenttia harvemmin kuin
kerran vuodessa ja vain seitsemän prosenttia kertoi, ettei ole käynyt
lainkaan viime vuosina. Toisin kuin moneen muun kirkon toimintaan osallistumisen kohdalla, nuoret aikuiset osallistuvat kirkollisiin
toimituksiin lähes yhtä usein kuin vanhemmat ikäluokat, samoin
miehet lähes yhtä usein kuin naiset.
Kirkollisten toimitusten suosion muutokset linkittyvät kirkon
jäsenyyden muutoksiin, joskin muutokset eivät ole samanlaisia kaikkien kirkollisten toimitusten kohdalla. Kastettujen osuuden muutos
seurailee kirkkoon kuuluvien osuuden muutosta. Kirkollisesti avioliittoon vihittyjen osuus on laskenut jyrkästi 2000-luvulla, selvästi
nopeammin kuin kirkon jäsenten osuus.
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Kaste
Vuonna 2011 kastettujen osuus syntyneistä oli 78 prosenttia (84 %
vuonna 2007). Kaikkiaan kastetilaisuuksia järjestettiin 45 630. Verrattuna vuoteen 2007 kasteiden määrä on vähentynyt 6,5 prosenttia
ja niihin osallistuneiden määrä 4,3 prosenttia.
Kastetilaisuuksien yhteydessä valtaosassa pidettiin kastekeskustelu ennen tilaisuutta joko kotona (62 %), seurakunnan tiloissa (33 %)
tai muualla (1 %). Muissa tapauksissa keskustelu pidettiin puhelimitse tai sähköisen median välityksellä. Alle puolessa prosentissa kasteista ei pidetty lainkaan erillistä kastekeskustelua. Kastetoimituksen jälkeen kastekeskusteluja pidettiin vain harvoin. Alle kolmessa
prosentissa kasteista käytiin jonkinlainen kastekeskustelu tilaisuuden
jälkeen. Se käytiin useimmiten puhelimitse tai kotona tilaisuuden
jälkeen.
Aikuisena kastettuja oli vuonna 2011 yhteensä 859 henkeä,
joista naisia 58 prosenttia. Kastetilaisuudessa oli läsnä keskimäärin
21 henkeä. Toisin kuin muiden kirkollisten toimitusten, kasteiden
keskimääräinen osallistujamäärä on kasvanut hieman 2000-luvulla
(19 vuonna 2000). Eri hiippakuntien väliset erot vierasmäärissä ovat
pieniä.

Avioliittoon vihkiminen
Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista maassa solmituista avioliitoista oli 53,0 prosenttia. Kirkollisia vihkimisiä oli 15 125 ja solmittuja avioliittoja koko maassa 28 558. Niistä pareista, joista vähintään
toinen kuului kirkkoon, 62 prosenttia vihittiin kirkollisesti. Kirkollinen vihkiminen on 2000-luvulla menettänyt suosiotaan merkittävästi. Edellisen nelivuotiskauden päättyessä vuonna 2007 kirkollisesti vihittyjen osuus oli 60 prosenttia. Vuonna 1995 aviopareista
78 prosenttia vihittiin kirkollisesti. Kirkollisesti vihittyjen osuus on
laskenut samaa tahtia niin kaikkien suomalaisten kuin niiden parien
keskuudessa, joista vähintään toinen kuuluu kirkkoon. Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun
käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset
parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen
johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristil-
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linen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.
Vihkitilaisuuksissa on keskimäärin läsnä enemmän vieraita kuin
muissa kirkollisissa toimituksissa. Kirkollisiin vihkimisiin osallistui
vuonna 2011 kaikkiaan yli 930 000 vierasta, keskimäärin 61 vierasta tilaisuutta kohden. Vihkitilaisuudet olivat keskimäärin suurimpia
Porvoon hiippakunnassa (keskimäärin 69 vierasta) ja pienimpiä Espoon hiippakunnassa (58 vierasta). Vihkitilaisuuksien määrä on vähentynyt kertomuskaudella peräti 13,8 prosenttia ja niihin osallistuneiden määrä 20,5 prosenttia.
Ensimmäinen hääyötapahtuma järjestettiin vuonna 2009 Vantaalla, jolloin tapahtumassa vihittiin peräti 92 paria. Sen jälkeen hääyötapahtumia on järjestetty useissa seurakunnissa. Tilaisuudet ovat
olleet suosittuja. Hyvät kokemukset hääyötapahtumista ovat innoittaneet seurakuntia myös kastepäivien järjestämiseen. Ensimmäinen
tapahtuma järjestettiin hääyön tavoin Vantaalla.
Avioliittoon vihkimisten ja avioliiton siunaamisten yhteydessä
järjestettiin useammassa kuin yhdeksässä tapauksessa kymmenestä
toimituskeskustelu ennen tilaisuutta henkilökohtaisesti tapaamalla.
Tapaamiset järjestettiin yleensä seurakunnan tiloissa (77 %), harvemmin kotona (16 %) tai muualla (1 %). Joka viidennen parin kanssa
käytiin keskusteluja (myös) puhelimitse (20 %), joka kymmenennen
kanssa sähköisessä mediassa (9 %). Alle kahdessa prosentissa vihkimisistä ei järjestetty erillistä vihkikeskustelua ennen vihkitoimitusta.
Papit kävivät parien kanssa keskusteluja jonkin verran myös vihki- tai siunaustilaisuuden jälkeen. Kolmessa prosentissa vihkimisistä
papit tapasivat henkilökohtaisesti pareja tilaisuuden jälkeen ja kahdessa prosentissa puhelimitse tai sähköisessä mediassa tai muualla.
Avioliittoon vihkimisistä morsiusmessu järjestettiin alle prosentissa
tilaisuuksista.
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Kuvio 4.6
Kirkkoon kuuluvien ja kastettujen lasten osuus sekä kirkollisesti vihittyjen osuus kaikista
avioliitoista ja niistä avioliitoista, joissa vähintään toinen vihittävistä kuuluu kirkkoon vuosina
1970/1980–2011.
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Kaikista avioliitoista siviilivihkimisiä vuonna 2011 oli 47 prosenttia
(13 433). Siviilivihkimisten kirkollisia siunaamistilaisuuksia järjestettiin A3-lomakkeiden tietojen perusteella 1 473, mikä vastaa 11,0
prosenttia vuonna 2011 solmituista siviiliavioliitoista. Vastaava tieto
on saatavissa vasta vuodesta 2009, mutta väestötietojärjestelmään ilmoitettujen siviiliavioliittojen kirkollisten siunaamisten määrän kehitys antaa viitteitä siitä, että siviiliavioliittojen kirkollisten siunaamisten määrät ovat lisääntyneet, mutta suhteellinen osuus laskenut.
Väestötietojärjestelmään jäänee kuitenkin kirjaamatta lähes puolet
siunaamisista. Vuonna 2011 sinne kirjattiin 841 siviiliavioliittojen
kirkollista siunaamista (mikä vastaa 6 % siviilivihkimisistä), vuonna
2007 noin 800 (9 %) ja vuonna 2003 noin 700 (10 %). Siviilivihkimisten kirkollisissa siunaamisissa oli tilaisuutta kohden vieraita 46,
mikä on hieman vähemmän kuin avioliittoon vihkimisissä (61).
Siviilivihkimisten osuus on kasvanut niin ensimmäisissä, toisissa
kuin kolmansissa tai sitä seuraavissa avioliitoissa. Vuonna 2010 en-
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simmäisistä avioliitoista vihittiin kirkollisesti 60 prosenttia, toisista
avioliitoista 44 prosenttia ja kolmansista tai sitä seuraavista avioliitoista reilu kolmannes (36 %). Kymmenen vuotta aiemmin osuudet olivat kaikissa ryhmissä noin 15 prosenttiyksikköä korkeammat
(75 %, 59 % ja 49 %).

Kuvio 4.7
Kirkollisesti vihittyjen parien osuus morsiamen ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa ja
seuraavissa avioliitoissa vuosina 2000, 2005 ja 2010.
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Mikäli morsian on 20–30-vuotias, pari vihitään kaikkein todennäköisimmin kirkossa. Näistä pareista kirkossa vihittiin lähes kaksi
kolmesta, yli 40-vuotiaiden morsianten liitoista alle puolet. Kirkollisten vihkimisten osuus on 2000-luvulla laskenut kaikissa ikäryhmissä. Avioitumisiällä on myös avioitumiskerrasta riippumaton yhteys
siihen, vihitäänkö pari kirkossa vai ei. Viidenkymmenen ikävuoden
molemmin puolin olevat morsiamet vihittiin todennäköisimmin
maistraatissa, kun taas alle 35-vuotiaat vihittiin todennäköisimmin
kirkossa, vaikka avioliitto ei olisi ensimmäinen. Ensimmäistä kertaa
avioituvista alle 30-vuotiaista naisista noin kaksi kolmesta vihittiin
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vuonna 2010 kirkossa, kun taas ensimmäistä kertaa avioituvista noin
50-vuotiaista vain reilu kolmannes.

Hautaan siunaaminen
Kirkollisia hautaan siunaamisia oli 48 201 vuonna 2011. Saman vuoden aikana kuolleita oli 50 590. Näitä kahta tilastoa toisiinsa vertaamalla voidaan päätellä, että noin 95 prosenttia vainajista sai kirkollisen hautaan siunaamisen. Luku ei kuitenkaan ole tarkka, sillä
osa vuonna 2011 siunatuista oli kuollut jo edellisen vuoden aikana
ja vastaavasti osa siunattiin vasta seuraavana vuonna. Vuonna 2007
vastaava luku oli 96 prosenttia ja vuonna 2003 luku oli 98 prosenttia,
joten kirkollisesti hautaan siunattujen osuus on vähentynyt hieman.
Kuitenkin edelleen valtaosa kirkkoon kuulumattomista vainajista sai
kirkollisen hautaan siunaamisen. Eri lukuja vertaamalla voidaan laskea, että noin 69 prosenttia kirkkoon kuulumattomista vainajista sai
kirkollisen hautaan siunaamisen.
Hautaan siunaamisten määrä on lisääntynyt hieman (+1,9 %),
mutta hautajaistilaisuuksien keskikoko on pienentynyt niin, että
osallistujamäärä on samanaikaisesti vähentynyt (–4,2 %). Hautajaisissa oli läsnä kaskimäärin 37 henkeä, kun vuonna 2007 hautajaisten keskimääräinen vierasmäärä oli 40 henkeä. Eri hiippakuntien
välillä on selkeitä eroja vieraiden määrässä. Eniten hautajaisvieraita
oli Oulun hiippakunnassa, jossa keskimäärin läsnä oli 54 vierasta.
Porvoossa läsnä oli keskimäärin 50 vierasta ja Lapualla 48. Sen sijaan
Helsingin hiippakunnassa hautajaisissa oli keskimäärin läsnä vain 27
henkeä ja Espoossa 29.
Kirkollisten toimitusten kirjassa on oma kaavansa tuhkauksen jälkeen tapahtuvaa uurnan hautaan laskemista varten. Pelkästään vuodesta 2010 näiden määrä on lisääntynyt 75 prosenttia. Vuonna 2011
maahan kätkemisiä eli uurnan laskemisia oli kaikkiaan 10 962.
Hautaan siunaamisten yhteydessä papit kävivät lähes aina henkilökohtaisia toimituskeskusteluja omaisten kanssa. Tapaamiset järjestettiin lähes yhtä usein seurakunnan tiloissa ja kotona. Alle puolessa
prosentissa hautajaisista ei järjestetty erillistä toimituskeskustelua
ennen hautaan siunaamista. Joka kymmenennessä tapauksessa pappi
tapasi omaisia myös siunaus- ja muistotilaisuuden jälkeen.
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4.4 Muu seurakuntatoiminta
Seurakunnissa järjestettiin jumalanpalvelusten lisäksi noin 66 000
muuta seurakuntatilaisuutta ja 14 000 musiikkitilaisuutta. Muihin
seurakuntatilaisuuksiin osallistui noin 2,7 miljoonaa kävijää ja musiikkitilaisuuksiin 1,8 miljoonaa kävijää (musiikkitilaisuuksista lisää
seuraavassa luvussa). Muihin seurakuntatilaisuuksiin lasketaan mukaan raamatunopetustilaisuudet, kinkerit, seurat, hartaushetket, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet ja muut seurakuntatilaisuudet.
Näiden tilaisuuksien määrä laski kertomuskaudella 18 prosenttia ja
niihin osallistuneiden määrä 23 prosenttia. Osallistuneiden lasku on
ollut vähittäistä. Kun 2000-luvun alussa noin kaksi prosenttia kirkon
keskiväkiluvusta osallistui näihin tilaisuuksiin viikoittain, vuonna
2011 osuus oli 1,2 prosenttia. Musiikkitilaisuuksien määrä laski kertomuskaudella 6 prosenttia ja niihin osallistuneiden määrä 14 prosenttia.

Taulukko 4.3
Muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistuminen vuosina 2007 ja 2011.
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Tilaisuuksia

Osallistujia
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Osallistujat

Musiikkitilaisuudet

15 012

2 010 833

14 159

1 736 076

-6

-14

Raamattuopetustilaisuudet

3 698

102 027

3 702

100 238

0

-2
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3 110

64 189
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51 078

-18

-20
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-28
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35 172
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-15
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886
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-20

-9
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-32

-33

Kaikki
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4 482 667

-16
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Erilaisiin hartaushetkiin osallistui noin 0,7 miljoonaa kävijää
vuonna 2011. Seuroihin osallistui puoli miljoonaa kävijää, alueellisiin, rovastikunnallisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin yli puoli
miljoonaa. Raamatunopetustilaisuuksiin osallistui 100 000 kävijää
ja muihin seurakuntatilaisuuksiin 0,8 miljoonaa kävijää. Seurakuntatilaisuuksista suurin muutos on tapahtunut kinkereiden kohdalla.
Kinkereitä järjestettiin vuonna 2011 noin 2 500 kertaa ja niihin osallistui 51 000 henkeä. Osallistujamäärä väheni kertomuskaudella 20
prosenttia. 2000-luvun aikana kinkereille osallistuminen on puolittunut.
Edellä lueteltujen tilaisuuksien lisäksi seurakunnissa on erilaisia
säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä, joita oli kaikkiaan 3 900. Määrä
on pysynyt ennallaan kertomuskaudella. Ryhmiin osallistui kaikkiaan lähes 46 000 henkeä.
Vuonna 2011 Sanan ja rukouksen iltoja oli 51 prosentissa seurakunnista (54 % vuonna 2007) ja niihin osallistui 73 000 henkeä.
Evankelioimistapahtumia järjestettiin 27 prosentissa seurakunnista.
Määrä on hieman laskenut (29 % vuonna 2007; 34 % vuonna 2003).
Evankelioimistapahtumissa oli mukana 49 000 henkeä.
Kristinuskon sisältöön perehdyttäviä Alfa-kursseja järjestettiin
16 prosentissa seurakunnista (17 % vuonna 2007; 9 % vuonna 2003).
Naisille suunnattuja päiviä tai iltoja järjestettiin joka toisessa seurakunnassa (50 %) ja miesten päiviä tai iltoja joka kolmannessa seurakunnassa (31 %). Naisten päivien järjestäminen on pysynyt ennallaan
kertomuskauden, miehille suunnattujen tilaisuuksien järjestäminen
sen sijaan vähentynyt (37 % vuonna 2007). Naisten päivissä ja illoissa oli mukana kaikkiaan 28 000 henkeä, miesten päivissä ja illoissa
19 000 henkeä.
Hiljaisuuden retriittejä järjestettiin joka viidennessä seurakunnassa (21 %, 19 % vuonna 2007). Niiden määrä väheni selvästi kertomuskaudella. Vuonna 2011 niitä järjestettiin kaikkiaan reilu 160
ja niihin osallistui vajaa 2 600 henkeä. Neljä vuotta aiemmin järjestettiin noin 260 retriittiä ja niihin osallistui yhteensä lähes 3 400
henkeä.
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Rukoushetket
Kirkollisten toimitusten kirjan kolmannessa osassa on kaavoja erilaisille rukoushetkille. Kirkon tilastojen mukaan erilaisia rukoushetkiä
järjestettiin vuonna 2011 yli 6 100 kertaa ja niihin osallistui reilu
115 000 henkeä. Erikseen kysyttiin muutamien erityisrukoushetkien
järjestämistä. Joka toisessa seurakunnassa järjestettiin kylvön siunaaminen (49 %) ja sadosta kiittäminen (48 %). Koulun tai oppilaitoksen lukukauden aloittamiseen liittyviä rukoushetkiä järjestettiin 63
prosentissa seurakunnista. Eri tilojen siunaamisista yleisimpiä olivat
hoitolaitosten siunaamiset (14 % seurakunnista järjesti), teollisuuslaitoksen, toimiston tai muun työpaikan siunaaminen (11 %) ja koulun
tai oppilaitoksen siunaaminen (9 %).
Kodin siunaamisia järjestettiin 1 729 ja niihin osallistui 31 000
henkeä. Eniten kodin siunaamisia järjestettiin Lapuan, Kuopion ja
Oulun hiippakunnissa. Edellisestä vuodesta kodin siunaamisten
määrä oli pudonnut kahdeksan prosenttia.
Kirkolliskokous päätti vuonna 2010, että papit voivat halutessaan
järjestää rukoushetkiä parisuhteensa rekisteröineiden parien kanssa
ja heidän puolestaan. Nämä olivat varsin harvinaisia. Ainoastaan
neljässä prosentissa seurakunnista näitä kerrottiin toteutetun vuonna
2011. Yhteensä rukoushetkiä kerrottiin järjestetyn 30 kertaa.
”Kirkon yhteyteen ottaminen” on rukoushetki, jota voidaan
käyttää silloin, kun muuhun kirkkoon oikein kastettu henkilö tai
aikaisemmin evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulunut henkilö otetaan uudelleen kirkon jäseneksi. Jos henkilö on käynyt rippikoulun,
ei jäseneksi ottaminen edellytä opetusta. Tällaisia rukoushetkiä oli
vuonna 2011 kaikkiaan 316.

Kirkkonäytelmät
Kirkkonäytelmissä sekä kirkkovuoteen liittyvissä vaelluksissa ja kuvaelmissa evankeliumin kertomuksia havainnollistetaan draaman
keinoin. Adventti- tai jouluvaelluksia järjestettiin joka viidennessä
(20 %) seurakunnassa (17 % vuonna 2007) ja pääsiäisvaelluksia tai
-kuvaelmia peräti 39 prosentissa seurakunnista (33 % vuonna 2007).
Muita kirkkonäytelmiä esitettiin 22 prosentissa seurakunnista (17 %
vuonna 2007). Erilaisiin näytelmiin osallistui yhteensä 183 000 hen-

116

Haastettu kirkko

keä (187 000 vuonna 2007). Eniten väkeä keräsivät pääsiäisvaellukset
tai -kuvaelmat, joissa oli mukana kaikkiaan 92 000 henkeä. Adventti- tai jouluvaelluksissa oli mukana 39 000 osallistujaa, muissa kirkkonäytelmissä 52 000.

4.5 Yhteistyö kunnan eri toimialojen ja
järjestöjen kanssa
Seurakuntien monet toiminnat tapahtuvat yhteistyössä niin kunnan eri toimialojen kuin eri järjestöjen kanssa. Kokonaisuudessaan
yhteistyö on suunnilleen yhtä yleistä kuin viime kertomuskaudella.
Kunnan toimialoista aktiivisinta yhteistyö on peruskoulun ja lukion
kanssa, joiden kanssa lähes kaikki seurakunnat tekevät yhteistyötä,
93 prosenttia säännöllistä. Kolme seurakuntaa neljästä tekee säännöllistä yhteistyötä kunnan vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen
kanssa. Sosiaalitoimen kanssa säännöllistä yhteistyötä tehdään kahdessa seurakunnassa kolmesta. Joka toinen seurakunta tekee säännöllistä yhteistyötä kunnan vammaistyön kanssa. Yhteistyötä tehtiin
varsin usein myös toimitilojen yhteiskäytössä (säännöllisesti 46 %
seurakunnista, satunnaisesti 35 %) ja kunnan päihdehuollon kanssa
(säännöllisesti 39 %, satunnaisesti 46 %).
Musiikkiopistojen kanssa säännöllistä yhteistyötä tehtiin joka
kolmannessa seurakunnassa, kotisairaanhoidon, kylätoiminnan, terveydenhuollon, kulttuuritoimen, neuvolatoiminnan ja velkaneuvonnan kanssa noin joka neljännessä seurakunnassa. Ammatillisten oppilaitosten kanssa ja maahanmuuttajatyössä säännöllistä yhteistyötä
kunnan kanssa tehtiin joka viidennessä seurakunnassa.
Kriminaalityön, kansalaisopistojen ja kirjaston kanssa säännöllistä yhteistyötä tehdään 10–15 prosentissa seurakunnista, satunnaista noin joka toisessa. Muilla alueilla yhteistyö oli yleensä korkeintaan
satunnaista. Näitä olivat muun muassa hankinnat (8 %), kiinteistönhuolto (säännöllisesti 6 % seurakunnista), asumispalvelut (4 %) ja taloushallinto (3 %).
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Kuvio 4.8
Seurakuntien yhteistyö kunnan eri toimialojen kanssa vuonna 2011.
Peruskoulu ja lukio
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41
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Seurakunnat tekevät yhteistyötä myös useiden järjestöjen, seurojen ja
yhteisöjen kanssa. Yleisintä yhteistyö on eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen kanssa. Edellisestä kertomuskaudesta yhteistyö eläkeläisjärjestöjen kanssa on lisääntynyt selvästi. Vuonna 2007 säännöllistä yhteistyötä niiden kanssa teki 71 prosenttia seurakunnista, vuonna 2011
osuus oli noussut 88 prosenttiin seurakunnista. Veteraanijärjestöjen
kanssa säännöllistä yhteistyötä tehtiin 69 prosentissa seurakunnista.
Joka kolmas seurakunta teki säännöllistä yhteistyötä vammaisjärjestöjen, maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen sekä luonnonsuojeluja ympäristöjärjestöjen kanssa ja lisäksi noin joka toinen seurakunta
satunnaisesti.
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Noin neljännes seurakunnista teki säännöllistä ja puolet seurakunnista satunnaista yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton,
Suomen Punaisen Ristin, maatalousjärjestöjen ja Lions- ja Rotary-järjestöjen kanssa. Seurakunnat tekivät aktiivista yhteistyötä myös
nuorisojärjestöjen, työttömien toimikuntien, raittiusyhdistysten, potilasyhdistysten ja urheiluseurojen kanssa.

Kuvio 4.9
Seurakuntien yhteistoiminta muiden kuin kristillisten järjestöjen kanssa vuonna 2011 (%).
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Pohdinta
Nelivuotiskauden kehitys osoittaa, että strategian tavoite kääntää
osallistumisluvut nousuun ei ole onnistunut jumalanpalvelusten
kohdalla. Myös suosituimpina juhlapyhinä kirkossa käyminen on
vähentynyt selvästi. Erityisesti satunnaiskävijät ovat vähentyneet, ja
monella satunnainen kirkossakäynti on yhä useammin muuttunut
passiivisuudeksi. Erityisjumalanpalvelusten kävijämäärä on säilynyt
vakaana. Viikkomessut ovat lisääntyneet.
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Jumalanpalveluksiin kannattaa panostaa. Seurakunnissa, joissa
jumalanpalvelusten järjestämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota,
myös kävijämäärät ovat nousseet. Seurakuntalaisten rooli jumalanpalveluksessa, jumalanpalvelusten yhteinen suunnittelu, jumalanpalveluksessa käytetty musiikki sekä jumalanpalveluksen ajankohta
ovat muun muassa tekijöitä, joilla on vaikutusta jumalanpalvelusten
tavoittavuuteen.
Suuri osa jumalanpalveluselämästä on suunnattu perheille. Perheiden kirkossa käynti on kuitenkin vähentynyt. Seurakunnissa tulisi kiinnittää huomiota jumalanpalvelusten tavoittavuuteen ja monipuolisuuteen erilaisissa elämäntilanteissa eläville.
Kirkollisista toimituksista niin avioliittoon vihkiminen kuin
kasteiden osuus on pudonnut kertomuskaudella selvästi. Nuorten
aikuisten vähäiset kontaktit seurakuntaan ja perheenperustamisiän
nouseminen merkitsevät sitä, että monilla tuoreilla vanhemmilla
edellisestä kirkkokontaktista voi olla pitkä ajanjakso. Tällöin lapsen
kastaminen ei ole itsestään selvä asia. Kirkosta eroamisen lisäännyttyä yhä harvemmilla pareilla on mahdollisuutta kirkolliseen vihkimiseen. Siviilivihkimisten osuus on kasvanut niin ensimmäisissä,
toisissa kuin kolmansissakin avioliitoissa. Siviilivihkimisen saaneista
pareista vain joka kymmenes siunataan kirkollisesti. Tätä mahdollisuutta tulisi seurakunnissa pitää aktiivisemmin esillä.
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5. Musiikki- ja
kulttuuritoiminta

•
•
•

Vuonna 2011 seurakunnat järjestivät 14 200 musiikkitilaisuutta ja niihin
osallistui 1,7 miljoonaa kuulijaa. Tilaisuuksien määrä laski kuusi prosenttia ja osallistujamäärä 14 prosenttia.
Vuonna 2011 seurakunnissa kokoontui 3 300 musiikkiryhmää, ja ne kokosivat noin 50 000 vapaaehtoista musiikin harrastajaa.
Kertomuskaudella panostettiin erityisesti virsiin ja virsituntemukseen.
Vuonna 2009 käynnistettiin laaja virsitutkimushanke, ja kirkolliskokouksen aloitteesta käynnistettiin valmistelut virsikirjan lisävihkon laatimi-
sesta.

5.1 Musiikkitoiminta
Musiikilla on suuri merkitys ihmisen elämässä, ja sillä on tutkitusti
ihmisten välistä yhteyttä luova vaikutus. Myös kristityt ovat alusta
alkaen laulaneet yhteisissä kokoontumisissaan. Musiikin asemalla
kirkossa on vahvat perusteet Raamatussa ja kirkon perinteessä. Luther arvosti musiikkia suuresti, ja hänen mukaansa se oli yksi Jumalan kauneimpia ja ihanimpia lahjoja. Luterilaisen teologian mukaan
Kristus itse on läsnä ja vaikuttaa lauletun sanan muodossa.
Kirkon musiikkitoiminta koostuu useasta toiminta-alueesta.
Musiikki on oleellinen osa jumalanpalveluksia. Musiikin harrastustoimintaan kuuluvat kuorot ja soitinyhtyeet. Kirkkovuoteen liittyy
myös monenlaista konserttitoimintaa.
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Vuonna 2011 seurakunnat järjestivät yhteensä noin 14 200 musiikkitilaisuutta, joihin osallistui noin 1,7 miljoonaa kuulijaa. Musiikkitilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrät kuitenkin laskivat kertomuskaudella. Tilaisuuksien määrä laski kuusi prosenttia (15 000
vuonna 2007) ja osallistujien määrä 14 prosenttia (2 miljoonaa vuonna 2007).

Taulukko 5.1
Seurakuntien musiikkitilaisuuksien ja musiikkitilaisuuksiin osallistuneiden määrät hiippakunnittain vuonna 2011 ja kertomuskaudella tapahtunut muutos.
Hiippakunta

Musiikkitilaisuuksien
määrä

Muutos
2007–2011
(%)

Osallistujien
määrä

Muutos 2007–2011
(%)

Turku

1 680

+2

199 501

–13

Tampere

1 942

–1

239 979

–12

Oulu

2 052

–6

245 934

–8

Mikkeli

1 363

–13

164 519

–15

Porvoo

1 054

–14

118 212

–16

Kuopio

1 493

–10

178 972

–14

Lapua

1 523

+1

193 970

–10

Helsinki

2 113

–11

271 446

–24

Espoo

939

+3

123 543

–1

Koko kirkko

14 159

–6

1 736 076

–14

Musiikkitilaisuuksia järjestettiin eniten Helsingin (2 113), Oulun
(2 052) ja Tampereen (1 942) hiippakunnissa, joissa myös osallistuneiden määrät olivat suurimpia (ks. taulukko 4.1.). Helsingin hiippakunnassa osallistujia oli noin 272 000, Oulun hiippakunnassa
246 000 ja Tampereella 240 000. Tilaisuuksien määrät olivat laskeneet eniten Mikkelin (–13 %) ja Porvoon (–14 %) hiippakunnissa,
sen sijaan Turun (+2 %), Lapuan (+1 %) ja Espoon (+3 %) hiippakunnissa tilaisuuksien määrät olivat hivenen kasvaneet. Osallistuneiden
määrät olivat pudonneet kaikissa hiippakunnissa ja eniten Helsingin
hiippakunnassa (–24 %).
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Taulukko 5.2
Seurakuntien musiikkiryhmät ja niiden osallistujat hiippakunnittain vuonna 2011 ja kertomuskaudella tapahtunut muutos.
Muutos

Jäseniä

Muutos

Osanottajia

Kuoroja

2007–2011 (%)

kuoroissa

Soitinyhtyeitä

2007–2011 (%)

soitinyhtyeissä

Turku

253

–0

3 960

107

+16

1 238

Tampere

281

+7

4 519

411

+91

5 971

Oulu

273

0

4 778

94

+47

1 036

Mikkeli

168

–16

2 821

38

+6

370

Porvoo

235

–6

3 869

64

–11

773

Kuopio

212

–9

3 430

55

+20

332

Lapua

277

–0

4 662

178

+29

1 828

Helsinki

185

+2

3 431

140

+126

1 871

Espoo

131

–17

2 638

175

+33

2 080

2 015

–3

34 108

1 262

+47

15 499

Hiippakunta
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Vuonna 2011 seurakunnissa kokoontui yli 2 000 kuoroa ja lähes
1 300 soitinyhtyettä, eli noin 3 300 musiikkiryhmää (ks. taulukko
4.2.). Niillä oli noin 19 200 esiintymistä (kuoroilla 16 728 ja soitinyhtyeillä 2 470) Esiintymisien määrä oli pudonnut kolmella prosentilla (19 800 vuonna 2007). Kuorojen määrä oli pudonnut hivenen
(–3 %), sen sijaan soitinyhtyeiden määrät olivat kasvaneet lähes puolella (+47 %).
Vuonna 2011 seurakunnat kokosivat lähes 50 000 musiikin harrastajaa (43 700 vuonna 2007). Kuorojen jäsenten määrä oli laskenut
hivenen (–3 %), mutta vastaavasti soitinyhtyeiden osanottajamäärät
olivat kasvaneet lähes neljällä viidesosalla vuodesta 2007 (79 %).
Eniten soitinyhtyeiden määrä oli kasvanut Helsingin hiippakunnassa (126 %), samoin kuin niiden osanottajat (210 %). Soitinyhtyeiden
osanottajamäärien kasvu oli ollut suurta myös Tampereen (125 %) ja
Espoon (79 %) hiippakunnissa.
Suosituin yksittäinen musiikkitapahtuma seurakunnissa on
Kauneimmat joululaulut -tilaisuus, joita järjestettiin lähes kaikissa
(98 %) seurakunnissa vuonna 2011. Vuonna 2011 niitä järjestettiin
noin 2 700, ja ne kokosivat noin 480 000 suomalaista laulamaan yhdessä joululauluja.
Myös muita musiikkitapahtumia järjestettiin seurakunnissa var-
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sin vilkkaasti vuonna 2011. Virsi- tai muita yhteislaulutilaisuuksia
järjestettiin 85 prosentissa seurakunnista. Kuorokonsertteja järjestettiin neljässä viidestä (80 %), urkukonsertteja kolmessa viidestä (57 %),
gospel, jazz tai vastaavia konsertteja yli puolessa (54 %), orkesterikonsertteja alle puolessa (47 %), nuorten konsertteja kahdessa viidestä (43 %) ja lasten konsertteja kolmasosassa (36 %) seurakunnista.
Nämäkin tapahtumat kokosivat mittavan joukon ihmisiä musiikin ääreen. Virsi- tai muita yhteislaulutilaisuuksia järjestettiin
yhteensä 3 100 ja osallistujia niissä oli 179 300. Kuorokonsertteja
järjestettiin 1 800 ja niissä oli 318 000 osallistujaa. Urkukonsertteja
oli 1 200 ja niissä osallistujia 82 300. Gospel- tai jazz-konsertteja järjestettiin 800 ja niissä oli 124 400 osallistujaa. Orkesterikonsertteja
järjestettiin 700 ja niissä oli 116 000 osallistujaa. Nuorten konsertteja
järjestettiin 400 ja niissä oli 59 300 osallistujaa. Lasten konsertteja
järjestettiin myös 400 ja niissä oli 59 000 osallistujaa.

Jumalanpalvelusmusiikki
Jumalanpalvelusten kirjassa on neljä sävelmäsarjaa, joita jumalanpalveluksessa voidaan käyttää. Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) seurakunnista ilmoitti käyttävänsä vain yhtä niistä. Neljäsosa (23 %)
seurakunnista ilmoitti käyttävänsä kahta sävelmäsarjaa ja seitsemän
prosenttia kolmea tai useampaa sävelmäsarjaa. Yhdessä prosentissa
seurakunnista olivat käytössä kaikki neljä sarjaa.
Toinen sävelmäsarja oli selvästi suosituin. Sitä ilmoitti käyttävänsä pääsääntöisesti kolme viidestä (60 %) seurakunnasta. Ensimmäistä sävelmäsarjaa käytettiin pääsääntöisesti neljäsosassa (24 %)
seurakunnista ja kolmatta sävelmäsarjaa joka seitsemännessä seurakunnassa (15 %). Vain prosentissa seurakunnista käytettiin sävelmäsarjaa 4b ja missään seurakunnassa ei ilmoitettu käytettävän sarjaa
4a. Sen sijaan toissijaisina sävelmäsarjoina kaikkia vaihtoehtoja käytettiin lähestulkoon yhtä usein.
Kirkon jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan yksikön
työskentelyn painopisteenä musiikin alueella olivat virteen liittyvät
hankkeet. Vuonna 2009 käynnistettiin laajan virsitutkimushankkeen
suunnittelu. Tutkimushankkeen tarkoituksena on akateemisin tutkimusmenetelmin ja monitieteisessä tutkimuskontekstissa tarkastella
virren olemusta, asemaa ja merkitystä 2000-luvun alun suomalai-
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sessa kulttuurissa ja uskonnollisessa elämässä. Yhteistyöhankkeessa
ovat mukana Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot, Sibelius-Akatemia,
Diak, sekä kirkkohallituksesta Kirkon jumalanpalveluselämän ja
musiikkitoiminnan yksikkö ja Kirkon tutkimuskeskus. Hankkeelle
muodostettiin ohjausryhmä eri alojen tutkijoista, ja se suunniteltiin
toteutettavaksi vuosina 2010–2014.
Kirkkohallitus ja Yleisradio toteuttivat yhteistyönä televisiosarjan Virsistä viisi, jonka johtoajatuksena oli, että virsi kuuluu kaikille
ja elää ajassa. Ohjelmasarja lähetettiin TV1:ssä viitenä sunnuntai-iltana marraskuussa 2009. Sarjan tavoitteena oli toteuttaa ja lähestyä
virsiä musiikillisesti eri tavoin.
Kirkolliskokouksen aloitteesta käynnistettiin Virsikirjan lisävihkohanke, jonka avulla vastataan virsikirjan uudistustarpeisiin.
Kirkolliskokous päätti 2010 virsikirjan lisävihkon laatimisesta täydentämään virsikirjasta puuttuvia aihepiirejä. Tehtävään asetettiin
suomen- ja ruotsinkieliset työryhmät. Virsikirjasta puuttuvia aihepiirejä sekä yleisluonteista virsimateriaalia täydennetään luomalla uusia
virsiä. Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa.
Seurakuntien työntekijäkyselyssä 2012 (N=880) kirkon työntekijöiltä kysyttiin, mihin jumalanpalveluksen ja kirkkovuoden osiin
tarvittaisiin lisää virsiä. Jumalanpalveluksen osista eniten uusia virsiä
kaivattiin ehtoollisosaan, jonka kohdalla myöntäviä vastauksia oli 37
prosenttia kun kieltävän vastauksen antoi 27 prosenttia (loput eivät
osanneet sanoa). 28 prosenttia vastaajista kaipasi lisää virsiä sanaosaan
(31 % vastasi kieltävästi). 23 prosenttia vastaajista nimesi päätösosan
(kieltäviä 34 %) ja 21 prosenttia johdanto-osan (kieltäviä 36 %).
Kirkkovuoden osista eniten uusia virsiä kaivattiin pääsiäiseen,
jonka nimesi 40 prosenttia vastaajista (kieltäviä 27 %). Useimpien
kirkkovuoden osien kohdalla myöntäviä ja kieltäviä vastauksia oli
osapuilleen saman verran. Esimerkiksi jouluun kaipasi uusia virsiä
36 prosenttia vastaajista (kieltäviä 31 %), adventtiin 33 prosenttia,
(kieltäviä 33 %) ja Mikkelinpäivään 31 prosenttia (kieltäviä 28 %).
Sen sijaan kirkkovuoden päätökseen (19 %), uudenvuodenpäivään
(19 %), loppiaiseen (20 %), Kristuksen kärsimykseen ja kuolemaan
(21 %) vain noin viidennes vastaajista kaipasi uusia virsiä kun vastaavasti yli kolmannes ei niitä kaivannut.
Vuonna 2011 piispainkokouksen alaisuudessa toimiva kanttori-
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koulutustoimikunta aloitti yhteistyössä Suomen musiikkioppilaitosten liiton kanssa Urku auki! -hankkeen. Sen tarkoituksena on edistää
seurakuntien ja musiikkioppilaitosten välistä yhteistyötä sekä urkujensoiton opiskelua musiikkioppilaitoksissa.
Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön yksikön toimikunta teki
kertomuskaudella selvityksen kirkon musiikkitoiminnan kokonaisuudesta. Selvitys kirkon musiikkitoiminnan perusteista, sisällöstä ja toteutumisesta valmistui vuonna 2011. Raporttiin on koottu
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa tehtävä kokoava musiikkitoiminta. Dokumentti sisältää myös pohdintaa musiikin
teologiasta, merkityksestä seurakunnassa, sekä toimintojen sisältöjen
kuvausta.
Kirkkovuoden antifonit -kokoelma julkaistiin sekä suomeksi että
ruotsiksi. Kokoelma sisältää antifonit psalmisävelmineen kaikkiin
Evankeliumikirjassa oleviin päivän psalmeihin. Suomenkielisiin
antifoneihin sävelmät on laatinut Tuomo Nikkola ja ruotsinkielisiin
Åsa Westerlund.

Kirkkomusiikkitapahtumia
Neljännet valtakunnalliset kanttoreiden neuvottelupäivät, Kanttoripäivät, pidettiin vuonna 2008 Turussa. Neuvottelupäivien teema oli
”Mistä on kunnon kanttorit tehty”. Pääjärjestäjänä oli kirkkohallitus
(KJM) yhdessä Suomen Kanttori-urkuriliiton, Suomen Kirkkomusiikkiliiton, Teologit ja kirkkomuusikot ry:n, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun arkkihiippakunnan kanssa. Päivät tavoittivat puolet (n. 450 osallistujaa) kanttorikunnasta.
Viidennet kanttoreiden valtakunnalliset neuvottelupäivät järjestettiin Tampereella vuonna 2010. Päivien teemana oli ”Hengessä
ja hengissä”. Järjestäjätahoina olivat kirkkohallitus (KJM), Suomen
Kanttori-urkuriliitto, Tampereen hiippakunta, Tampereen seurakuntayhtymä, Suomen Kirkkomusiikkiliitto, Teologit ja kirkkomuusikot
ry ja Seurakuntien Lapsityön Keskus. Päivät kokosivat yhteen lähes
puolet (440 osallistujaa) työssä olevista kanttoreista. Ammatillisten
kysymysten rinnalla on työntekijöiden hengellisen elämän tukeminen noussut entistä tärkeämmäksi neuvottelupäivien ohjelmassa.
Ilon kautta -tapahtuma järjestettiin Heinolassa huhtikuussa
2010. Tapahtuma on seurakuntien nuorisokuoroille ja nuorten laulu-
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ryhmille suunnattu laulutapahtuma, joka on järjestetty kaksi kertaa.
Tapahtuma järjestettiin samaan aikaan Heinolassa pidettyjen Kirkon
nuorisopäivien kanssa, ja siihen osallistui noin 120 nuorta.
Lauluntekokurssi järjestettiin vuonna 2010 Päiväkummussa
kutsuseminaarin muodossa yhteistyössä Seurakuntien Lapsityön
Keskuksen, PTK – Poikien ja Tyttöjen keskuksen, Nuorten Keskuksen ja Suomen Lähetysseuran kanssa. Seminaariin oli kutsuttu 20
eri-ikäistä ja erilaista tekstin- ja musiikintekijää. Seminaarin tavoitteena oli antaa välineitä hengellisten yhteislaulujen tekemiseen. Uusia
lauluja syntyi useita kymmeniä.

5.2 Kulttuuritoiminta
Kirkkohallituksen vuonna 2008 asettama kulttuuriperintötyön strategiaryhmä laati arvion kirkon kulttuuriperintötyön nykytilanteesta
ja valmisteli mietinnön Kirkkohallituksen kulttuuriperintötyön strategisista suuntaviivoista vuosille 2010–2015. Mietintö hyväksyttiin
tammikuussa 2010 ja siinä määriteltiin kirkon kulttuurityön perustehtävä, arvot ja visio.
Strategian määrittämän perustehtävän mukaan kirkkohallitus
vastaa kirkon aineelliseen kulttuuriperintöön liittyvistä kirkkolain
mukaisista viranomaistehtävistä sekä antaa kirkon kulttuuriperintöä
koskevaa asiantuntijapalvelua seurakunnille ja muille julkishallinnon
sektoreille. Lisäksi kirkkohallitus pyrkii lisäämään kulttuuriperintötietoutta ja kehittämään kulttuuriperintötyön ammatillista osaamista kirkossa. Mietinnön määrittämien arvojen mukaisesti kirkon
aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä kunnioitetaan pyhyyden ja
kirkon perustehtävän välittäjänä ja palvelijana. Kirkon kulttuuriperintöä vaalitaan ja säilytetään vastuullisesti tuleville sukupolville
osana yhteistä kansallista kulttuuriperintöä. Lisäksi arvostetaan kirkollisen kulttuurin eri muotoja, monikulttuurisuutta ja monikielisyyttä. Kirkkohallituksen visiona on koko kirkon sekä seurakuntien
kulttuuri-identiteetin ja perinnetietouden lisääminen, kulttuuriperintötyön ammatillisen osaamisen korkea taso sekä monitasoinen
yhteistoiminta kulttuuriperintötyön eri organisaatioiden kanssa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tietoa kirkon kulttuuriperinnöstä välite-
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tään avoimesti ja tarkoituksena on näkyä, kuulua ja keskustella myös
verkossa.

Kirkollisen kulttuuriperinnön vaaliminen
Vuonna 2009 vietettiin kirkon lähetyksen juhlavuotta, sillä silloin
tuli kuluneeksi 150 vuotta Suomen Lähetysseuran perustamisesta.
Samana vuonna valmistui kirkon uusi yhteinen lähetysstrategia. Juhlavuosi avattiin seminaarilla ja sen päätapahtumana oli juhlamessu,
jota vietettiin Helsingin tuomiokirkossa tammikuussa. Lisäksi Suomen Lähetysseura järjesti useita tilaisuuksia ympäri vuoden.
Helmikuussa 2011 tuli kuluneeksi 150 vuotta Lapin herättäjänä
tunnetun Lars Leevi Laestadiuksen (1800–1861) kuolemasta. Juhlapäivää vietettiin monin tavoin ja esimerkiksi Torniossa järjestettiin
kansainvälinen seminaari ja juhlamessu. Seminaarissa julkistettiin
myös professori Juha Pentikäisen ja dosentti Risto Pulkkisen toimittama Laestadiuksen Lappalaisten mytologian uusi täydellinen laitos,
johon on koottu kaikki Laestadiuksen kirjoittamat osat suomeksi.
Juhlavuonna valmistui myös Laestadiuksesta kertova dokumenttielokuva sekä hänen elämäänsä valottava kirja.
Vuonna 2011 tuli myös kuluneeksi 200 vuotta evankelisen herätysliikkeen perustajan, Fredrik Gabriel Hedbergin (1811–1893)
syntymästä. Juhlavuoden päätapahtumana oli Helsingin yliopiston
kirkkohistorian osastolla järjestetty seminaari. Juhlavuonna ilmestyi
myös dosentti Seppo Suokunnaksen kirjoittama Hedbergin elämäkerta.
Valtakunnallinen Raamattuvisa on vuodesta 1992 järjestetty kilpailu, jonka päämääränä on innostaa oppilaita lukemaan Raamattua. Seitsemännen kerran nelivaiheinen Raamattuvisa alkoi marraskuussa 2009 ja päättyi finaaliin huhtikuussa 2010 Agricolan kirkon
kryptassa Helsingissä. Kisaan osallistui lähes 5 000 koululaista yli
140 koulusta. Kisan järjestivät Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut, Opetushallitus, Luokanopettajaliitto, Suomen Raamattuopisto sekä Suomen Ev.Lut Opiskelija- ja Koululaislähetys. Myös seurakunnat osallistuivat järjestelyihin. Tämänkertaisen visan voitti Marttilan koulun
joukkue Seinäjoelta.
Vuodesta 2000 lähtien on järjestetty Virsivisa-kilpailuja, joiden
tarkoituksena on innostaa koululaisia yhdessä laulamiseen ja suoma-
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laisen virsiperinteen monipuoliseen tuntemukseen. Virsivisan järjestää Seurakuntien Lapsityön Keskus yhteistyössä Kirkkohallituksen
ja Opetushallituksen kanssa. Vuoden 2009 virsivisan finaali järjestettiin Jyväskylässä, ja sen voittivat Kauhavan virsiveijarit Kosolan
koulusta ja Kauhavan seurakunnasta. Kaikkiaan visan eri vaiheisiin
osallistui noin 8 000 koululaista. Viidennet Virsivisat järjestettiin
vuonna 2011 Turun tuomiokirkossa, ja siihen osallistui 7 000 koululaista. Visan voitti Virsieleet Espoon hiippakunnasta.

Kirkolliset kulttuuripalkinnot
Kirkkohallitus on jakanut vuodesta 1992 lähtien vuosittain kirkon
kulttuuripalkinnon kristillisen sanoman kannalta merkityksellisestä
taiteellisesta toiminnasta tai kulttuuriteosta. Kirkon kulttuuripalkinto 2008 jaettiin professori Reijo Pajamolle ja musiikkisihteeri Kaija
Eerolalle virren asiantuntijoina. Professori Reijo Pajamo sai tunnustuksen elämäntyöstään opettajana, tutkijana ja virsikasvatuksen edistäjänä. Kaija Eerola palkittiin pitkäaikaisesta työstä virsikasvatuksen
ja erityisesti lasten ja varhaisnuorten musiikkikasvatuksen edistäjänä.
Vuoden 2009 kirkon kulttuuripalkinnon saivat kuvataiteilijat
Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala tunnustuksena Tyrvään Pyhän
Olavin kirkon maalausten ja kuvaohjelman toteutuksesta. 1500-luvulla valmistunut Pyhän Olavin kirkko joutui tuhopolton kohteeksi
vuonna 1997, minkä jälkeen kirkko restauroitiin uudelleen käyttöön.
Kuvataiteelliset maalaustyöt tehtiin vuosina 2005–2009. Lavonen
ja Rauhala maalasivat kirkkoon 101 työtä, joiden pohjana olivat
1700-luvun kuva-aiheet.
Vuoden 2010 kirkon kulttuuripalkinto myönnettiin arkkitehti,
akateemikko Juha Leiviskälle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta kirkkojen ja muiden sakraalitilojen suunnittelutyöstä, jossa
hän on välittänyt merkittävästi kristillistä sanomaa. Juha Leiviskä on
tunnettu arkkitehti ja muotoilija sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen suunnittelemiaan kirkkoja ovat muun muassa Pyhän Tuomaan
kirkko Oulussa (1975), Vantaan Myyrmäen kirkko (1984), Kuopion
Männistön kirkko (1992) ja Pakilan kirkko Helsingissä (2002). Ulkomailla hän on suunnittelut muun muassa kansainvälisen Ad Dar
-kulttuurikeskuksen Betlehemissä Palestiinassa (2003). Viimeisin
Leiviskän valmistunut työ on Helsingin Diakonissalaitoksen tuetun
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palveluasumisen Aurora-talo, johon ensimmäiset asukkaat muuttivat
joulukuussa 2010.
Vuoden 2011 kirkon kulttuuripalkinto myönnettiin tanssija-koreografi Tiina Lindforsille. Hän sai palkinnon Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa esitetystä tanssidraamasta Passio, joka
kuvaa Jeesuksen kärsimysnäytelmän. Lindfors vastasi Passion ohjauksesta ja koreografiasta. Kirkon kulttuuripalkintotyöryhmä katsoi
draaman olleen kristillisen sanoman kannalta merkityksellinen kulttuuriteko. Tiina Lindfors on Tanssiteatteri ERI:n perustajajäseniä ja
on koreografioinut teatterille 54 teosta. Lindfors on tehnyt tilauskoreografioita myös Helsingin Juhlaviikoille, Suomen Kansallisbaletille ja Estonia-baletille.
Kristilliset kustantajat ry on vuodesta 1993 lähtien järjestänyt
vuoden kristillinen kirja -valinnan. Vuoden kristilliseksi kirjaksi
voidaan valita yhden tai useamman Suomen kansalaisen kirjoittama,
toimittama tai toteuttama teos, myös kuvateos tai kaunokirjallinen
teos, joka on ilmestynyt edellisen valintaprosessin jälkeen. Kilpailu on avoin kaikille kustantajille. Kansanedustaja Timo Soini valitsi
vuoden 2008 kristilliseksi kirjaksi Tauno Väinölän teoksen Virsikirjamme virret (Kirjapaja). Väinölä on hymnologi, joka on tutkinut virsiä vuosikymmenien ajan. Hänet tunnetaan virsitietouden kerääjänä
ja jakajana, joka on kirjoittanut virsistä muun muassa Kotimaa-lehteen. Hän on osallistunut nykyisen, vuonna 1987 käyttöön otetun,
virsikirjan valmisteluun virsikirjakomitean tekstijaoston jäsenenä.
Vuoden kristillinen kirja 2009 oli Tuomas Heikkilän ja Liisa
Suvikummun Pyhimyksiä ja paanukattoja – Kulttuuriretkiä Suomen
kirkkoihin (Kirjapaja). Teos avaa suomalaista pyhimysmaailmaa keskiajalta nykypäivään. Teoksen valitsi näyttelijä ja laulaja Ritva Oksanen.
Vuoden kristillinen kirja 2010 oli Juha Pihkalan ja Esko Valtaojan teos Tiedän uskovani, uskon tietäväni – Keskustelukirjeitä
(Minerva). Toimittaja Maarit Tastula valitsi kilpailun voittajan. Teos
sisältää Pihkalan ja Valtaojan kirjeenvaihtoa muun muassa uskosta
ja tiedosta, moraalin perusteista, kirkosta sekä uskontojen merkityksestä.
Vuoden kristillinen kirja 2011 oli Juha Sihvolan teos Maailmankansalaisen uskonto (Otava). Teoksessa tarkastellaan uskonnonfiloso-
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fian ydinkysymyksiä ja uskontojen asemaa globalisoituneessa maailmassa. Huomio kohdistuu erityisesti kristinuskon vapaamielisten
ja vanhoillisten suuntausten välisiin jännitteisiin, Lähi-idän tilanteeseen, islamiin ja juutalaisuuteen sekä ajankohtaisiin seksuaalieettisiin
kiistoihin. Kilpailun voittajan valitsi yrittäjä Jari Sarasvuo.
Kirkkohallitus on vuodesta 1975 lähtien jakanut vuosittain kirkon tiedonvälityspalkinnon merkittävästä panoksesta kristillisen sanoman, kristillisen tiedon tai kristinuskon mukaisten elämänarvojen
välittämisestä viestinnän eri keinoin.
Vuoden 2008 tiedonvälityspalkinto jaettiin lastenpsykiatrian
erikoislääkäri, kirjailija Jari Sinkkoselle. Sinkkonen on aktiivisella
toiminnallaan osoittanut, miten valtavirtamediassa on edelleen tilaa
ja mahdollisuuksia keskustella yhteiskunnan arvoista, kuten lasten
asemasta suomalaisessa tietoyhteiskunnassa. Hän on kirjoissaan ja
lukuisissa lehtiartikkeleissaan tuonut näkyvästi esille lasten ja varsinkin poikien mieheksi kasvamisen haasteita.
Vuonna 2009 palkintoa ei jaettu. Vuoden 2010 Kirkon tiedonvälityspalkinto myönnettiin Jaakko Heinimäelle. Palkitsemisperusteluissa Jaakko Heinimäkeä kiitettiin siitä, että hän on esiintynyt laajasti mediassa ja pitänyt esillä kirkkoa ja kristillistä kulttuuriperintöä.
Hän on tehnyt kirkkoa ja kristinuskoa tunnetuksi asiantuntemuksella, tämän ajan kielellä ja mielenkiintoisella tavalla. Jaakko Heinimäki on helsinkiläinen tietokirjailija, kolumnisti ja pappi. Hän on kirjoittanut muun muassa pyhimyslegendoista, kuolemansynneistä sekä
uskonnon ja huumorin suhteesta. Syksyllä 2011 Kirkkohallitus päätti
muuttaa palkinnon nimen kirkon viestintäpalkinnoksi ja seuraavasta
palkinnosta päätetään syksyllä 2012.
Kristillinen medialiitto (KML) on myöntänyt vuodesta 2005
lähtien Vuoden kristillinen mediateko -tunnustuspalkinnon, jonka
tarkoituksena on parantaa kristillisen media-alan ja sen tekijöiden
tunnettuutta ja arvostusta. Palkinto myönnetään toimialalla ansioituneelle henkilölle, hankkeelle tai toimijalle. Vuoden 2008 palkinto
myönnettiin helluntailaiselle Ristin Voitto -lehdelle sen ennakkoluuloja poistavasta tiedottamisesta. Lehti oli esimerkiksi vuoden 2008
aikana nostanut ekumenian kysymykset näkyvästi esille. Vuoden
2009 palkinto myönnettiin Turussa järjestetyille Maata Näkyvissä
-festareille. Tunnustus annettiin määrätietoisesta ja ennakkoluulot-
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tomasta tavasta välittää kristillisiä arvoja nuorisolle musiikin, taiteen
ja uuden median välityksellä. Vuoden 2010 tunnustus annettiin kansanedustaja Päivi Räsäselle Ajankohtaisen kakkosen Homoilta-ohjelman jälkeen syntyneen mediakeskustelun johdosta. Vuoden 2011
Kristillinen mediateko -tunnustuspalkinto myönnettiin evankelis-luterilaisen kirkon Hengellinen elämä verkossa -hankkeelle sen
antamasta tuesta kirkon verkossa tapahtuvalle työlle.
Kirkkopalvelujen Vuoden seurakuntateko -palkinto muutettiin
vuonna 2007 joka toinen vuosi jaettavaksi Kirkon kukko -palkinnoksi. Kirkon kukko on tunnustuspalkinto, joka myönnetään saatujen ehdotusten perusteella valitulle seurakunnalle tai kirkolliselle
järjestölle valppaasta valveillaolosta. Palkitsemisella pyritään nostamaan positiiviseen valokeilaan kirkollisen kentän raikkaita ja arvokkaita ilmiöitä tai hankkeita. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran
vuonna 2009 Jyväskylän kirkkopäivillä. Sen sai Lapuan tuomiokirkkoseurakunta kehittämästään kirkkoonliittymispaketista, joka
annetaan Lapualla jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka
liittyy Lapuan evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseneksi. Niitä on Lapualla jaettu joulukuun 2008 alusta lähtien, ja ne sisältävät
”tuunattavan” Raamatun, Lapuan tuomiokirkon kuvalla varustetun
virsikirjan, Katekismuksen, luterilaiset rukoushelmet, seurakunnan
vapaaehtoisten kutomat villasukat, enkelisaippuan, Ristin salaisuutta
pohdin -cd:n, kaularistin, kotikirkon kynttilän sekä peilin. Lapsiperheisiin annetaan myös lasten virsikirja. Vuoden 2011 Kirkon kukko
-palkinto myönnettiin Lahden kirkkopäivillä Pirkanmaan seurakuntien yhteiselle ”UskonPuhdistus”-kampanjalle, jonka tavoitteena
oli jakaa näkyä yhteisöllisestä seurakunnasta ja tavoittaa erityisesti
nuoria aikuisia. Palkintoraati kiitti erityisesti kampanjan ammattitaitoista toteuttamista sekä sen sisältämää uudenlaista kannanottoa
kirkon jäsenyyskysymykseen.
Vuonna 2009 Kirkon mediasäätiö perusti Oulun lasten ja nuorten elokuvafestivaaleilla jaettavan Katso minuun… -palkinnon, joka
myönnetään kilpailussa mukana olevalle parhaalle suomalaiselle lastenelokuvan ohjaajalle. Palkinnolla halutaan tukea kotimaista lasten
ja nuorten elokuvaa sekä kannustaa elokuvantekijöitä kristillisen vastuun ja arvomaailman pohdintaan. Ensimmäisen palkinnon vuonna
2009 sai Dome Karukoski elokuvastaan Kielletty hedelmä. Palkin-
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non saajan valitsi dokumenttiohjaaja Jean Bitar, joka perusteli valintaansa sillä, että elokuvassa uskontoa käsitellään perheiden ja nuorten
arkipäivään kuuluvana luonnollisena asiana, siihen kuuluvine tunteineen ja tapoineen. Vuonna 2011 Katso minuun… -palkinnon sai
Iiris Härmä dokumenttielokuvasta Omaa luokkaansa. Elokuva kuvaa erityisluokan viimeistä kevättä espoolaisella yläasteella. Palkintoa perusteltiin sillä, että elokuvassa välittyy tekojen kautta puhuvan
rakkauden voima tavalla, joka tuo sen kristillisen arvomaailman ydinalueelle.

Kulttuurifoorumit
Vuonna 1947 perustettu Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
(ent. Kristillinen kulttuuriliitto) toteuttaa ja tukee ekumeenista sekä
uskontojen- ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, vahvistaa tieteen,
taiteen ja uskonnon yhteyksiä sekä käy arvokeskustelua kristillisen
näkemyksen pohjalta yhteiskunnassa. Vuodesta 1980 lähtien on järjestetty Kulttuurifoorumi-tapahtumia, joiden tarkoituksena on herätellä eri tahoja mukaan arvokeskusteluun.
Vuoden 2008 Kulttuurifoorumi järjestettiin Hämeenlinnassa, ja
se tarkasteli identiteetin muotoutumista muuttuvassa suomalaisessa
yhteiskunnassa. Tapahtuman otsikko oli Peilikuvaa etsimässä – keskusteluja identiteetistä. Kulttuuriohjelman ja keskustelujen kautta
pohdittiin sekä paikallisia että valtakunnallisia näkökulmia. Kulttuurifoorumin tapahtumiin osallistui viikonlopun aikana yhteensä
noin 1 500 henkeä. Vuoden 2010 Kulttuurifoorumi järjestettiin Turussa ja sen aiheena oli Uskonto – kulttuurin kantaja? Tapahtumassa
pohdittiin uskonnon tilaa ja paikkaa yhteiskunnassa, ja se liittyi Euroopan kirkkojen siirtolaisuuden teemavuoteen 2010.

Pohdinta
Seurakunnan musiikkitilaisuuksien suosio on vähentynyt. Silti ne
kokoavat edelleen huomattavia määriä ihmisiä yhteen. Niiden vahvuus on niiden kyvyssä tavoittaa ihmisiä, jotka muuten osallistuvat
heikosti kirkon toimintaan. Hengelliseen musiikkiperinteeseen ja
erityisesti musiikin tyylien monipuolisuuteen tulisi siksi kiinnittää
erityistä huomiota. Virsistä ja hengellisestä musiikista on myös tärkeää saada lisää tutkimustietoa. Kirkkohallituksen käynnistämän
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virsitutkimushankkeen kautta voidaan saada tietoa hengellisen musiikin käytöstä ja merkityksestä nykyaikana. Laajempien ihmisryhmien tavoittamiseksi on myös mahdollista järjestää juhlia ja tapahtumia, jotka liittyvät muulla tavoin kristilliseen kulttuuriperintöön ja
sen vaalimiseen.
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6. Kasvatustyö

•

•

•
•

Rippikouluun osallistuminen on säilynyt vahvana. Kansainvälisen vertailututkimuksen perusteella suomalaisnuoret ovat poikkeuksellisen tyytyväisiä rippikouluunsa ja rippikoulu myös vaikuttaa usein myönteisesti
nuorten asenteisiin kirkkoa ja uskontoa kohtaan.
Isoskoulutus muodostaa useissa seurakunnissa nuorisotyön kulmakiven.
Isosena toimineita oli vuonna 2011 lähes 16 000 nuorta, mikä vastaa 30
prosenttia rippikoululaisten ikäluokasta. Isoseksi halukkaita on useissa
seurakunnissa enemmän kuin heitä voidaan sijoittaa.
Uskonnollinen kasvatus kodeissa on vähentynyt. Erityisesti nuoret miehet
eivät anna eivätkä suunnittele antavansa mahdollisille lapsilleen uskonnollista kasvatusta.
Kirkon varhaiskasvatuksen kokoontuvan toiminnan muodot tavoittivat
kertomuskaudella vähemmän lapsia kuin aiemmin. Päiväkerhoihin osallistuneiden lasten määrä on vähentynyt selvästi. Vuonna 2011 päiväkerhoihin
osallistui 27 prosenttia 3–5-vuotiaista. Pyhäkouluun osallistui 6 prosenttia
4–10-vuotiaista. Myös varhaisnuorisotyön kokoava toiminta on vähentynyt pitkään.

6.1 Kasvatustyön suuntaviivoja
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön toiminnan keskeinen lähtökohta on kasteopetuksessa. Kaste velvoittaa antamaan opetusta kristinuskon perusteista. Kristillisen uskon sisältöihin perehdytään esimerkiksi päiväkerhoissa, pyhäkouluissa ja rippikouluissa. Toiminnan tavoitteena
on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen.
Tärkeässä roolissa kasvatustyössä ovat verkostot ja yhteistyö muun
muassa oppilaitosten kanssa.
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö -strategiassa kotien hengellisyyden tukeminen nostetaan keskeiseksi tavoitteeksi. Strategia
haastaa kirkkoa tukemaan kotien hengellistä elämää ja perheitä ar-
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kielämässä, myös sen vaikeuksissa ja ristiriidoissa. Yhtenä keskeisenä
tapana nähdään vanhempien rohkaiseminen iltarukouksen opettamiseen ja perheiden kutsuminen jumalanpalveluksiin.
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön missio ja visio sekä strategia 2010
Jumala on. Elämä on nyt. Rakkaus liikuttaa linjasi kirkon kasvatusta, erityisesti lapsi- ja nuorisotyötä vuoteen 2010. Kirkon lapsi- ja
nuorisotyön strategia linjaa kirkon lapsi ja nuorisotyön lähtökohdaksi Jumalan läsnäolon maailmassa ja Kristuksen läsnäolon sanassa ja
sakramenteissa. Kirkon lapsi- ja nuorisotyön toiminta-ajatus nousee
lähetyskäskystä ja lasten evankeliumista. Kasvatustyötä tekemällä
kirkko välittää uskon traditiota sukupolvilta toisille ja auttaa ihmisiä
elämään mielekkäästi.

Kuvio 6.1
Seurakuntien arviot siitä, miten tärkeänä ne pitävät Kirkon Lapsi- ja nuorisotyön missiota ja
visiota sekä strategiaa 2010 suhteessa oman seurakuntansa eri kasvatustyön toimintamuotoihin ja missä määrin ne arvioivat sillä olleen vaikutusta.
hyvin tärkeä / paljon vaikutusta

jonkin verran tärkeä / jonkin verran vaikutusta

TÄRKEYS
Lapsityöhön

24

Perhetyöhön

64

22

64

Varhaisnuorisotyöhön

16

69

Rippikoulutyöhön

17

65

Nuorisotyöhön

18

63

Isoskoulutukseen

17

63

VAIKUTUS
Lapsityöhön

8

62

Perhetyöhön

8

60

Varhaisnuorisotyöhön

4

62

Rippikoulutyöhön

5

62

Nuorisotyöhön

5

60

Isoskoulutukseen

5
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Seurakunnissa kirkon lapsi- ja nuorisotyön strategiaa pidettiin yleisesti vähintään jonkin verran tärkeänä. Hyvin tärkeänä eri työmuo-
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doissa sitä pidettiin noin joka viidennessä seurakunnassa ja jonkin
verran tärkeänä kahdessa seurakunnassa kolmesta. Alle joka viidennessä seurakunnassa sitä ei pidetty lainkaan tärkeänä suhteessa eri
toimintamuotoihin. Tärkeimmäksi se arvioitiin lapsityön toiminnassa.
Useimmat seurakunnat arvioivat strategialla olleen myös vaikutusta toimintaan. Eri työmuodoissa noin kahdessa seurakunnassa
kolmesta sillä arvioitiin olleen jonkin verran vaikutusta, 4–8 prosentissa paljon. Tärkeimmäksi ja vaikuttavimmaksi strategia arvioitiin
seurakuntien lapsityössä.
Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta päätti kesäkuussa
2010 käynnistää kirkon kasvatuksen linjaus -työskentelyn ja nimesi syyskuussa työryhmän laatimaan linjaukset vuoden 2011 loppuun
mennessä. Työryhmän lähtökohtana olivat Meidän kirkko -strategia ja
sen soveltaminen kirkon kasvatuksen perustehtävään.
Kirkon kasvatuksen linjauksen Meidän kirkko – kasvamme yhdessä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen linjaus 2015
tavoitteena on ajantasaistaa kirkon kasvatuksen perustehtävän sanoitusta, valita kirkon kasvatuksen perustehtävän toteuttamista suuntaavat näkökulmat, laajentaa kasvatuksen perustehtävä koskemaan
kaikenikäisiä sekä avata yhteistä keskustelua kasvusta, kasvatuksesta
ja niihin liittyvistä käsityksistä sekä kasvatuksen teologiasta seurakunnissa ja koko kirkon tasolla.
Linjauksessa on uutta se, että kasvatusta sanoitetaan kasvun ilmiön näkökulmasta, ei kasvattajan tai organisaation, ja että korostetaan myös aikuisten oikeutta saada kasvuunsa tukea. Linjauksen
taustalla korostuu kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jossa hengellistä
kasvua ei nähdä irrallisena ja jonka pohjalta tuetaan kunkin kasvua
omana itsenään, ei kasvua joksikin. Kasvun tukemisen tavoite on
aina henkilöön, ryhmään, aikaan ja paikkaan sidottu, siksi linjaukseen ei kirjattu erillistä tavoitetta. Linjaukseen valittiin teemoiksi
kaste, yhteisöllisyys, osallisuus, turvallisuus ja elämänkaari. Linjaus
korostaa sitä, että kasvatus on yksi kirkon perustehtävistä ja sen tulee
toteutua seurakunnan jokaisessa työmuodossa.
Pyhä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen painopiste vuosina 2010–2012. Se rohkaisee pyhän kokemiseen ja vastuulliseen elämäntapaan. Painopiste on osa Meidän kirkko -strategian
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toteuttamista. Painopisteellä halutaan rohkaista pyhän etsimiseen ja
lähestymiseen, vahvistaa kristillistä uskoa ja elämäntapaa ja edistää
luomakunnan hyvinvointia.
Pyhä-painopiste arvioitiin seurakuntien kasvatuksen eri työaloilla tärkeäksi. Lapsityössä peräti puolet seurakunnista piti sitä erittäin
tärkeänä, muissakin toimintamuodoissa useimmiten vähintään neljännes. Lisäksi 45–66 prosentissa seurakunnista painopiste arvioitiin
melko tärkeäksi suhteessa eri työmuotoihin. Painopisteellä arvioitiin
myös olleen käytännön vaikutusta. Vahvimmaksi vaikutus arvioitiin
lapsityössä, jossa vain alle joka kymmenennessä seurakunnassa arvioitiin, ettei painopisteellä ole lainkaan vaikutusta. Joka neljännessä
seurakunnassa vaikutus lapsityöhön arvioitiin suureksi ja kahdessa
seurakunnassa kolmessa sillä arvioitiin olleen jonkin verran vaikutusta. Muissakin toimintamuodoissa selkeä enemmistö seurakunnista arvioi painopisteellä olleen vaikutusta.

Kuvio 6.2
Pyhä-painopisteen tärkeys ja vaikutus seurakuntien kasvatustyön eri toimintamuotoihin.
hyvin tärkeä / paljon vaikutusta

TÄRKEYS
Lapsityöhön
Perhetyöhön
Varhaisnuorisotyöhön
Rippikoulutyöhön
Nuorisotyöhön
Isoskoulutukseen
Aikuiskasvatukseen
VAIKUTUS
Lapsityöhön
Perhetyöhön
Varhaisnuorisotyöhön
Rippikoulutyöhön
Nuorisotyöhön
Isoskoulutukseen
Aikuiskasvatukseen

jonkin verran tärkeä / jonkin verran vaikutusta
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Jumalan silmissä kaunis – Tytöt ja pojat oli kirkon kasvatustyön
painopisteenä vuosina 2006–2008. Painopistetyöskentelyllä haastettiin näkemään mitä tyttönä ja poikana eläminen ja kasvaminen on
tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa.
Uuden nuorisolain myötä Opetusministeriö toteutti ensimmäisen lapsi- ja nuorisotyön kehittämisohjelman (2007–2011). Kirkko
oli verkostossa mukana yhtenä toimijana sitä luomassa. Poliittisen
ohjauksen tavoitteet olivat monilta osin myös kirkon nuorisotyön tavoitteiden mukaisia.

Kuvio 6.3
Suomalaisten näkemys lapsuudenkotinsa uskonnollisesta kasvatuksesta. Niiden osuus, jotka
vastasivat kuhunkin kohtaan kyllä. Gallup Ecclesiastica 2011, N=4 919 (%).
Minulle opetettiin lapsena iltarukous
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Lapsuudenkodissani kunnioitettiin lepopäivää

70
58

Lapsuudenkodissani käytiin joulukirkossa
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Lapsuudenkodissani puhuttiin uskonnosta

53

Sain mielestäni kotona uskonnollisen kasvatuksen
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Lapsuudenkodissani käytiin säännöllisesti
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Useat kertomuskaudella tehdyt tutkimukset osoittavat aikaisempien
tutkimusten tavoin uskonnollisen kasvatuksen vähentyneen kodeissa.
Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyyn vastanneista 40 prosenttia kertoo
saaneensa kotona uskonnollisen kasvatuksen. 15–24-vuotiaista näin
kokee vain joka viides (21 %), kun yli 65-vuotiaista yli puolet (52 %).
Kaikista suomalaisista 76 prosenttia kertoo oppineensa kotona iltarukouksen. Yli 65-vuotiaista lähes 90 prosenttia kertoo oppineensa kotona iltarukouksen, alle 25-vuotiaista reilu puolet (55 %). Niin
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ikään lepopäivän viettäminen on vähentynyt jyrkästi. Yli 65-vuotiaista neljä viidestä kertoi kodissa kunnioitetun lepopäivää, nuorista
vain neljännes. Kaikista suomalaisista yli puolet kertoo kotona kunnioitetun lepopäivää.
Myös uskonnosta puhuminen on vähentynyt kodeissa. Kaikista
suomalaisista puolet kertoo, että kotona puhuttiin uskonnosta. Yli
65-vuotiaista näin kertoo kaksi kolmesta, mutta alle 25-vuotiaista
40 prosenttia. Nuorista yli puolet (56 %) kertoi, ettei uskonto ollut
lapsuudenkodissa mitenkään esillä. Yli 65-vuotiaiden keskuudessa
osuus on neljännes.
Sama muutos näkyy kysyttäessä sitä, antoiko tai antaisiko omille
lapsilleen uskonnollista kasvatusta, jos lapsia on tai joskus tulisi olemaan (ks. kuvio 6.4). Mitä nuoremmasta ikäluokasta on kysymys, sitä
vähemmän on niitä, jotka uskonnollista kasvatusta antaisivat. Myös
sukupuolten väliset erot ovat selkeät. Nuoret miehet ovat poikkeuksellisen haluttomia antamaan uskonnollista kasvatusta. 15–24-vuotiaista miehistä vain 14 prosenttia kertoi haluavansa antaa mahdollisille lapsilleen uskonnollista kasvatusta, naisista joka kolmas. Yli
65-vuotiaista miehistä uskonnollista kasvatusta antaisi puolet ja naisista lähes kaksi kolmesta.

Kuvio 6.4
Mikäli itselläsi on tai tulisi joskus olemaan lapsia, annoitko/antaisitko heille uskonnollista kasvatusta? Niiden osuus, jotka vastasivat kyllä. Gallup Ecclesiastica 2011, N=4 859 (%).
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6.2 Kirkon varhaiskasvatus
Kirkon varhaiskasvatuksella tarkoitetaan kirkossa tehtävää kasvatustyön osa-aluetta, joka toteutuu seurakunnissa alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjana ovat valtioneuvoston
hyväksymät varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, jotka
sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen
keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. Nämä periaatteet
ovat mukana myös kirkon puolella tehdyssä varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirjassa Lapsi on osallinen, joka julkistettiin vuonna
2008. Asiakirja on kaksiosainen: Tiivis kirkon varhaiskasvatuksen
kehittämissuunnitelma esittelee lyhyesti kirkon varhaiskasvatusta ja
sen kehittämisen painopisteitä. Se on tarkoitettu vanhemmille, seurakunnan luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille.
Laajempi Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirja on
suunnattu erityisesti seurakuntien työntekijöille sekä kouluttaville
tahoille. Tämä asiakirja laajentaa ja syventää esitteessä mainittuja
asioita ja sisältää tarkempia kirkon varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoihin liittyviä kehittämistavoitteita. Asiakirjaa pidettiin lapsityössä useimmiten melko tärkeänä (59 % seurakunnista) tai tärkeänä
(29 %). Useimmat seurakunnat arvioivat sillä olleen myös vaikutusta
(68 % jonkin verran, 17 % paljon). Joka viidennessä seurakunnassa
(20 %) oli myös laadittu oma varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma (VAKE).
Kertomuskaudella kirkkohallituksen toiminnallisen osaston
toteuttaman lasten syrjäytymiseen liittyvän kyselytutkimuksen
mukaan kirkon varhaiskasvatuksen työntekijät kaipaavat työhönsä
erityisesti varhaiseen puuttumiseen liittyvää koulutusta ja toimintamalleja. Heidän kokemuksena mukaan lasten syrjäytyminen on lisääntynyt ja se näkyy myös seurakunnan toiminnassa.

Päiväkerhot
Päiväkerhoihin osallistui vuonna 2011 kaikkiaan noin 48 500 lasta,
mikä vastaa 27 prosenttia 3–5-vuotiaista (36 % vuonna 2007). Päivä-
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kerholaisten määrä väheni kertomuskaudella 21 prosenttia. Samaan
aikaa pikkulasten ikäluokkien koko kuitenkin kasvoi syntyvyyden
kasvun myötä noin kolme prosenttia.
Päiväkerhotyö on ollut vuosikymmeniä kirkon lapsityön vahvuus. Päiväkerholaisten määrä on kuitenkin laskenut erityisesti
1990-luvun puolivälistä lähtien. Vuonna 1995 lapsista 58 prosenttia
osallistui seurakunnan päiväkerhoihin. Päiväkerholaisten määrä vähentyi erityisesti kunnallisen päivähoito-oikeuden laajentuessa. Koska yhä pienempi osa lapsista on kotihoidossa, yhä harvemmalla on
käytännön mahdollisuuksia osallistua seurakunnan päiväkerhoihin.
Lisäksi maksuttoman esiopetuksen voimaantuleminen vuonna 2003
on vähentänyt voimakkaasti päiväkerhoon tulevien kuusivuotiaiden
määrää ja muuttanut päiväkerhotyön ensisijaiseksi kohderyhmäksi
useimmissa seurakunnissa 3–5-vuotiaat aiemman 4–6-vuotiaiden
asemesta. Päiväkerholaisista 52 prosenttia oli tyttöjä ja kolme neljästä
oli kotihoidossa, loput useimmiten perhepäivähoidossa (14 %).
Päiväkerhotyön puitteissa järjestetään myös erilaisia tilaisuuksia. Näitä ovat muun muassa vanhempainillat ja päiväkerhotyön järjestämät juhlat. Tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrät ovat
puolittuneet kertomuskaudella. Vuoden 2011 aikana seurakunnissa
oli 3 000 tilaisuutta (6 500 vuonna 2007), joihin osallistui 150 000
henkeä (305 000 vuonna 2007). Päiväkerhotyön leirit ja retket ja
niiden osallistujamäärät ovat niin ikään vähentyneet voimakkaasti
kertomuskaudella. Päiväkerhotyön retkiä järjestettiin vuonna 2011
kaikkiaan 1 400 ja niille osallistui vajaa 28 000 lasta. Päiväkerhotyön
leireille osallistui 4 000 henkeä. Retkien määrä väheni kolmanneksen
ja niille osallistuneiden määrä väheni lähes puoleen. Leirien määrä
puolittui ja niille osallistuneiden määrä väheni yli 60 prosenttia.
Päiväkerhotyön puitteissa järjestettiin yhteensä 2 800 vanhempaintilaisuutta, joihin osallistui 16 000 henkeä. Kerholaisten vanhempien keskuudessa järjestettävät kasvatuskeskustelut, vanhempainvartit, ovat tulleet yhä yleisemmäksi käytännöksi seurakunnissa.
Kolmessa seurakunnassa neljästä niitä järjestettiin vähintään tarpeen
vaatiessa vanhempien kanssa, joka neljännessä kaikkien kerholaisten
vanhempien kanssa.
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Kuvio 6.5
Kirkon kasvatus- ja nuorisotyön toiminnan tavoittavuus vuosina 2003, 2007 ja 2011.*
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*Pyhäkoulutyön osalta vuoden 2003 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Vuoden 2005 jälkeen pyhäkouluihin ei enää tilastoitu
päiväkodeissa pidettyjä pyhäkouluja, vaan nämä on tilastoitu työntekijöiden käynteinä päivähoidossa.

Pyhäkoulu
Pyhäkoulu on seurakunnan järjestämää toimintaa pienille ja kouluikäisille lapsille. Se on luonteeltaan sekä kerhon että jumalanpalveluksen kaltainen. Pyhäkoulusta käytetäänkin nimitystä lasten kirkko.
Pyhäkoulut kokoontuvat viikoittain sunnuntaisin tai arkisin. Myös
pienten lasten vanhemmat ovat tervetulleita pyhäkouluun.
Pyhäkouluihin osallistui vuonna 2011 yhteensä reilu 23 000 lasta.
Määrä vastaa 5,7 prosenttia 5–11-vuotiaiden ikäluokasta. Pyhäkouluryhmiä oli yhteensä 1 300. Kertomuskaudella pyhäkouluryhmien
määrä väheni 20 prosenttia ja pyhäkoululaisten määrä 18 prosenttia.
Pyhäkouluihin osallistuneiden lasten määrä on ollut pitkään laskussa, mutta tarkkoja lukuja määrän laskusta ei voida esittää pitemmältä
ajanjaksolta, koska vuodesta 2005 pyhäkoulujen tilastointi on muuttunut. Pyhäkoulu on aina seurakunnan omaa toimintaa eikä sitä voida toteuttaa päivähoidossa. Termiä ”päiväkotipyhäkoulu” ei siksi enää
käytetä eikä suositella käytettäväksi. Päivähoidon kanssa tehtävä yh-
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teistyö (uskontokasvatus) tilastoidaan työntekijän käynteinä päivähoidossa. Vuonna 2011 seurakuntien työntekijät tekivät kaikkiaan
lähes 17 000 vierailua päivähoidossa. (Yhteensä työntekijät tekivät
lapsi- ja nuorisotyössä yli 75 000 vierailua ja käyntiä, joista kouluissa
43 000, päivähoidossa 17 000, kodeissa 11 000 ja muualla 5 000.)
Pyhäkoulut kokoontuivat edelleen useimmiten perinteiseen tapaan sunnuntaisin, joskin muina aikoina kokoontuvien ryhmien
määrä oli lisääntynyt. Ryhmistä 63 prosenttia kokoontui sunnuntaisin (73 % vuonna 2007).
Pyhäkoulujen opettajat ovat yleensä vapaaehtoisia. Vuonna 2011
pyhäkoulujen opettajina toimi 3 300 vapaaehtoista, joista 80 prosenttia naisia. Vapaaehtoisten määrä on kertomuskaudella vähentynyt
reilun viidenneksen.
Pyhäkoulutyön koordinointi on useimmissa seurakunnissa yhdistetty jonkin muun työntekijän tehtäviin. Noin 65 prosentissa
seurakunnista pyhäkoulutyö koordinoitiin näin. Vain kahdessa prosentissa toimi kokoaikainen pyhäkoulusihteeri (4 % vuonna 2007) ja
joka kymmenennessä osa-aikainen tai sivutoiminen. Joka kymmenennessä seurakunnassa koordinoinnista vastasi vapaaehtoinen tai
palkkiotoiminen avustaja. 16 prosentissa seurakunnista pyhäkoulutyön koordinointia ei ollut osoitettu kenellekään.

Muu varhaiskasvatuksen toiminta
Yhä useammat seurakunnat lähettivät syntymäpäiväkortteja pikkulapsille. Lähes kahdessa seurakunnassa kolmesta (63 %) lähetettiin
syntymäpäiväkortteja koko ikäluokalle, useimmiten 1–4-vuotiaille
tai 1–5-vuotiaille (57 % vuonna 2007). 14 prosentissa seurakunnista kortteja lähetettiin osalle ikäluokasta. Useampi kuin joka kolmas
(39 %) seurakunta lähetti kutsuja päiväkerhoon koko ikäluokalle,
15 prosenttia osalle ikäluokkaa. Koko ikäluokalle suunnatut kutsutilaisuudet lisääntyivät kertomuskaudella. Joka toinen (51 %) seurakunta järjesti kutsutilaisuuksia koko ikäluokalle, kun edellisen
kertomuskauden päättyessä vain joka kolmas. Kaksi prosenttia seurakunnista lahjoitti viittomakielistä materiaalia sitä tarvitseville. 65
prosenttia seurakunnista (70 % vuonna 2007) teki yhteistyötä neuvoloiden kanssa, 21 % säännöllisesti, 47 % satunnaisesti.
Merkittävä osa seurakuntien varhaiskasvatuksesta toteutetaan
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yhteistyössä kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa. Seurakunnilla
oli aktiivisia yhteyksiä yhteiskunnan varhaiskasvatukseen sekä päivähoidossa että esiopetuksessa. Uskonnollinen ja eettinen kasvatus
on lähtökohtaisesti lakisääteinen osa päivähoitokasvatusta. Uskontokasvatus on päivähoidossa luonteeltaan yleissivistävää, jotta mahdollisimman moni voisi siihen osallistua. Valtaosa seurakunnista
teki jonkinlaista yhteistyötä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kanssa. Yhteydenpidon muotoja olivat erilaiset vierailut,
päivänavaukset ja jumalanpalvelukset sekä erilainen materiaaliapu ja
yhteiset koulutustilaisuudet.
Aktiivisinta oli yhteydenpito päiväkotien kanssa. Valtaosa seurakunnista (86 %) kävi päiväkodeissa pitämässä päivänavauksia ja hartauksia, 59 prosenttia perhepäivähoidossa. Suurin osa seurakunnista
järjesti päiväkodeille ja perhepäivähoidolle myös jumalanpalveluksia
ja kirkkoretkiä. 79 prosentissa seurakunnista järjestettiin jumalanpalveluksia päiväkodeille ja 68 prosentissa kirkkoretkiä. Lähes yhtä
moni seurakunta järjesti niitä perhepäivähoidon lapsille (72 % jumalanpalveluksia ja 50 % kirkkoretkiä). Joka toinen seurakunta tarjosi päiväkodeille materiaalitukea ja joka kolmas perhepäivähoidolle.
Seurakuntien kunnalliselle varhaiskasvatukselle antama materiaalituki on selvästi lisääntynyt kertomuskaudella. Joka viidennessä seurakunnassa järjestettiin koulutusta päiväkotien ja perhepäivähoidon
henkilöstölle.
Lähes joka kolmas seurakunta tarjosi päiväkodeille mentorointia, 16 prosenttia perhepäivähoidolle. Mentorointitoiminta on vahvistunut selvästi edellisestä kertomuskaudesta, jolloin sitä toteutettiin
vain 13 prosentissa seurakunnista. Päivähoidon uskontokasvatuksen
mentoroinnin lähtökohtana on, että päivähoidon oma henkilökunta toteuttaa uskontokasvatusta ja saa halutessaan siihen tukea seurakunnalta. Mentorointi ymmärretään vastavuoroiseksi keskustelusuhteeksi, jossa jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä. Suhde perustuu
luottamukseen, avoimuuteen ja sitoutuneisuuteen. Mentoroinnin
tavoitteena on tukea kasvatusajattelua ja uskonnonpedagogisia näkemyksiä sekä arjen toimintaa. Päiväkotien ja perhepäivähoidon ohella
noin joka neljäs seurakunta teki yhteistyötä myös avoimen varhaiskasvatuksen kanssa (leikkitoiminta) (ks. myös luku 6.10. Yhteiskunnan ylläpitämä uskontokasvatus).
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84 prosentissa seurakunnista yhteydenpito kunnalliseen varhaiskasvatukseen oli työnjaossa määrätty jollekin seurakunnan työntekijälle. Yleisimmin vastuu oli lapsityönohjaajalla (38 %) (ks. myös luku
6.10. Yhteiskunnan ylläpitämä uskontokasvatus)

Perhetyö
Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön strategia 2010 painotti perheen
tukemista. Kristillisen perinteen välittäminen ja kirkon jäsenyyden
vahvistaminen ovat tärkeitä kaikessa kirkon kasvatustyössä.
Perhekerhot kokoavat yhteen lapsia ja heitä hoitavia aikuisia.
Mukana on äitejä, isiä, isovanhempia ja perhepäivähoitajia. Aikuinen–lapsi-kerhoissa aikuiset pohtivat yleensä osan kerhoajasta asioita
yhteisesti. Keskustelua voidaan käydä esimerkiksi johonkin teemaan
liittyen. Lapsilla on samanaikaisesti omaa toimintaa. Avoimessa kerhossa aikuiset ja lapset ovat koko ajan yhdessä. Joukko voidaan jakaa
myös pienempiin ryhmiin. Perhekerhojen yhteydessä on hartaus.
Seurakuntien perhekerhoissa tilastoitiin 1,19 miljoonaa käyntiä
vuonna 2011, mikä on yhtä paljon kuin vuonna 2007. Kokoontumiskertoja perhekerhoilla oli 49 600, missä on kasvua neljä prosenttia
vuodesta 2007.
Seurakuntien perhetyön kerhotoimintaa kutsutaan useimmiten
perhekerhoiksi (57 % seurakunnista; 69 % vuonna 2007). Avoimiksi
kerhoiksi niitä kutsutaan kuudessa prosentissa seurakunnista (10 %
vuonna 2007). Useissa seurakunnissa on kerhoja usealla eri nimellä. Muita nimiä ovat muun muassa vanhempi–lapsi-kerho, äiti–lapsi-kerho, vauvakerho, perhekahvila, vauvaolkkari, retkiperhekerho,
olohuone, vauvaperhekerho, perhetupa, taaperokerho ja nyyttikerho.
Joka kolmannessa seurakunnassa (33 %) toimi perhetyön tiimi.
Osuus on säilynyt samalla tasolla viime nelivuotiskaudesta. Kerhojen
ohella seurakunnat järjestävät myös erilaisia perheleirejä ja -retkiä ja
perhetyön tilaisuuksia. (Lisää seurakuntien perhetyöstä ks. luku 7.2.
Perheneuvonta ja perhetyö.)
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6.3 Varhaisnuorisotyö
Kirkon varhaisnuorisotyö on monipuolinen kokonaisuus, joka koostuu muun muassa kerhoista, retkistä, leireistä, monimuotoisesta verkosto- ja kouluyhteistyöstä, partiotyöstä sekä yksittäisistä tapahtumista tai teemapäivistä kuten kymppisynttäreistä. Koulujen kanssa
tehtävä yhteistyö on yksi tärkeä osa-alue seurakuntien varhaisnuorisotyöstä. Varhaisnuorisotyön kohderyhmänä ovat 7–14-vuotiaat.
Varhaisnuorisotyön kehittämisasiakirjan laatiminen aloitettiin
vuonna 2010. Kehittämisasiakirjalla pyritään linjaamaan ja kehittämään seurakuntien varhaisnuorisotyötä niin, että se voisi vastata
tulevaisuuden haasteisiin. Asiakirja on ensimmäinen laatuaan ja valmistuu vuoden 2012 aikana.
Kirkon varhaisnuorisotyön kokoava toiminta, eli kerhot, leirit ja
retket, on ollut laskusuuntainen jo kolmekymmentä vuotta. Niiden
rinnalla kouluyhteistyön merkitys on kasvanut ja saanut yhä erilaisempia muotoja. Sen peruselementtejä ovat päivänavaukset, tuntivierailut, koulukummitoiminta, leirikoulut, koulujumalanpalvelukset
sekä erilaiset muut toiminnat kuten tapahtumat, teemapäivät, projektit, ryhmäytykset, konsertit, kinkerit ja kurssit. Opetushallituksen
koulujen kerhotoiminnan kehittämishanke on myös lisännyt koulujen kerhotoimintaa ja tarjonnut uusia yhteistyön mahdollisuuksia
seurakunnille. Vuonna 2010 seurakunnat olivat kolmanneksi suurin
kolmannen sektorin palveluntarjoaja koulujen kerhotoiminnassa.
Näiden toimintamuotojen lisäksi varhaisnuorisotyössä järjestetään
melko runsaasti yksittäisiä tapahtumia. Perhemäinen työote on myös
lisääntynyt. Aikuisille ja kouluikäisille lapsille on järjestetty yhteisiä
retkiä, leirejä, kerhoja ja tapahtumapäiviä.
Internetistä on tullut myös tytöille ja pojille entistä suurempi
toimintaympäristö. Kirkkohallituksen Hengellinen elämä verkossa
-hanke on kouluttanut seurakuntien työntekijöitä kohtaamaan poikia ja tyttöjä seurakuntatalon ja koulun lisäksi myös verkossa. Toimintaympäristön muutos vaikutti myös siihen, että perinteikäs JiiPee-lehti (entinen JokaPoika) toimi viimeisen vuotensa painettuna
lehtenä vuonna 2011, ja vuoden 2012 alusta se vaihtui verkkomediaksi, jossa pojat ja tytöt saavat itse osallistua keskusteluun, kilpailuihin ja halutessaan myös juttujen kirjoittamiseen.
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Kerhojen vetämisessä vapaaehtoisten kerhonohjaajien panos on
huomattava. Seurakunnissa oli vuonna 2011 yhteensä lähes 14 000
vapaaehtoista ohjaajaa varhaisnuorten kerhoissa ja partioissa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta.
Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden
kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi eri järjestöiltä
tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota toimintaa.
Joka toinen seurakunta oli mukana järjestämässä koululaisten
aamu- ja iltapäivätoimintaa joko itsenäisesti (21 % seurakunnista) tai
kunnan koordinoimana (29 % seurakunnista). 73 prosentissa seurakunnista kerhot kokoontuivat päivittäin (74 % vuonna 2007), erityisesti pienissä seurakunnissa myös harvemmin. Joka viides kerho
kokoontui vain yhtenä tai kahtena päivänä viikossa, kahdeksan prosenttia kolmena tai neljänä päivänä.
Seurakuntien aamu- ja iltapäivätoiminnassa oli vuonna 2011
mukana yhteensä 12 400 lasta. Lasten määrä väheni kertomuskaudella 21 prosenttia. 7–8-vuotiaiden ikäluokasta osuus vastaa 10,6
prosenttia (13,5 % vuonna 2007). Ryhmiä oli 536, vähennystä kertomuskaudella 26 prosenttia.

Varhaisnuorten ryhmätoiminta
Vuonna 2011 varhaisnuorten kerhoihin osallistui yhteensä 53 400
lasta. Kerholaiset olivat lähes yhtä usein poikia (47 %) kuin tyttöjä.
Kerhojen ohjaajista sen sijaan 71 prosenttia oli naisia. Varhaisnuorten
kerhojen ohjaajina toimi kaikkiaan yli 7 300 henkeä.
Varhaisnuorten kerhoihin osallistui kaikkiaan 11,4 prosenttia
7–14-vuotiaista lapsista (13,2 % vuonna 2007). Kertomuskaudella
kerhojen määrä väheni 16 prosenttia ja kerholaisten määrä 18 prosenttia. Kaikkiaan kerhoja kokoontui 4 400, mikä vastaa seurakuntaa
kohden kymmentä ryhmää. Ryhmien vähenemisestä huolimatta seurakuntaa kohden kerhoja on yhtä paljon kuin neljä vuotta aikaisemmin johtuen seurakuntien määrän vähenemisestä.
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Varhaisnuorille järjestetään seurakunnissa runsaasti myös erilaisia avoimia kerhoja, joille on tyypillistä, ettei kerhoilla ole varsinaisia
jäseniä, vaan tilaisuudet toimivat nuorten iltojen tai avoimien ovien
iltojen periaatteella.
Suurimmassa osassa seurakunnista järjestettiin kerhonohjaajille
erillistä koulutusta. Joka toisessa seurakunnassa koulutusta oli yksin
oman seurakunnan järjestämänä, joka kolmannessa (34 %) yhteistyössä muun seurakunnan kanssa, kolmessa prosentissa yhteistyössä
järjestön kanssa. Vain 13 prosentissa seurakunnista ei ollut minkäänlaista kerhonohjaajakoulutusta.

Partio
Partiotoimintaan osallistui vuonna 2011 Suomessa 60 000 partiolaista. Partiolaisista noin puolet kuuluu seurakuntien lippukuntiin.
Seurakuntien partiotyö on sekä varhaisnuorisotyötä että nuorisotyötä. Monin paikoin myös nuoret aikuiset ovat osallisia toiminnasta.
Vuonna 2011 seurakunnissa toimi 3 100 partioryhmää, joissa oli
mukana 6 600 ohjaajaa ja 29 700 partiolaista. Seurakuntien partioryhmien määrä väheni kertomuskaudella 15 prosenttia ja ryhmissä
mukana olevien määrä 10 prosenttia. Partiotoiminnan väheneminen
johtuu ikäluokkien pienenemisestä ja ohjaajien puutteesta. Vapaaehtoisia ohjaajia ei ole kaikkialla saatu rekrytoitua riittävästi mukaan.
Seurakunnan partioiden ohjaajista 64 prosenttia oli naisia. Seurakuntien partioissa oli mukana kaikkiaan 6,4 prosenttia 7–14-vuotiaiden
ikäluokasta. Vuonna 2007 osuus oli lähes sama (6,7 %).
Partion uudistettu partio-ohjelma otettiin käyttöön syksyllä
2008, ja samana vuonna hyväksyttiin Suomen Partiolaisten – Finlands Scouter ry:n (SP) uusi peruskirja. Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen kirkon välille solmittiin yhteistyösopimus. Sopimus
tuli voimaan vuoden 2009 alusta. Sopimuksen tarkoituksena on edistää uskontokasvatuksen asemaa osana Suomen Partiolaisten – Finlands Scouter ry:n tarjoamaa partiokasvatusta. Yhdistyksen jäsenille
tarjotaan heidän uskontokuntansa mukaista tunnustuksellista uskontokasvatusta. Yhteistyösopimuksella edistetään partiokasvatusta yhtenä evankelis-luterilaisten seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön muotona.
Vuosi 2010 oli Partio 100 vuotta Suomessa -juhlavuosi. Silloin
järjestettiin myös partion suurleiri Kilke, joka kokosi yli 10 000 osal-
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listujaa. Kilkkeellä toimi vapaaehtoisten työntekijöiden pyörittämä
leiriseurakunta, joka vastasi leirin jumalanpalvelusten toteuttamisesta sekä hengellisestä ohjelmasta.
Toimintakauden aikana yhä useampi seurakunta on nimennyt
Sepon eli työntekijän, joka vastaa seurakunnan partiotyöstä. Seppojen tiedotuslistalla on tällä hetkellä yli 120 henkeä. Kirkkohallituksen sepporyhmä ja hiippakuntien seppomestarit ovat tukeneet Seppoja ja seurakuntien työtä lippukunnissa. Seurakuntien partiotyön
käsikirjan uudistaminen on myös käynnistetty vuonna 2011.
Partiotyön puitteissa järjestettiin vuonna 2011 yhteensä 3 500
retkeä, joille osallistui 38 000 henkeä. Retkien ja niihin osallistuneiden määrä väheni selvästi kertomuskaudella. Neljä vuotta aiemmin
järjestetyille 4 500 retkelle osallistui yhteensä 50 000 henkeä. Leirejä
järjestettiin 1 400 (1500 vuonna 2007) ja niissä oli mukana 29 000
henkeä (30 000 vuonna 2007).

Muu varhaisnuorten toiminta
Retket ja leirit kokoavat runsaasti varhaisnuorten ikäluokkaa. Vuonna 2011 varhaisnuorisotyössä järjestettiin yli 5 000 leiriä, joille osallistui 57 000 lasta (64 000 vuonna 2007). Osallistujamäärä väheni 17
prosenttia. Lasku johtuu osittain ikäluokkien pienenemisestä. Leirejä järjestettiin 2 200 ja leirivuorokausia oli 5 000. Varhaisnuorisotyön
retkiä järjestettiin 1 000 ja mukana oli 18 000 henkeä. Retkien määrä säilyi kertomuskaudella ennallaan, mutta niille osallistuneiden
määrä laski selvästi (–44 %). Kertomuskaudella järjestetyistä leireistä
suurin oli kesällä 2011 järjestetty 10–14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien suurleiri Syke, joka kokosi noin 2 000 osallistujaa.
Tyttöjen ja poikien osallisuutta on kehitetty eri hankkeiden
kautta. Vuosina 2010–2011 käynnissä ollut Näyn ja kuulun -hanke on liittynyt suoraan osallisuuden vahvistamiseen. Sen tuloksena
on muun muassa laadittu lapsiystävällisen seurakunnan kriteeristö ja alettu kouluttaa seurakuntien lapsiasiahenkilöitä. Lisäksi on
valmisteltu kirkolliskokouksen tehtäväksi laatia lakimuutosehdotus
lapsivaikutusten arvioinnin saattamiseksi kirkon päätöksentekoon.
Tällä lakimuutoksella ja siihen liittyvällä ohjeistuksella tähdätään
alle 18-vuotiaiden seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen seurakuntien päätöksentekojärjestelmissä.
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6.4 Rippikoulu
Rippikoulun suosio säilyi kertomuskaudella lähes ennallaan. Vuonna
2011 rippikoulun kävi 53 400 nuorta, mikä vastaa 86,2 prosenttia
15-vuotiaiden ikäluokasta (88,5 % vuonna 2007). Luterilaisen kirkon rippikoululla ei ole vastaavaa asemaa missään muussa maassa.
Vuonna 2011 Ruotsissa rippikoulun kävi 32 prosenttia nuorista (45 %
kirkon jäsenistä), Norjassa 65 prosenttia ja Tanskassa 73 prosenttia.
Rippikouluun osallistuminen oli aktiivisinta Oulun hiippakunnassa, jossa rippikoululaisten määrä vastaa peräti 95 prosenttia
15-vuotiaiden ikäluokasta. Porvoon, Turun ja Mikkelin hiippakunnissa 89 prosenttia osallistui rippikouluun. Lapuan, Kuopion ja
Tampereen hiippakunnassa osuus oli 88 prosenttia ja Espoon hiippakunnassa 84 prosenttia 15-vuotiaista. Helsingin hiippakunnassa
rippikouluun osallistuminen on selvästi alhaisemmalla tasolla kuin
muissa hiippakunnissa, rippikoululaisten määrä vastaa 70 prosenttia
15-vuotiaiden ikäluokasta.
Osallistumisosuuksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että
osallistuneiden määrään sisältyy myös rippikoululaisia, jotka eivät ole 15-vuotiaita. Mukana on myös esimerkiksi vuotta tai kahta
myöhemmin rippikoulun suorittaneita, rippikoulun yksityisesti suorittaneita aikuisia ja varusmiesrippikoululaisia. Vuonna 2011 rippikoululaisista 96,2 prosenttia oli 14–15-vuotiaita. Vuotta tai kahta
vanhempia heistä oli 1,9 prosenttia, samoin kuin 18-vuotiaita ja sitä
vanhempia. Rippikoulu tavoitti 15 vuotta täyttävistä 83,0 prosenttia.
Kun mukaan lasketaan myöhemmällä iällä rippikoulunsa käyvät, tavoittaa rippikoulu 86,2 prosenttia suomalaisista.
Rippikouluun vuonna 2011 osallistuneiden ikäluokka oli poikkeuksellisen pieni. Vuonna 1996 syntyneiden ikäluokka oli neljä
prosenttia pienempi kuin vuotta vanhempien ikäluokka ja seitsemän
prosenttia pienempi kuin kaksi vuotta vanhempien ikäluokat. Lähivuosina rippikoululaisten ikäluokat tulevat pienenemään entisestään
vielä seuraavat viisi vuotta. Kertomuskaudella rippikoululaisten määrä väheni kaikkiaan 8,4 prosenttia. Määrät vähenivät eniten Helsingin (–17 %), Kuopion (–14 %), Lapuan (–13 %) ja Mikkelin (-13 %)
hiippakunnissa.
Rippikoulun aloittaa vielä hivenen suurempi osa kuin sen suo-
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rittaa. Vuonna 2011 rippikoulun aloittaneista 1,4 prosenttia jätti
rippikoulun suorittamisen kesken. Rippikoulun suorittaneista lähes
kaikki (99,7 %) konfirmoidaan.
Suurin osa aikuisena rippikoulun käyneistä suorittaa rippikoulun
yksityisesti. Erillisiä aikuisten rippikouluryhmiä oli 77, joihin osallistui 222 aikuista. Ryhmää kohden aikuisia oli siis keskimäärin kolme. Yksityisesti rippikoulun suorittaneita oli vuonna 2011 lähes 800.
Aikuisena rippikoulun suorittaneiden määrät ovat jonkin verran pudonneet. Vuonna 2007 yksityisesti rippikoulun suorittaneita aikuisia
oli yli 1 000 ja aikuisten ryhmiin osallistuneita 260.
Erillisiä kehitysvammaisille suunnattuja rippikouluja järjestettiin yhdeksässä prosentissa seurakunnista, ja niihin osallistui 157
rippikoululaista. Autisteille tai dysfaatikoille suunnattuja erillisiä
rippikouluja järjestettiin viidessä seurakunnassa. Erillisiä maahanmuuttajille suunnattuja rippikouluryhmiä järjestettiin kahdeksassa
seurakunnassa.
Rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyy huomattava joukko
nuoria. Vuonna 2011 kirkkoon liittyi noin 1 300 12–17-vuotiasta
nuorta. 928 heistä myös kastettiin. Määrät ovat laskeneet kertomuskaudella. Vuonna 2007 rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyi lähes
1 900 nuorta ja yli 1 100 kastettiin.
Rippikoululaisista 11,5 prosenttia, yhteensä lähes 6 200 rippikoululaista osallistui rippikouluun muualla kuin omassa seurakunnassaan. Osa heistä osallistui muiden paikallisseurakuntien
rippikouluun ja osa järjestöjen rippikouluihin. Määrä ja osuus ovat
säilyneet kertomuskaudella ennallaan. Suurin ryhmä muualla rippikoulun käyneistä on Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen
rippikouluihin osallistuneet nuoret. Vuonna 2011 Rauhanyhdistyksen rippikoulun kävi lähes 1 900 nuorta (lähes 1 800 vuonna 2007),
mikä vastaa 3,5 prosenttia rippikoululaisista.
Leiririppikoulu oli ylivoimaisesti suosituin rippikoulumuoto.
Nuorista 92 prosenttia osallistui rippikouluun, jossa valtaosa opetuksesta tapahtui leirijaksolla. Kuusi prosenttia nuorista osallistui
päiväkouluun ja prosentti iltarippikouluun. Aikuisrippikouluihin
osallistui puoli prosenttia. Leiririppikoululaisten osuus kasvoi kertomuskaudella vajaan prosenttiyksikön. Leiririppikoulut yleistyivät
seurakunnissa erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla. Vuonna 1990 lei-
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ririppikoululaisia oli jo 81 prosenttia ja vuonna 2000 osuus oli 89
prosenttia. Samalla iltarippikoululaisten ja päivärippikoululaisten
osuus on vähentynyt. Vuonna 1980 rippikoululaisista 12 prosenttia
oli päiväkoululaisia ja seitsemän prosenttia iltarippikoululaisia.
Kansainvälisen, seitsemässä maassa vuosina 2007–2008 toteutetun rippikoulututkimuksen mukaan leiririppikoulu on suomalaisen
rippikoulukäytännön ehdoton vahvuus. Suomalaisnuoret ovat rippikouluunsa poikkeuksellisen tyytyväisiä, ja se vaikuttaa myönteisesti
heidän suhteeseensa kirkkoon. Leirin pituus on Suomessa useimmiten seitsemän tai kahdeksan päivää. Tulokset osoittavat rippikoulun
pituuden selittävän tyytyväisyys- ja vaikuttavuuskokemuksia. Tyypillisesti mitä pidempi leiri, sitä myönteisempi nuorten arvio siitä ja
sitä enemmän myönteisiä vaikutuksia sillä on (ks. Innanen, Tapani &
Niemelä, Kati (toim.): Rippikoulun todellisuus. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 107, 2009).
Rippikoulua on Suomessa kehitetty poikkeuksellisen asiakaslähtöisesti, seurakunnissa hyväksi havaittujen käytäntöjen perusteella.
Rippikoulun maine nuorten keskuudessa on hyvä, nuoret osallistuvat rippikouluihin pääsääntöisesti innoissaan ja se nähdään osana nuorisokulttuuria. Rippikoulun poikkeuksellisen suurta suosiota
Suomessa selittää myös sen antamat oikeudet. Toisin kuin muissa
Pohjoismaissa, rippikoulun käyminen on edellytys kirkolliselle vihkimiselle.
Kymmenen vuotta sitten Tampereella rippikoulun käyneitä nuoria koskeva seurantatutkimus osoittaa rippikoululla olevan keskeinen
merkitys aikuisuuden kirkkosuhteelle. Vielä 25-vuotiaana nuoret aikuiset arvioivat rippikoulun kaikkein merkittävimmäksi yksittäiseksi
omaan uskonnolliseen ajatteluun vaikuttaneeksi tekijäksi. Seuraavaksi tärkeimpinä pidetään koulun uskonnonopetusta ja oman kodin
vaikutusta.
Kertomuskaudella toteutettiin myös laaja kansallinen tutkimushanke rippikoulusta Nuoret, rippikoulu ja todellisuus. Tutkimuskokonaisuuteen liittyi tutkimus rippikoulujen opetuskäytänteistä.
Tutkimus osoitti suomalaisten rippikoulujen opetuksen olevan muita
maita opettajakeskeisempää. Vaikka konteksti leiriolosuhteissa mahdollistaisi monipuoliset metodit, itse opetus noudattaa varsin usein
perinteistä luentomaista opetusta.
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Seurakunnissa rippikoulu nähdään koko perheen yhteisenä asiana. Vuonna 2011 seurakunnissa järjestettiin kaikkiaan yli 2 200
rippikoulun vanhempaintilaisuutta. Kun ryhmiä oli yhteensä vajaa
2 400, tilaisuuksia järjestettiin yksi lähes jokaista ryhmää kohden.
Tilaisuuksissa oli yli 61 000 osallistujaa. Seurakunnista 75 prosenttia kertoi järjestävänsä tilaisuuksia rippikoulun alussa jokaisen rippikoulun yhteydessä ja yhtä moni (74 %) rippikoulun aikana. Vuonna
2007 rippikoulun alussa järjestettävät tilaisuudet olivat yhtä yleisiä,
rippikoulun aikana järjestettävät tilaisuudet ovat jonkin verran lisääntyneet (65 % vuonna 2007). Konfirmaation jälkeen tilaisuuksia
järjestetään vain harvoin. Vuonna 2011 vain kolme prosenttia seurakunnista kertoi järjestävänsä näitä tilaisuuksia vähintään joskus rippikoulujen yhteydessä.
Osassa seurakuntia vanhempainvartit ovat vakiintumassa osaksi rippikoulutyötä. Säännöllisesti kaikkien vanhempien kanssa niitä
pyritään järjestämään vain pienessä osassa seurakuntia (3 %). Tarpeen vaatiessa niitä pyritään järjestämään joka toisessa seurakunnassa (54 %). Osuudet ovat ennallaan edellisestä kertomuskaudesta.
Jatkorippikoulujen järjestäminen on vähentynyt 2000-luvulla.
Niitä järjestettiin jokaisen rippikoulun yhteydessä joka viidennessä
seurakunnassa, useimmiten tai joskus yhdeksässä prosentissa seurakunnista. Muita tapaamisia järjestettiin lähes joka toisessa seurakunnassa vähintään joskus. Jokaisen rippikoulun yhteydessä niitä järjestettiin joka viidennessä seurakunnassa.
Suomessa astui vuonna 2010 voimaan laki, joka kieltää tupakkatuotteiden käytön ja hallussapidon alle 18-vuotiailta. Seurakunnissa
tämä tarkoittaa entistä vahvempaa pyrkimystä rippikoulujen savuttomuuteen. Lähes kaikissa seurakunnissa on tehty jonkinlainen päätös
käytännön ohjeineen rippikoulujen savuttomuudesta. Useimmiten
sen on tehnyt valtuusto (22 %) tai rippikoulu- tai nuorisotiimi (22 %).
Kirkkoherra on tehnyt päätöksen 13 prosentissa seurakunnista ja rippikoulutyöstä vastaava työntekijä viidessä prosentissa. 12 prosentissa
päätös on tehty yhtymän tasolla. Viidessä prosentissa seurakunnista
päätös tehdään rippikoulukohtaisesti, joko yhteisesti kunkin ryhmän
opettajien kesken (3 %) tai sen tekee rippikoulun ohjelma- tai turvallisuusvastaava. Vain kahdessa prosentissa seurakunnista ei ole tehty
päätöstä tai annettu ohjeita.
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Lähes kaikki seurakunnat (98 %) markkinoivat rippikoulujaan
nuorille. Yleisintä on seurakuntien kotisivujen käyttö (91 %) ja kirjeen lähettäminen rippikouluikäisille (85 %). Joka kolmas seurakunta
lähettää kirjeen rippikoululaisen vanhemmille. Tärkeä kanava ovat
koulut. Lähes kahdessa seurakunnassa kolmesta tehdään vierailuja
oppitunneille (60 % seurakunnista). Useampi kuin joka toinen seurakunta mainostaa rippikouluja päivänavauksissa ja keskusradiokuulutuksilla koulussa (55 %). Seurakunnan omassa lehdessä niistä kertoo
43 prosenttia seurakunnista, muussa sanomalehdessä 49 prosenttia.
Sosiaalista mediaa rippikouluista kertomiseen käyttää joka kolmas
seurakunta.
Rippikoulusuunnitelman mukaan paikallinen suunnittelu rippikoulutyössä on olennaista. Enemmistössä seurakunnista olikin vuonna 2011 rippikoulun vuosisuunnitelma (78 %) tai se oli tekeillä (5 %).
Lähes yhtä monessa seurakunnassa oli myös rippikoulun toteutussuunnitelma (72 %, 6 %:ssa se oli tekeillä). Osuudet ovat samalla tasolla kuin neljä vuotta aiemmin. Rippikoulun paikallissuunnitelma
oli 59 prosentissa seurakunnista (51 % vuonna 2007).

6.5 Nuorisotyö
Isoskoulutus muodostaa useissa seurakunnissa nuorisotyön kulmakiven. Se kokoaakin huomattavan osan edeltävien vuosien rippikoululaisista. Isostoiminnan laajentuessa perinteinen nuorten ryhmätoiminta on seurakunnissa vähentynyt. Vuonna 2011 seurakuntien
nuorisotyön ryhmiä oli seurakunnissa yhteensä 738, ja niihin osallistui 11 100 nuorta (15 200 nuorta vuonna 2007). Ryhmiin osallistuneiden määrä vastaa 4,3 prosenttia 15–18-vuotiaiden ikäluokasta.
Vuonna 2007 osuus oli 5,7 prosenttia ja vuonna 2003 8,1 prosenttia.
Useissa seurakunnissa nuorten illat kokoavat huomattavasti suuremman joukon nuoria kuin perinteinen ryhmätoiminta. Vuonna
2011 seurakunnissa järjestettiin 19 100 nuorten iltaa (20 600 vuonna
2007), ja niihin osallistui 448 000 nuorta. Osallistuneiden määrä väheni seitsemän prosenttia kertomuskaudella (484 000 vuonna 2007).
Lisäksi seurakunnissa järjestettiin 2 300 muuta nuorille suunnattua
tilaisuutta, ja niihin osallistui 122 000 nuorta.
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Rippikoulu on merkittävä seurakunnan toimintaan innostaja.
Kansainvälinen rippikoulututkimus osoittaa, ettei missään muussa
Pohjois- ja Keski-Euroopan maassa rippikoulu innosta niin monia
nuoria mukaan kirkon nuorisotyöhön. Rippikoulun päättyessä puolet suomalaisnuorista ilmoitti haluavansa mukaan kirkon nuorisotyöhön. Käytännössä noin puolet halukkaista lopulta myös lähtee mukaan toimintaan.
Vuonna 2011 isoskoulutukseen osallistui 25 100 nuorta. Tyttöjä
heistä oli 68 prosenttia. Neljä vuotta aiemmin isoskoulutuksessa oli
mukana 27 000 nuorta. Isosena toimineita oli vuonna 2011 yhteensä
15 900 nuorta, mikä vastaa 30 prosenttia rippikoululaisten ikäluokasta. Isosena toimineiden määrä väheni kertomuskaudella kahdella
tuhannella. Osasyynä on ikäluokkien pieneneminen.
Vuonna 2011 päättyneen isoskoulutuksen alun perin aloittaneista 92 prosenttia suoritti koulutuksen loppuun. Isoseksi heistä pääsi
81 prosenttia. Seurakunnissa on isoseksi halukkaita selvästi useammin enemmän kuin heitä voidaan sijoittaa kuin että heistä olisi pulaa.
Kaikkiaan useammassa kuin joka kolmannessa (39 %) seurakunnassa
isoseksi halukkaita olisi enemmän kuin tarvetta olisi. Sopivasti isosia
on joka toisessa seurakunnassa (54 %). Isospulaa on vain kahdeksassa
prosentissa seurakunnista. Osuudet ovat samalla tasolla kuin edellisellä kertomuskaudella.
Seurakunnista kaksi kolmesta (67 %) on tavalla tai toisella järjestänyt isoskoulutusta. Useimmiten koulutus toteutuu yksin oman
seurakunnan järjestämänä (65 % niistä seurakunnista, joissa isoskoulutusta). Joka kolmas seurakunta järjestää koulutuksen yhteistyössä
toisen seurakunnan kanssa (33 %), kolme prosenttia yhteistyössä järjestön kanssa.
Isoskoulutuksen kokonaiskesto on keskimäärin 51 tuntia. Pituudet kuitenkin vaihtelevat selvästi. Kesto vaihtelee muutamasta tunnista lähes 200 tuntiin. Joka kolmannessa seurakunnassa kesto on
korkeintaan 35 tuntia, kun taas joka kymmenennessä seurakunnassa
kesto on yli 80 tuntia. Useimmiten isoskoulutus ajoittuu ½-1 vuoden jaksolle. Kaikkiaan 60 prosenttia isoskoulutuksista on kestoltaan
tällaisia. Joka kolmannessa seurakunnassa koulutus kestää 1–2 vuotta, kahdessa prosentissa seurakunnista jopa pidempään. Joka kolmas
(33 %) seurakunta tarjoaa myös jo isoskoulutuksen käyneille jatko
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koulutusta omana ryhmänään, joka neljäs (23 %) uusien isoskoululaisten kanssa samassa ryhmässä.
Isoset toimivat niin varhaisnuorisotyössä kuin rippikoulutyössä.
Iltarippikouluissa isosia oli mukana aina joka neljännessä niistä seurakunnista, joissa iltarippikouluja järjestettiin, joskus 30 prosentissa.
Viikonlopun kestävillä rippikouluun kuuluvilla leireillä isosia oli aina
mukana kahdessa seurakunnassa kolmesta (67 %). Päiväkouluissa isosia oli aina 63 prosentissa päiväkouluja järjestävistä seurakunnista. 98
prosentissa seurakunnista isoset olivat aina mukana leiririppikouluryhmissä. Yksityisopetuksena toteutettavassa rippikouluopetuksessa
isosia hyödynnettiin satunnaisesti vain seitsemässä seurakunnassa.
Rippikouluissa toimii myös jonkin verran muita vapaaehtoisia avustajia. Joka neljännessä seurakunnassa (28 %) niitä oli säännöllisesti
kaikissa tai lähes kaikissa ryhmissä.
Rippikoulun opetusryhmää kohden isosia on seurakunnissa
useimmiten 5–8, mutta yksittäisissä seurakunnissa isosia on ryhmissä
mukana lähes yhtä paljon kuin rippikoululaisia, jopa 20. Keskimäärin opetusryhmässä on mukana kuusi isosta. Isoset saavat palkkiota
työstä 85 prosentissa seurakunnista. Palkkaa maksetaan useimmissa
seurakunnissa 10–20 euroa päivää kohden. Palkkio on keskimäärin
15 euroa päivässä tai 93 euroa koko rippikoulujaksolta. Palkkiot ovat
hieman alemmalla tasolla kuin neljä vuotta sitten, jolloin keskimääräinen palkkio oli päivää kohden 17 euroa tai 95 euroa koko rippikoulujaksolta.
Verkossa tapahtuvasta nuorisotyöstä on tullut kertomuskaudella
yhä tärkeämpi osa nuorisotyötä. Kertomuskaudella kirkko panosti
voimakkaasti verkossa tehtävään nuorisotyöhön. Yhä suurempi määrä työntekijöistä kertoo tekevänsä verkossa tehtävää nuorisotyötä ja
käyttävänsä sosiaalista mediaa työssään. Hengellinen elämä verkossa
-hanke koulutti seurakuntien nuorisotyöntekijöitä verkkotyöhön.
Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa 16-vuotiaat saivat äänestää ensimmäistä kertaa. Tässä asiassa kirkon rooli yhteiskunnan edelläkävijänä herätti paljon myönteistä huomiota mediassa ja antoi vauhtia
keskustelulle äänioikeuden alentamisesta myös kunnallisvaaleissa.
Nuorten äänestysaktiivisuuteen pyrittiin vaikuttamaan muun muassa Nuorten Keskuksen vetämällä Kymppivaalit-hankkeella ja Kirkon
tiedotuskeskuksen merkittävällä panostuksella. Nuorten äänestys-
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prosentti oli 15,3 prosenttia. Kirkossa nousi 2000-luvun alkupuolella
keskusteluun osallisuus ja yhteisöllisyys. 16-vuotiaiden äänioikeus oli
yksi vastaus nuorten osallisuuden vahvistamiselle.
Nelivuotiskaudella seurakunnissa vakiintui käyttöön 2006 ja
2007 julkaistut retki- ja leiritoiminnan sekä seurakuntatoiminnan
turvallisuusohjeet. Ohjeiden lähtökohta oli lakimuutos, jossa seurakunnat liitettiin tuoteturvallisuuslainsäädännön alle. Turvallisuuteen, riskien hallintaan ja kriisitilanteissa toimintaan alettiin kiinnittää säännönmukaisempaa huomiota muun muassa kouluttautumisen
ja viranomaisten vaatimien turvallisuusasiakirjojen avulla.
Varhaisnuorisotyön tavoin myös nuorisotyön kehittämisasiakirjan laatiminen aloitettiin vuonna 2010. Kehittämisasiakirjalla pyritään linjaamaan ja kehittämään seurakuntien nuorisotyötä niin, että
se voisi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Asiakirja on ensimmäinen
laatuaan ja valmistuu vuoden 2012 aikana.

6.6 Erityisnuorisotyö
Kirkon erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan etsivää, lähimmäiskeskeistä nuoriso- ja varhaisnuorisotyötä, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin,
joiden voidaan olettaa olevan vaarassa syrjäytyä tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Erityisnuorisotyö on ollut osa seurakuntien nuorisotyötä
vuodesta 1968 lähtien. Aluksi työmuodosta käytettiin nimeä jengityö, mutta myöhemmin nimeksi vakiintui erityisnuorisotyö. Vuoden
2011 alusta voimaan tullut nuorisolaki teki etsivästä nuorisotyöstä
lakisääteistä.
Kaikkiaan joka toinen (52 %) seurakunnista teki erityisnuorisotyötä. 37 seurakunnassa toimi kokoaikaisesti erityisnuorisotyötä tekevä tai tekeviä työntekijöitä. Erityisen aktiivista toiminta oli
suurissa seurakunnissa. Toiminnan muotoja olivat avointen ovien toiminta (129 seurakuntaa), Saapastoiminta (42 seurakuntaa), etsivä työ
(92 seurakuntaa), pienryhmätoiminta (105 seurakuntaa) ja koulujen
kanssa tehtävä yhteistyö (203 seurakuntaa).
Erityisnuorisotyössä seurakunnat toimivat aktiivisessa yhteistyössä koulujen ja kunnallisen nuorisotyön kanssa. Koulujen kanssa
yhteistyötä teki säännöllisesti 65 prosenttia erityisnuorisotyötä te-

158

Haastettu kirkko

kevistä seurakunnista. Kunnallisen nuorisotyön kanssa säännöllistä
yhteistyötä teki puolet (49 %) näistä seurakunnista. Poliisin ja sosiaalityön kanssa yhteistyö oli säännöllistä joka viidennessä erityisnuorisotyötä tekevistä seurakunnista.
Kirkon erityisnuorisotyön missio, visio ja strategia 2015 on nimeltään Läsnäolon nuorisotyö. Se on hyväksytty vuonna 2007. Seurakunnista 11 prosenttia piti sitä erittäin tärkeänä, puolet jonkin verran
tärkeänä. Kuusi prosenttia seurakunnista arvioi strategialla olleen
paljon vaikutusta oman seurakunnan erityisnuorisotyöhön, 46 prosenttia jonkin verran.

6.7 Koulu- ja oppilaitosyhteistyö
Koulu- ja oppilaitostyö on kirkon työtä peruskouluissa, lukioissa,
ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa
ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Koulu- ja oppilaitostyö on keskeinen
osa niin varhaiskasvatustyötä, nuorisotyötä kuin nuorten aikuisten
parissa tehtävää työtä. Yhteistyön lähtökohtana on kasvatus, jossa
kirkon ja oppilaitosten tehtävät leikkaavat toisensa.
Oppilaitostyön erityisenä tehtävänä on tukea ja edistää oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta ja laaja-alaista sivistystä. Toisena
tehtävänä on edistää oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun
henkilöstön sekä koko oppilaitosyhteisön hengellistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kolmantena tehtävänä on edistää ihmisarvon,
tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisenrakkauden toteutumista oppilaitosyhteisöissä, koulutuksessa ja
yhteiskunnassa.
Oppilaitostyössä toimi vuonna 2011 noin 65 päätoimista työntekijää, pääosa pappeja, lisäksi joitakin erityisnuorisotyöntekijöitä,
neljä diakonia ja kolme kirkkomuusikkoa. Valtaosa näistä viroista on
perustettu oppilaitosten aloitteesta. Oppilaitostyöntekijät toimivat
pääosin ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja korkeakouluissa. Oppilaitostyön virat kattavat kaikki vähintään 3 000 opiskelijan paikkakunnat, muutamalla paikkakunnalla virka on osa-aikainen. Päätoimisesti oppilaitostyötä tekevien lisäksi monet kirkon
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työntekijät tekevät oppilaitostyötä osana muuta työtään. Koulu- ja
oppilaslaitostyö kuuluu seurakunnissa yleensä niin nuorisotyöntekijöiden, pappien kuin diakonien työkuvaan.
Joka kymmenennessä seurakunnassa toimi kokoaikainen koulutai oppilaitostyöntekijä joko yhtymän työntekijänä (7 %) tai seurakunnan omana työntekijänä (3 %). Kolmessa prosentissa seurakunnista oli osa-aikainen koulu- tai oppilaitostyöntekijä. 58 prosentissa
seurakunnista koulu- ja oppilaitostyön koordinointi oli yhdistetty
muun työntekijän tehtäviin ja 12 prosentissa koordinointi oli hoidettu jollain muulla tavoin. 16 prosentissa seurakunnista oppilaitostyön
koordinointia ei ollut osoitettu kenellekään. Tällaisia seurakuntia oli
kaikenkokoisten seurakuntien joukossa, eniten kuitenkin pienissä
seurakunnissa.
Lähes kaikki seurakunnat ilmoittivat toteuttavansa koulujen ja
oppilaitosten kanssa jonkinlaista yhteistyötä. 93 prosenttia seurakunnista ilmoitti tekevänsä peruskoulun ja lukion kanssa säännöllistä yhteistyötä, viisi prosenttia satunnaista. Vain kahdessa prosentissa seurakunnista yhteistyötä ei tehty. Nämä olivat yhtä lukuun ottamatta
alle 4 000 jäsenen seurakuntia. Ammatillisten oppilaitosten kanssa
yhteistyötä tehtiin noin joka toisessa seurakunnassa.
Eniten yhteistyötä tehtiin peruskoulun alaluokkien kanssa.
Kaikkiaan 92 prosenttia seurakunnista ilmoitti tekevänsä niiden
kanssa säännöllistä yhteistyötä, seitsemän prosenttia jonkin verran.
Peruskoulun yläluokkien kanssa säännöllistä yhteistyötä tehtiin 86
prosentissa seurakunnista ja satunnaista 12 prosentissa.
Seurakunnista 15 prosenttia teki säännöllistä yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa, satunnaista 45 prosenttia. Ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä tehtiin säännöllisesti 14 prosentissa seurakunnista, jonkin verran 31 prosentissa. Yliopistojen ja
korkeakoulujen kanssa yhteistyötä tehtiin säännöllisesti 13 prosentissa seurakunnista ja jonkin verran 21 prosentissa.
Yleisin yhteistyön muoto olivat jumalanpalvelukset, retki- ja leiriyhteistyö sekä koulu- ja oppilaitospastori/ kummitoiminta. Lähes
kaikki seurakunnat (98 %) järjestivät peruskoulun alaluokkien kanssa
jumalanpalveluksia, 93 prosenttia yläluokkien. Niistä seurakunnista,
joiden alueella oli lukio, neljä viidestä järjesti niiden kanssa jumalanpalveluksia. Ammattikoulujen kanssa niitä järjestettiin joka kolman-
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nessa, ammattikorkeakoulujen kanssa joka viidennessä ja yliopistojen
ja korkeakoulujen kanssa joka seitsemännessä seurakunnassa (niistä
joiden alueella ko. oppilaitoksia).

Taulukko 6.1
Yhteistyön muodot eri oppilaitosten kanssa (osuudet laskettu niistä seurakunnista, joiden
alueella ko. oppilaitoksia), % seurakunnista.
Peruskoulun
alaluokat

Peruskoulun
yläluokat

Lukio

Ammattikoulut

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot /
korkeakoulut

Jumalanpalvelukset

98

93

80

31

21

16

Koulu- ja oppilaitospastori-/
kummitoiminta

24

35

27

24

24

16

Opettajien koulutuspäivät
ja virkistystoiminta

9

7

5

Kurssitoiminta (esim.
Nuisku ja K12)

8

9

9

Retki- ja leiriyhteistyö

43

34

10

Vierailut vanhempainilloissa

12

18

4

Kerhotoiminta

32

11

2

Leirikouluja

23

11

3

Lähes joka toinen seurakunta (43 %) teki retki- ja leiriyhteistyötä peruskoulun alaluokkien kanssa, joka kolmas yläluokkien. Koulupastori-/kummitoimintaa oli joka neljännessä seurakunnassa alaluokkien
kanssa, joka kolmannessa yläluokkien kanssa. Niistä seurakunnista,
joiden alueella oli lukio, ammattikoulu tai ammattikorkeakoulu, joka
neljännessä oli koulupastoritoimintaa näiden oppilaitosten kanssa.
Joka kolmannessa seurakunnassa tehtiin yhteistyötä alaluokkien kerhotoiminnassa, joka kymmenennessä yläluokkien. Joka neljäs seurakunta teki yhteistyötä alaluokkien leirikoulutoiminnassa. Vanhempainilloissa vierailu oli yleisintä peruskoulujen yläluokilla. Opettajien
koulutuspäivien ja virkistystoiminnan ja koulun kurssitoiminnan
kanssa yhteistyötä teki noin joka kymmenes seurakunta.
Seurakunnilta kysyttiin myös tarkemmin yhteistyön muotoja
yksittäistä koulua kohden (keskimäärin). Eri oppilaitoksista seurakunta oli eniten läsnä peruskoulun yläluokilla. Päivänavauksia ja
hartaushetkiä järjestettiin yläkoulua kohden viikoittain joka toisessa
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seurakunnassa ja useammassa kuin joka kolmannessa kuukausittain.
Lähes joka toisessa peruskoulun yläkoulussa seurakunta oli myös
muulla tavoin läsnä kouluyhteisössä vähintään kuukausittain. Peruskoulun alaluokilla päivänavauksia ja hartauksia pidettiin useimmissa
kouluissa viikoittain (27 %) tai kuukausittain (63 %).

Kuvio 6.6
Seurakuntien koulu- ja oppilaitosyhteistyön muodot ja keskimääräinen kontaktien aktiivisuus
yksittäistä koulua kohden vuonna 2011. (osuudet laskettu niistä seurakunnista, joiden alueella
ko. oppilaitoksia), % seurakunnista.
Viikoittain Kuukausittain Muutamia kertoja vuodessa Kerran vuodessa

PERUSKOULUN ALALUOKAT
Päivänavaukset ja hartaushetket
Mukana oppitunneilla
Muut yhteistilaisuudet (esim. konsertit)
Muu läsnäolo kouluyhteisössä (esim. päivystykset)
PERUSKOULUN YLÄLUOKAT
Päivänavaukset ja hartaushetket
Mukana oppitunneilla
Muu läsnäolo kouluyhteisössä (esim. päivystykset)
Muut yhteistilaisuudet (esim. konsertit)
LUKIOT
Päivänavaukset ja hartaushetket
Muu läsnäolo kouluyhteisössä (esim. päivystykset)
Muut yhteistilaisuudet (esim. konsertit)
Mukana oppitunneilla
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Päivänavaukset ja hartaushetket
Muu läsnäolo kouluyhteisössä (esim. päivystykset)
Muut yhteistilaisuudet (esim. konsertit)
Mukana oppitunneilla
AMMATTIKORKEAKOULU
Muu läsnäolo kouluyhteisössä (esim. päivystykset)
Muut yhteistilaisuudet (esim. konsertit)
YLIOPISTOT
Muu läsnäolo kouluyhteisössä (esim. päivystykset)
Muut yhteistilaisuudet (esim. konsertit)

63

27

37

32
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Koulujen kanssa tehtiin yhteistyötä, joka oli luonteeltaan niin
koulutuksellista, sosiaalista ja yhteisöllistä, emotionaalista tai henkistä kuin hengellistäkin. Koulutuksellista yhteistyötä olivat erityisesti vierailut oppitunneilla ja erilaiset infot. Yhteistyön sosiaalinen
ulottuvuus toteutui erityisesti tapahtumien järjestämisten, ryhmäytysten ja päivystysten kautta.
Seurakuntien erityisosaaminen näkyi erityisesti erilaisen kriisiauttamisen alueella. Neljä seurakuntaa viidestä toteutti sitä tarvittaessa koulujen kanssa. Näitä olivat muun muassa akuutti kriisiauttaminen ja kriisityö ja surutyön tukeminen.

Kuvio 6.7
Seurakuntien yhteistyön muodot koulujen ja oppilaitosten kanssa (% seurakunnista).

KOULUTUKSELLINEN
Oppitunnit
Infot
Kurssit
Koulutukset
SOSIAALINEN JA YHTEISÖLLINEN
Tapahtumat
Ryhmäytykset
Päivystykset
Oppilas/Opiskelijahuolto- ja hyvinvointiryhmät
Verkkotyö
Oppilaskunta/opiskelijakunta-yhteistyö
Tuutorointi/tuutoroinnin tukeminen
EMOTIAALINEN JA HENKINEN
Akuutti kriisiauttaminen
Kriisityö
Surutyö
Yksilökohtainen työ
Pienryhmien ohjaus
HENGELLINEN
Kirkkovuoden juhlat
Sielunhoidollinen työ
Kirkolliset toimitukset
Valmistujaisiin liittyvät jumalanpalvelukset
Uskontodialogi
Ekumeeninen työ
Retriitit

65

18

15

48
24

7

26

3

64

14

24

37

20

35
30

15
17

9
4

19

6

15

4

74

3

73
72

3

44

17
28

10

27

69
55
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24
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Oppilaitostyötä pää- ja osatoimisesti tekeville toteutetun kyselyn perusteella näiden työntekijöiden työpanos jakautuu tasaisesti
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten
välille. Perusasteen oppilaitoksissa tehtävää työtä päätoimisten oppilaitostyöntekijöiden työstä on pienempi osa. Näin ollen perusasteen oppilaitosten kanssa tehtävä työ jakautuu muille seurakunnan
työntekijöille, kun taas ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tehtävä työ on suurelta osin sitä työtä
päätoimisesti tekevien vastuulla. Ammatillisissa oppilaitoksissa,
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa toimivien kirkon työntekijöiden työstä huomattava osa koostuu osallisuuden, yhteisöllisyyden
sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämisestä erilaisin metodein,
muun muassa ryhmätyöskentelyin ja keskusteluin. He tekevät työtään niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan parissa.

6.8 Nuoret aikuiset
Kirkon nuorten aikuisten toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuorten aikuisten kokemusta seurakunnasta ja kirkosta heidän elämäänsä
merkityksellisenä ja läheisesti liittyvänä yhteisönä ja kehittää heidän
vaikutusmahdollisuuksiaan kirkon toiminnassa ja hallinnossa. Nuorista aikuisista puhuttaessa kirkossa tarkoitetaan yleensä 18–29-vuotiaita. Nuoret aikuiset olivat kertomuskaudella käydyssä kirkollisessa
keskustelussa ryhmä, josta muodostui keskeinen peili kirkon jäse
nyyskeskustelulle ja tulevaisuuden kirkon visioille.
Nuori aikuinen kirkon jäsenenä -projekti (2006–2009) toteutettiin Kirkkohallituksen ja Kirkkopalvelut ry:n yhteishankkeena.
Projektin tavoitteena oli vahvistaa nuorten aikuisten kristillistä identiteettiä ja kasvua aikuisen uskonnollisuuteen. Tavoitteena oli, että
nuori aikuinen ja kirkko kokisivat keskinäisen vuorovaikutussuhteen merkitykselliseksi, ja seurakunnat ja nuorten aikuisten parissa
työskentelevät saisivat hankkeen kautta toimintaansa uusia välineitä
erityisesti nuorten aikuisten jäsenyyden tukemiseksi. Tavoitteena oli
myös, että kirkon perustoiminnassa otettaisiin huomioon entistä paremmin nuorten aikuisten elämänkysymykset ja hengelliset tarpeet.
Projektilla ei pyritty luomaan uusia toimintamuotoja, vaan uudista-
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maan kirkon perustoimintaa nuoria aikuisia paremmin huomioon
ottavaksi. Ihanteena nähtiin, että seurakunnan perustoiminnassa
voisi tavoittaa kaikenikäisiä aikuisia seurakuntalaisia. Projektin toimenpiteiden kokonaisuus hahmottui neljänä osa-alueena, joita olivat
kristillinen identiteetti, seurakuntatyö, vaikuttaminen ja viestintä.
Seurakuntatyön kehittämistä tukemaan laadittiin julkaisu Kirkosta
kiinni! (Kirjapaja 2009).
Projektin alkuvaiheeseen kuului seurakuntakartoitus, jolla tavoitettiin 167 seurakuntaa. Niistä 97 (58 %) pystyi nimeämään tietyn
henkilön, jolle nuorten aikuisten toiminta työalana kuuluu, 23 (14 %)
seurakunnan toimintaan oli nimetty nuorten aikuisten oma pappi ja
23 seurakuntaa (14 %) ei osannut nimetä nuorten aikuisten toiminnasta vastaavaa työntekijää. Seurakunnista 27 (16 %) ilmoitti nuorten
aikuisten olevan aivan erityinen painopiste seurakunnassa, 84 (50 %)
mainitsi nuoret aikuiset jonkinlaisena osana toimintasuunnitelmaa
tai yhdeksi seurakunnan painopisteeksi, 14 (8 %) kertoi, ettei nuorille aikuisille järjestetä omaa toimintaa, 6 (4 %) oli perustanut tiimin
nuorten aikuisten tilannetta kartoittamaan tai painotti erikseen, että
toiminta oli järjestetty yhtymän kautta ja 34 (20 %) ilmoitti, etteivät
nuoret aikuiset ole mitenkään erityinen painopiste, mutta jonkinlaista toimintaa kohderyhmälle kuitenkin järjestetään.
Nuorten aikuisten kohtaaminen verkon yhteisöpalveluissa vahvistui projektin myötä yhdeksi nuorten aikuisten kohtaamisen painopisteeksi, mitä vahvisti vuonna 2009 alkanut Hengellinen elämä
verkossa -hanke. Kirkon yhteisissä jumalanpalveluselämän sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeissa nuoret aikuiset ovat olleet
yksi tavoiteryhmistä.
Seurakunnat ovat päätyneet nuorten aikuisten jäsenyyden vahvistamisessa erilaisiin ratkaisuihin. Seurakunnissa on esimerkiksi keskitytty nuorten aikuisten huomioimiseen perustyössä, kuten lapsi- ja
perhetyössä, jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa tai
musiikkitoiminnassa. Useilla paikkakunnilla on kehitetty vapaaehtoistoimintaa. Seurakunnissa on kehitetty viestintää ja verkkotyötä,
jotta kirkko näkyisi niiden nuorten aikuisten elämässä, jotka eivät
osallistu seurakuntien toimintaan. Nuorille aikuisille on järjestetty
myös omaa kohdennettua toimintaa tai näkyviä tempauksia. Nuorten aikuisten kohtaamisessa keskustellaan projektin jälkeen edelleen
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siitä, tuleeko nuorille aikuisille järjestää omaa, kohdennettua toimintaa vai kohdata heitä perustyössä ottamalla huomioon elämäntilanne
ja kiinnostuksen kohteet.
Nuorille aikuisille suunnattu työ on lisääntynyt seurakunnissa.
Vuonna 2011 seurakunnista 37 prosenttia järjesti erillistä nuorten aikuisten ikäryhmälle suunnattua kokoavaa toimintaa. Vuonna 2007
toimintaa oli 32 prosentissa seurakunnista ja vuonna 2003 22 prosentissa. Suurista seurakunnista peräti kolme neljästä (76 %) järjesti
tällaista toimintaa.
Myös nuorten aikuisten työn koordinointi on seurakunnissa jonkin verran lisääntynyt kertomuskaudella, ja yhä useammassa seurakunnassa toimii juuri tätä työalaa tekeviä työntekijöitä. Vuonna 2011
seurakunnista 16 ilmoitti, että heillä on kokoaikainen nuorten aikuisten työn pastori tai pastoreita (10 vuonna 2007). 17 seurakuntaa
ilmoitti, että heillä oli osa-aikainen nuorten aikuisten työn pastori
(15 vuonna 2007). Nämä olivat lähes kaikki suuria, yli 16 000 jäsenen
seurakuntia. Neljässä prosentissa tällainen työntekijä oli yhtymässä.
43 prosentissa seurakunnista nuorten aikuisten työ oli yhdistetty
muun työntekijän tehtäviin. 45 prosentissa seurakunnista kukaan ei
koordinoinut nuorten aikuisten työtä. Koordinointi oli vähäisempää
pienissä ja keskisuurissa seurakunnissa.
Seurakunnissa toimi vuonna 2011 kaikkiaan 219 nuorten aikuisten ryhmää, joissa oli mukana kaikkiaan 3 800 jäsentä. Ryhmien
määrä säilyi ennallaan edellisestä kertomuskaudesta, mutta osallistujamäärä kasvoi lähes tuhannella (2 900 vuonna 2007).

6.9 Aikuiskasvatus
Kertomuskaudella Meidän kirkko -strategian asiakirjat sekä Kirkko
2020 – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko korostivat aikuisväestön merkitystä, kun lähivuosina hahmotetaan kirkon
merkitystä sen jäsenille ja osana kansalaisyhteiskuntaa. Myös Nuori
aikuinen kirkon jäsenenä -projektin yksi johtopäätös oli, että tuli selvittää kokonaisuutena aikuisväestön kohtaamista ja jäsenyyden vahvistamista.
Kirkkohallitus asetti vuonna 2010 työryhmän kehittämään seu-
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rakunnissa tehtävää aikuistyötä. Työnsä tueksi ryhmä tarvitsi selvityksen seurakunnissa toteutuvasta aikuistoiminnasta. Selvityksen
syksyllä 2011 tehnyt tutkija Minna Rikkinen käytti aineistonaan
yhteensä 81 seurakunnan kotisivuja. Selvityksen mukaan osa seurakunnista toteuttaa toimintaa aikuistyön työalana. Toiminnan painopiste on kokoavassa ryhmätoiminnassa, jonka sisällöissä painottuu
Raamattu. Toinen painopiste ovat aikuisille suunnatut suuremmat
tilaisuudet, joihin on kutsuttu vieraileva puhuja kristillisistä järjestöistä tai yhteisöistä. Aikuistoiminnan tavoitteet olivat yleisluontoisia
ja kohdentamattomia. Osa seurakunnista ei käyttänyt termiä aikuistyö tai -toiminta, vaan järjesti toimintaa eri toimintamuotoihin tai
työaloihin kuuluvina.
Seurakunnissa toimi vuonna 2011 yhteensä 3 900 aikuistyön
säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää. Niissä oli yhteensä 46 000 jäsentä. Suurin osa ryhmistä oli raamatturyhmiä (yli 2 000 ryhmää, joissa
19 000 jäsentä). Muita ryhmiä olivat keskusteluryhmät (660 ryhmää,
joissa 7 500 jäsentä), parisuhteeseen liittyvät pienryhmät (100, joissa
1 600 jäsentä) ja muut aikuistyön ryhmät (yli 1 000 ryhmää, joissa
17 000 jäsentä).
Aikuiskasvatuksen näkökulmasta kertomuskaudella on kehitetty
Aikuiskatekumenaatti -toimintaa. Aikuiskatekumenaatti on seurakuntalaisten vetämää pienryhmätoimintaa, jossa keskeistä on ryhmäläisten omista kysymyksistä nouseva sisältö ja kirkkovuoden rytmiin
ja seurakunnan jumalanpalveluselämään liittyminen. Ryhmä kestää
noin vuoden. Aikuiskatekumenaattiryhmiä toimii jokaisessa hiippakunnassa. Kertomuskaudella on erityisesti kehitetty katekumenaatin
jumalanpalveluselämää suomalaisiin oloihin sopivaksi sekä ryhmien
ohjaajien koulutusta. Kirkkohallituksen julkaisema Katekumenaatin
ohjaajan opas (2011) sisältää nämä molemmat ulottuvuudet.

6.10 Yhteiskunnan ylläpitämä uskontokasvatus
Uskontokasvatusta annetaan Suomessa laajasti kasvatus- ja koulujärjestelmän eri tasoilla. Uskontokasvatus sisältyy sekä yhteiskunnan
varhaiskasvatukseen että esiopetukseen. Perusasteella ja lukiossa on
uskonto-niminen kouluaine. Varsinaista uskonnonopetusta ei ole
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ammatillisissa oppilaitoksissa, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Ammatillisissa oppilaitoksissa opetukseen voi kuitenkin sisältyä
etiikkaa, monikulttuurisuuskasvatusta ja eri kulttuurien opetusta.
Monet näistä aiheista sivuavat uskonnonopetusta.
Koulun ja kirkon välillä vallitsee työnjako uskonnonopetuksessa.
Koulun tehtävä on tarjota oppilaille voimassa olevaan opetussuunnitelmaan pohjautuva monipuolinen yleissivistys, joka antaa aineksia
myös maailmankatsomukselliseen pohdintaan. Kirkko puolestaan
antaa kasteopetusta ja ohjaa jäseniään kasvamaan kristittyinä. Koulu
ja kirkko eivät kilpaile keskenään, vaikka kummankin pyrkimykset
ovat samansuuntaiset: tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi ja
maailmaa monipuolisesti tunteviksi aikuisiksi.

Päivähoidon uskontokasvatus
Yhteiskunnan järjestämä ja valvoma varhaiskasvatus koostuu hoidon,
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta (educare). Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi
sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt ja yhteisöt varhaiskasvatuspalveluineen. Tässä yhteistyössä kirkko on mukana avointen
varhaiskasvatuspalveluiden järjestäjänä sekä tukemalla yhteiskunnan
varhaiskasvatuksen uskontokasvatusta.
Uskontokasvatus on kuulunut päivähoidon sisältöihin 1980-luvun alusta lähtien. Se sisältyy sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (OPH, 2000) että Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteisiin (Stakes, nyk. THL, 2005). Uskontokasvatus sai päivähoidossa lakisäänteisen aseman, kun vuonna 1983 päivähoitolakiin
lisättiin pykälä, jonka mukaan päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen tukea lasten uskonnollista kasvatusta. Lisäksi laki edellytti lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumuksen
kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen asema vahvistui merkittävästi
1990-luvulla ja 2000-luvulle tultaessa. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet (VASU) ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista.
Valtaosalla seurakunnista on yhteydet alueensa päivähoitoon (ks.
edellä luku 6.2. Kirkon varhaiskasvatus). Yhteistyön laajuus ja luonne vaihtelee paljon eri puolilla maata. Uskontokasvatusta toteutta-
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vat myös päivähoidon työntekijät, koska he tuntevat parhaiten lasten
kysymykset ja ajattelun sekä perheiden näkemykset. Seurakunnan
työntekijät tukevat päivähoidon henkilökuntaa eri tavoin. Mentorointi, koulutus, erilaiset vierailut, lasten kirkkohetket ja materiaalista tiedottaminen ovat tärkeimpiä yhteistyömuotoja (ks. luku 6.2).
Kirkon kasvatus ja nuorisotyö järjestää yhdessä Seurakuntien
lapsityön keskuksen kanssa varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen
mentorikoulutusta. Tavoitteena on kouluttaa seurakunnan työntekijöitä päivähoidon uskontokasvatuksen mentoreiksi. Koulutuksen
saatuaan he tukevat oman alueensa päivähoitohenkilöstöä. Tavoitteena on, että mahdollisimman monella päivähoidon työntekijällä on
entistä parempi valmius toteuttaa uskontokasvatusta. Kirkko tukee
päivähoitohenkilöstön valmiuksia toteuttaa uskontokasvattajan tehtäväänsä myös järjestämällä varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen
kouluttajakoulutusta. Uskontokasvatuksen täydennyskoulutus toteutuu vertaiskoulutuksena. Kirkkohallituksen edustaja on mukana
STM:n varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa.
Esiopetukseen osallistuminen tuli jokaisen lapsen subjektiiviseksi oikeudeksi syksystä 2001 alkaen. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on uusi sisältöalue ”etiikka ja katsomus”. Sen
mukaan eettinen kasvatus kuuluu läpäisyperiaatteella kaikkeen
esiopetustoimintaan. Sisältöalueeseen kuuluu lisäksi kulttuurinen
katsomuskasvatus, jonka tehtävänä on katsomuksellisen ajattelun
kehittäminen esimerkiksi uskontojen ja vakaumusten tapoihin tutustumalla. Lapsen huoltajan valinnan mukaan lapsi voi osallistua joko
uskontokasvatukseen, elämänkatsomustietokasvatukseen tai muuhun kasvatukseen. Kasvatuksen eriyttäminen lapsiryhmässä uskontokasvatukseksi ja elämänkatsomustietokasvatukseksi on kuitenkin
esiopettajien piirissä koettu haasteelliseksi.

Uskonnonopetus
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2004) mukaan
”Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden
säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja
vapauksien kunnioittamista.” Kaikki nämä ovat myös kristinuskon
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perusarvoja. Ihminen Jumalan kuvana, lähimmäisenrakkaus ja vastuu luomakunnasta ovat kirkon ilmaisuja samoille asioille.
Vuonna 2003 voimaan tulleen uskonnonvapauslain keskeiseksi
sisällöksi tuli ajatus uskonnonvapauden positiivisesta ja negatiivisesta aspektista. Ensin mainittu tarkoittaa oikeutta kuulua uskonnolliseen yhdyskuntaan, saada oman uskonnon opetusta ja harjoittaa
uskontoaan yksityisesti sekä julkisesti. Negatiivinen uskonnonvapaus
tarkoittaa oikeutta olla kuulumatta mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan ja olla harjoittamatta mitään uskontoa. Nykyiset peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteet valmistuivat tämän
jälkeen vuonna 2004. Niissä uskonnon oppiaine määritellään oman
uskonnon opetukseksi. Tunnustuksellisesta opetuksesta ei voida enää
puhua, eikä oman uskonnon opetuksessa ole kyse uskonnon harjoittamisesta.
Terminmuutoksen katsottiin heijastavan vallitsevaa käytäntöä,
sillä nimestään huolimatta tunnustuksellinen opetus ei ollut enää
vuosikymmeniin tarkoittanut uskonnollisen yhdyskunnan opinkäsityksiin perustuvaa opetusta. Lisäksi termistä luopumisen taustalla vaikutti tunnustuksellisuuden käsitteestä vallitseva epäselvyys ja
ristiriitaisuus. Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmat painottavat
sitä, että uskonnonopetuksen keskeisenä tehtävänä on tarjota tietoa
ja kokemusta oman uskonnon merkityksestä ja sen yhteiskunnallisista ja kulttuurisista vaikutuksista. Laista myös poistettiin uskonnonopettajilta vaatimus kuulua kirkkoon. Opettaja opettaa uskontoa samanlaisella virkavastuulla kuin muitakin koulun oppiaineita.
Uskonnonopetuksen järjestämismalliin termin vaihto ei vaikuttanut.
Yleisimmin oman uskonnon opetus merkitsee evankelis-luterilaista tai ortodoksista uskonnonopetusta. Mikäli kunnan alueella
asuu vähintään kolme muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvaa oppilasta, kunta on velvollinen järjestämään heille oman uskonnon opetusta, jos heidän huoltajansa niin tahtovat. Ehtona opetuksen järjestämiselle on se, että kyseisen uskonnollisen yhdyskunnan
uskonnonopetukselle on olemassa valtakunnallisesti hyväksytyt
opetussuunnitelman perusteet. Vuonna 2011 oman uskonnon opettamiseen oikeuttavat opetussuunnitelman perusteet löytyivät 13 eri
uskonnolliselta yhdyskunnalta.
Elämänkatsomustieto perustettiin vuonna 1985 oppiaineeksi
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uskonnottomia oppilaita varten. Mikäli oppilas ei kuulu mihinkään
uskonnolliseen yhdyskuntaan, hän voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Halutessaan oppilas voi myös osallistua enemmistölle järjestettävään uskonnonopetukseen. Myös ne opiskelijat, joille
ei ole mahdollista järjestää oman uskonnon opetusta, voivat osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Sitä tulee järjestää, mikäli
osallistuvia oppilaita on vähintään kolme. Perustuslakivaliokunta ja
sivistysvaliokunta esittivät kannanotoissaan, että uskonnonopetus
tulisi järjestää oman uskonnon opetuksena enemmistöperiaatteen
mukaisesti. Myös Kirkkohallituksen lausunnossa nykyistä uskonnonopetuksen oman uskonnon opetuksen mallia pidettiin hyvänä ja
katsottiin tärkeäksi, että tuntimäärä säilyisi ennallaan (11 vuosiviikkotuntia).
Kesäkuussa 2012 valmistuneen perusopetuksen tuntijakouudistuksen mukaan uskonnon tuntimäärät tulevat kuitenkin koulussa
vähenemään. Uudistuksessa lisätään taito- ja taideaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan tuntimääriä. Kieliohjelmia monipuolistetaan.
Uskonnon ja elämänkatsomuksen tuntimäärä vähenee uudessa tuntijaossa yhdellä vuosiviikkotunnilla.
Koulun uskonnolliset tilaisuudet ovat osa sen uskontokasvatusta.
Oppilaat osallistuvat tilaisuuksiin huoltajakyselyn perusteella. Lukiossa opiskelevat päättävät itse osallistumisestaan. Koulu voi järjestää
uskonnollisia tilaisuuksia kuten koulujumalanpalveluksia, uskonnollisia päivänavauksia ja hengellisiä konsertteja. Nämä tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Sen vuoksi kyseisiin tilaisuuksiin
osallistuvat ne oppilaat, joiden huoltajat niin haluavat.
Perustuslain 11 §:n mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus
tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus
kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan
ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon
harjoittamiseen. Opetushallituksen ohjeessa vuodelta 2006 annettiin tarkempaa tietoa uskonnonopetuksen luonteesta, koulun juhlista
sekä uskonnollisista tilaisuuksista.
Lain tulkinnasta on esiintynyt jonkin verran epäselvyyksiä erityisesti koulun yhteisten juhlaperinteiden yhteydessä, ja esimerkiksi
joissakin yksittäisissä kouluissa on suvaitsevaisuuteen vedoten jätet-
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ty suvivirsi laulamatta kevätjuhlissa. Samoin jotkut koulut ovat uskonnonvapauslakiin vedoten kieltäytyneet yhteistyöstä seurakunnan
kanssa tai vaatineet esimerkiksi päivänavausten olevan yleishumaaneja ilman kristillistä sisältöä.
Suomalaisten asenteet uskonnon ja kristillisen kulttuuriperinteen näkymiseen koulussa ovat kuitenkin myönteisiä. Valtaosan mielestä Suvivirsi kuuluu koulujen kevätjuhlaan ja kristillinen ohjelma
joulujuhlaan. Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä tiedusteltiin useista
aihepiireistä, jotka koskevat kirkon ja valtion yhteistyötä.
Erittäin tai melko myönteisesti suvivirren laulamiseen koulun
kevätjuhlissa suhtautui 84 prosenttia kyselyyn vastanneista. Lähes
kolme neljäsosaa suhtautui myönteisesti myös koulujen joulujuhlien
kristilliseen ohjelmaan. Vain neljä prosenttia suomalaisista suhtautuu
suvivirteen kielteisesti. Kymmenesosa ei halua kristillistä ohjelmaa
koulujen joulujuhlaan. Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista suhtautui myönteisesti myös koulujen uskonnonopetukseen. Vastaavasti
noin 20 prosenttia vastanneista suhtautui siihen kielteisesti.
Naiset suhtautuivat miehiä myönteisemmin kysymyksiin, jotka
koskivat uskonnon esillä pitämistä kouluissa. Naisista 69 prosenttia
piti koulujen uskonnonopetusta myönteisenä, miehistä samoin suhtautui vain 54 prosenttia. Naisista 77 prosenttia suhtautui myönteisesti joulujuhlien kristilliseen ohjelmaan ja 88 prosenttia suvivirren
laulamiseen kevätjuhlissa. Myönteisyys lisääntyi vanhemmissa ikäryhmissä ja harvaan asutuilla alueilla. Koulutustaso ei juurikaan vaikuttanut asenteisiin.

Pohdinta
Kotien uskontokasvatus on vähentynyt. Yhä harvemmat saavat kotonaan kristillistä kasvatusta. Puolet nuorista aikuisista kertoo, että
kotona opetettiin iltarukous. Alle 25-vuotiaista naisista kolmannes
ja miehistä vain joka seitsemäs suunnittelee antavansa mahdollisille
lapsilleen uskonnollista kasvatusta. Myös moniin kirkon kasvatustyön toimintamuotoihin osallistuneiden määrät ovat vähentyneet
kertomuskaudella. Yhä useamman lapsen ollessa hoidossa kunnallisessa päivähoidossa seurakunnan päiväkerhoihin osallistuvien osuudet ovat laskeneet jyrkästi. Niin ikään pyhäkouluihin, seurakunnan
aamu- ja iltapäivätoimintaan ja varhaisnuorten ryhmiin osallistumi-
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nen on laskenut. Tämä tekee kotien kristillisen kasvatuksen tukemisen yhä monimutkaisemmaksi ja haastaa kirkkoa toimimaan nykyistä
aktiivisemmin niissä verkostoissa, joissa lapset ja nuoret muutoinkin
toimivat. Hyvä esimerkki tästä on seurakuntien aktiivinen yhteistyö
kunnallisen päivähoidon kanssa.
Merkittävä osa kirkon varhaiskasvatuksesta toteutetaan yhteistyössä kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa. Niin ikään varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä keskeistä on koulujen kanssa tehtävä
yhteistyö. Seurakuntien ryhmätoimintaan osallistuneiden määrän
vähentyessä yhteistyöhön tulee panostaa entistä enemmän.
Vaikka rippikouluun osallistuminen on säilynyt vahvana, sitä ei
tule enää pitää itsestäänselvyytenä. Kastettujen osuuden ja kirkollisten vihkimisten suosion lasku ennakoi myös rippikouluun osallistumisen laskua. Isostoiminta on esimerkki toimintamuodosta, jolla
on vahva kaikupohja suomalaisnuorten keskuudessa. Toiminnassa
nuorille annetaan vahva vastuu, ja he ovat sitoutuneita siihen. Isostoiminnan ansiosta rippikoulu innostaa Suomessa nuoria mukaan
kirkon toimintaan enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. Vastaavanlaisia toimintatapoja, joissa osallistujille annetaan vahva
vastuu, tulisi käyttää enemmän myös aikuistyössä.
Vaikka isostoiminta onkin suosittu toimintamuoto, se ei tavoita
kaikkia. On pidettävä huolta siitä, että seurakunnissa on toimintaa
myös niille nuorille, jotka eivät ole isostoiminnasta kiinnostuneita.
Isosista valtaosa on tyttöjä. On pidettävä huolta siitä, että seurakunnassa järjestetään myös toimintaa, joka tavoittaa pojat.
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7. Sielunhoito

•
•

•
•
•

Papit ja diakoniatyöntekijät kävivät vuodessa noin 190 000 sielunhoidollista keskustelua. Kertomuskaudella sielunhoidollisten keskustelujen määrä
väheni.
Kirkon perheneuvonnassa parineuvottelujen määrä kasvoi ja asiakkaita oli
vuonna 2011 yli 16 500. Asiakkaiden yleisimmät tulosyyt olivat vuorovaikutusongelmat tai erokysymykset. Asiakaskunnassa yleistyivät nuoret
aikuiset ja pikkulapsiperheet.
Sairaalasielunhoidossa sairaalapapin työn tärkein väline on sielunhoidollinen keskustelu. Henkilökohtaisten keskustelujen määrä on noussut vuosittain.
Palveleva puhelin valtakunnallisena päivystysjärjestelmänä ja palve-leva
netti palvelivat erilaisia kohderyhmiä. Keskusteluja käytiin vuosittain
54 000 ja Päivystävään nettiin lähetettiin yli 1 000 viestiä.
Kriisien ja onnettomuuksien jälkihoito oli tärkeää kaikilla sielunhoidon
osa-alueilla.

7.1 Sielunhoito seurakunnissa
Luterilaisen uskontulkinnan mukaan sieluhoito on ihmisen kutsumuksena olevaa rakkauden palvelua, jossa lähimmäistä tai yhteisöä
autetaan hänen todellisten tarpeidensa mukaisesti. Kaikkein laajimmassa mielessä kirkon jäsenet kantavat huolta toisistaan ja kaikki seurakuntalaiset harjoittavat sielunhoitoa toisiaan kohtaan. Se on
auttavaa vuorovaikutusta, joka pyrkii antamaan henkistä ja hengellistä tukea keskustelun, ripin, rukouksen, Raamatun luvun ja virsien
välityksellä. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnat huolehtivat
alueellaan asuvien sielunhoidosta, kristillisestä uskosta ja elämästä
sekä tarjoavat tilaisuutta yksityiseen rippiin (KJ 4:1). Sielunhoidon
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toimintamuotoina kirkossa ovat paikallisseurakunnan sielunhoitotyö, perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin sekä
palveleva netti. Lisäksi sielunhoitoa harjoitetaan myös esimerkiksi
vankiloissa ja puolustusvoimissa sekä vapaaehtoistoimintana. Seuraavassa käsitellään sielunhoitoa vain kirkon työntekijöiden tekemänä
ammatillisena sielunhoitona.
Meidän kirkko -strategia sanoo kristillisen kirkon olevan olemassa, jotta meissä syntyisi usko pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiimme. Strategian mukaan muutokset kirkon toimintaympäristössä tulevat aiheuttamaan seurakunnille uusia ja kasvavia
haasteita. Henkisen hädän kasvaessa sielunhoidon tarve lisääntyy, ja
kirkon tehtävänä on tuoda armo arkipäivään.
Kertomuskaudella pappien käymien sielunhoidollisten keskustelujen määrä väheni kuten kahtena edellisenäkin kertomuskautena.
Vuoden 2011 marraskuussa papit ilmoittivat käyneensä 2 600 etukäteen sovittua sielunhoidollista keskustelua (3 300 vuonna 2007 ja
3 900 vuonna 2003) eli vuositasolla noin 31 000 keskustelua. Etukäteen sovittujen keskustelujen lisäksi papit kävivät marraskuussa 2 300
(3 500 vuonna 2007) muuta sielunhoidollista keskustelua. Pappien
käymistä sielunhoidollisista keskusteluista noin 350 johti rippiin (600
vuonna 2007). Rippiin johtaneiden sielunhoidollisten keskustelujen
osuus kaikista sielunhoidollisista keskusteluista on siten hieman vähentynyt. Lukuihin eivät sisälly kirkollisten toimitusten yhteydessä
käydyt sielunhoidolliset keskustelut.
Diakoniatyöntekijöiden käymät hengelliset keskustelut ja sielunhoito muodostivat viidenneksen asiakaskontaktien toimenpiteistä.
Tämä merkitsi lähes 135 000 keskustelua vuonna 2011. Keskustelu
oli diakonian asiakaskontaktien lähes 672 000 toimenpiteestä kolmanneksi yleisin taloudelliseen avustamiseen liittyvien toimenpiteiden (27 %) ja elämäntilanteen selvittämisen (22 %) jälkeen. Diakoniatyöntekijät käsittelivät hengellisiä kysymyksiä myös puhelin- ja
sähköpostikontaktien yhteydessä. Sähköpostikontakteja diakoniatyöntekijöillä oli vuonna 2011 lähes 210 000. Myös muut seurakunnan työntekijät kävivät sielunhoidollisia keskusteluja.
Seurakuntien papit toimittivat marraskuussa 2011 ehtoollisia
sairaan luona 900 kertaa, joissa ehtoollinen jaettiin yli 2 500 henkilölle. Ryhmille tarkoitettuja ehtoollisjumalanpalveluksia sairaaloissa
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ja hoitolaitoksissa papit toimittivat marraskuussa 2011 yli tuhannessa
tilaisuudessa ja ehtoolliselle osallistui lähes 18 000 henkilöä. Pappien
toimittamien ehtoollisten määrissä tapahtui pientä laskua verrattuna
vuoteen 2007.
Sairaan luona jaettujen ehtoollisten, sairaaloissa ja laitoksissa järjestettyjen ehtoollisjumalanpalvelusten ja kodin siunaamisten yhteydessä käytyjen sielunhoidollisten keskustelujen määrää ei ole erikseen
tilastoitu, vaan ne sisältyvät edellä mainittuihin pappien käymiin sielunhoidollisiin keskusteluihin.
Keskeisenä osana seurakuntien sielunhoitoa ovat kirkollisten toimitusten yhteydessä käydyt toimituskeskustelut. Marraskuussa 2011
järjestettyihin kirkollisiin toimituksiin liittyi lähes aina toimituskeskustelu. Tilastoinnissa toimituskeskusteluja ei lasketa sielunhoidollisiin keskusteluihin. Toimituskeskusteluja papit kävivät marraskuussa
2011 yli 9 300. Ilman erillistä toimituskeskustelua toteutettiin kirkollisista toimituksista kaste 0,3 prosentissa, hautaan siunaaminen
0,4 prosentissa ja avioliittoon vihkiminen tai avioliiton kirkollinen
siunaaminen 1,5 prosentissa toimituksista. Joka neljännessä hautaan
siunaamisessa toimituskeskustelu käytiin ainakin kerran tai osittain
joko puhelimitse tai sähköisessä mediassa.
Avioliiton kirkollisia siunaamisia oli marraskuussa 2011 noin
sata. Tämä on kymmenesosa avioliittoon vihkimisten määrästä.
Kirkkoon kuulumattomien hautaan siunaamisia oli marraskuussa
2011 yhdeksän prosenttia kaikista hautaansiunaamisista.
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö -strategian mukaan kirkolliset toimitukset tarjoavat laajan kosketuspinnan suomalaisiin ja seurakunnan jäseniin. Niiden kautta tavoitetaan harvoin kirkossa käyvät,
ja niissä ollaan kirkon ydinsanoman ja perustehtävän äärellä. Silti
kirkollisten toimitusten jälkeen käydyt keskustelut eivät ole yleistyneet edellisestä toimintakaudesta, vaan ovat kokonaisuutena edelleen
hieman laskeneet. Kirkollisten toimitusten jälkeen käytiin marraskuussa 2011 keskusteluja muistotilaisuuden jälkeen omaisten kanssa
noin joka kymmenennen toimituksen yhteydessä, kastettujen lasten
vanhempien kanssa neljässä prosentissa kastetoimituksen jälkeen ja
avioparien kanssa viidessä prosentissa vihkitoimituksen tai avioliiton
siunaamisen jälkeen.
Sururyhmien määrä väheni kertomuskaudella. Ryhmiä järjestet-
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tiin vuonna 2011 kaikkiaan noin 420 (450 vuonna 2007) ja niihin
osallistui noin 2 600 (2 700 vuonna 2007) omaista. Sururyhmien
ohjaajia oli noin 50.
Kertomuskauden lopulla julkaistiin Harri Koskelan väitöskirja
Lapseni elää aina sydämessäni. Lapsen menetyksen merkitys vanhemman
spiritualiteetin muotoutumisessa (Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja
114, 2011.) Tutkimustulokset osoittavat, että lapsen menetyksellä on
kokonaisvaltainen ja pitkäaikainen vaikutus vanhemman elämään.
Vaikutusten kasautuminen aiheuttaa usein niin suuria haasteita vanhemman sisäiselle maailmalle, että hän kokee samanaikaisesti sekä
identiteettinsä että suhteensa toisiin ihmisiin ja jumalasuhteensa
muuttuvan. Tutkimus tarjoaa tietoa surun ja kuoleman kohtaamisesta auttamistyössä mukana oleville.

7.2 Perheneuvonta ja perhetyö
Kirkon perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Parisuhteen kriisien lisäksi apua annetaan muissakin ihmissuhteisiin ja
kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä tukemalla perhettä ja ihmistä
kokonaisvaltaisesti.
Meidän kirkko -strategian mukaan seurakunnan tärkein yhteistyökumppani on perhe. Sen mukaan kirkko tukee perheitä arkielämässä, myös sen vaikeuksissa ja ristiriidoissa. Samoin strategian
mukaan kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja perheiden hyvinvointiin sekä tuetaan henkisissä, sosiaalisissa ja taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevia ihmisiä.
Vuonna 2008 ilmestynyt piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta, Rakkauden lahja, on perheneuvonnan
oman arvion mukaan yksi tärkeimmistä julkaisuista kirkon perheneuvonnalle. Kirjasen aiheet liittyvät kiinteästi perheneuvonnan perustehtävään. Piispojen puheenvuoro linjaa kirkon virallisen kannan
avioliiton ja perheen tärkeisiin ja usein myös kipeisiin kysymyksiin.
Kannanotossa korostetaan, että rakkaus, seksuaalisuus, avioliitto ja
lapset ovat Jumalan hyviä lahjoja. Kirjassa kannetaan erityistä huolta
lasten asemasta. Seksuaalisiin vähemmistöihin liittyviin kysymyksiin
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kannanotossa on viitattu muutaman sivun verran. Periaatteellinen
kannanotto on kahdeksan piispan yhteisesti allekirjoittama. Piispat
Wille Riekkinen ja Kari Mäkinen jättäytyivät pois kannanotosta.
Syinä mainittiin puheenvuoron huono ajoitus, sillä piispojen käynnistämä laaja työskentely homoseksuaalisuudesta oli valmistumassa
keväällä 2009. Perusteluna oli myös toive perusteellisemman yhteiskunnallisen ja kulttuurisen analyysin toteuttamisesta siitä, miten
kristillinen perinne asettuu vuorovaikutukseen todellisuuden kanssa.
Edellinen perhettä ja seksuaalisuutta käsittelevä piispojen puheenvuoro Kasvamaan yhdessä julkaistiin vuonna 1984.
Kirkon perheneuvonnan strategia Meidän kirkko mukana perheiden arjessa, Kirkon perheneuvonnan strategia vuoteen 2016 hyväksyttiin
tammikuussa 2010. Sen tarkoituksena on linjata kirkon perheneuvontaa muuttuvassa toimintaympäristössä, antaa suuntaviivoja paikallisten keskusten työn suunnittelua ja seurakuntien päätöksentekoa
varten sekä tiedottaa perheneuvonnan linjauksista yhteistyökumppaneille. Tärkeimpänä strategisena tavoitteenaan sillä on, että perheet
saavat laadukasta apua silloin kun he sitä tarvitsevat. Seurakunnista
65 prosenttia piti strategiaa vähintään jokseenkin tärkeänä ja sillä oli
jossain määrin tai paljon vaikutusta seurakunnan toiminnan kannalta lähes puolelle seurakunnista (47 %).
Perheneuvonnan asiakkaita oli vuonna 2011 yli 16 500 (vuonna
2008 yli 17 400). Perheasiain neuvottelukeskusten hoidollisen työn
kokonaismäärä oli lähes 84 000 moduulia eli 45 minuuttia kestävää
hoitojaksoa. Perheneuvonnan strategian mukaisesti työskentelyssä
keskityttiin erityisesti parineuvotteluihin (43 %), joiden määrä nousi
kertomuskaudella.
Asiakkaiden yleisimmät tulosyyt perheneuvontaan olivat vuonna
2011 vuorovaikutusongelmat (30 %) ja erokysymykset (22 %). Elämänvaihekriisi tulosyynä oli 12 prosentilla asiakkaista. Muita kirjattuja tulosyitä olivat psykososiaaliset kriisit (11 %), uskottomuus (9 %),
ongelmat sukulaisuus- ja muissa lähisuhteissa (6 %), fyysinen/henkinen väkivalta (4 %), traumatisoivat, yllättävät kriisit (4 %), seksuaaliongelmat (2 %) ja uskonnolliset kysymykset (0,3 % ). Miesten osuus
asiakkaista oli 42 prosenttia. Perheneuvonnan asiakkaiksi hakeutuivat yhä useammin nuoret aikuiset ja pikkulapsiperheet. Vuonna 2011
asiakkaista lähes 50 prosenttia kuului ikäryhmään 18–39 vuotta.
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Kuvio 7.1
Asiakkaan yleisimmät tulosyyt perheneuvontaan vuonna 2011 (%).
muut
vuorovaikutusongelmat

16
30

uskottomuus

9

psykososiaaliset
kriisit

11
12

22
erokysymykset

elämänvaihekriisi

Ryhmien ja niihin osallistuneiden määrä on vähentynyt noin sadalla
jäsenellä kumpanakin viimeisistä nelivuotiskausista. Perheneuvonnassa järjestettiin vuonna 2011 yli 60 hoidollista ryhmää, joissa oli
yhteensä yli 400 jäsentä. Perheasioiden sovittelujen määrä kasvoi ja
niitä tehtiin yli 5 900, kun niitä tehtiin vuonna 2008 yli 4 400. Perheneuvojilla oli noin 390 (470 vuonna 2008) yksilötyönohjattavaa ja
työnohjausryhmiä 63 (84 vuonna 2008). Molempien määrä on vähentynyt kahden viime kertomusvuoden aikana.
Vuonna 2011 kirkon perheneuvojia oli 171 (163 vuonna 2007) ja
he toimivat 43:ssa (42 vuonna 2007) perheasiain neuvottelukeskuksessa. Perheneuvojista miehiä oli 46. Vastaanottosihteereitä oli 32.
Perheneuvojakunnan uusiutuminen jatkui suurten ikäluokkien
saavuttaessa eläkeiän, ja alalla on käynnissä melkoinen sukupolvenvaihdos. Kertomuskaudella valmistui kolme perheneuvojakurssia,
joista yksi vanhan koulutussuunnitelman ja kaksi uuden koulutussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi alkoi kaksi kurssia, jotka ovat kesken. Kursseilla oli kaikkiaan 62 uutta perheneuvojaa. Kertomuskaudella toteutettiin myös vastaanottosihteerien erikoistumiskoulutus
vuosina 2010–2011 ja työnohjaajakoulutus yhteistyössä sairaalasielunhoidon ja kirkon koulutuskeskuksen kanssa.
Perheneuvojan erikoistumiskoulutus laajeni merkittävästi, ja
vuonna 2011 se hyväksyttiin psykoterapiakoulutukseksi. Psykote-
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rapiakoulutus siirtyy yliopistojen alaisuuteen vuonna 2012. Tämän
seurauksena aloitettiin neuvottelut koulutusyhteistyön käynnistämisestä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Perhetyö Kirkon perhetyöllä tarkoitetaan kaikkea sitä seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten toimintaa, jolla vahvistetaan
monimuotoisten perheiden ja niiden jäsenten hengellistä elämää,
kasvua ihmisenä, keskinäistä välittämistä ja kunnioitusta, jaksamista
vaikeissa elämäntilanteissa ja yhteyttä seurakuntaan. Parisuhdekursseja ja -leirejä sekä pienryhmiä järjestetään ympäri Suomea erilaisin
teemoin. Parit etsivät niillä suhteensa vahvuuksia, asettavat uusia
tavoitteita ja pyrkivät avaamaan suhteensa solmuja. Kurssit on tarkoitettu niin avio-, avo- kuin seurustelupareille. Seurakuntien lisäksi
järjestäjinä toimivat monet kristilliset järjestöt. Perheille suunnattuja
kursseja, pienryhmiä, leirejä ja tapahtumia järjestetään myös vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyen. Näitä käsitellään tarkemmin
nelivuotiskertomuksen kasvatusta koskevassa luvussa.
Vuonna 2011 seurakunnat järjestivät lähes 400 erityisesti aviopareille suunnattua tilaisuutta. Tilaisuuksien määrä pysyi samana
kuin vuonna 2007. Vuonna 2011 tilaisuuksiin osallistui kuitenkin
enemmän ihmisiä kuin vuonna 2007. Nyt osanottajia oli yli 9 300
kun vuonna 2007 osanottajia oli 8 300. Lisäksi seitsemässä prosentissa seurakunnista järjestettiin noin 70 avioparileiriä tai -kurssia, ja
ne kokosivat vuonna 2011 yli 1 100 osanottajaa (vuonna 2007 noin
1 800), joista lapsia oli noin 160. Perhetapahtumia oli 30 prosentissa
seurakunnista yli 2000 ja niissä oli mukana noin 144 000 osanottajaa. Eniten tapahtumia järjestivät seurakunnat Helsingin, Espoon
ja Tampereen hiippakunnissa. Perheleirejä pidettiin yli 300, ja niille
osallistui lähes 10 000 leiriläistä, aikuisia noin 4 300. Leirejä järjesti
yli kolmasosa seurakunnista (38 %), eniten Helsingin hiippakunnassa, 65 prosenttia seurakunnista.
Vuonna 2011 suomalaisista 42 prosenttia oli sitä mieltä, että kirkon tulisi ottaa nykyistä voimakkaammin kantaa avioliiton ja perheen puolesta. Seurakuntien työntekijöistä tätä mieltä oli valtaosa
(68 %). Gallup Ecclesiastica 2011 mukaan eri mieltä oli 28 prosenttia
suomalaista, kun kirkon työntekijöistä eri mieltä oli joka kymmenes
(11 %) vastaaja.
Vuoden 2007 syksyllä aloitettu Parisuhteen palikat -hanke eteni
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toimintavuosina valtakunnalliseksi hankkeeksi. Hanke kestää vuoteen 2015, ja sillä on viisi tavoitetta: rakkauden ja uskollisuuden vaaliminen, sitoutumisen lisääntyminen parisuhteessa, parisuhdetyölle
laajempi medianäkyvyys, parisuhde- ja perhetyölle lisää resursseja ja
parisuhdetaitojen lukeminen kansalaistaidoiksi.
Huolimatta siitä, että kristilliset järjestöt ovat tehneet parisuhdeja avioparityötä yli 40 vuotta, hanke on ensimmäinen valtakunnallinen yhteishanke. Hanketta ohjaamaan perustettu työryhmä on laajapohjainen. Työryhmässä on edustus Kirkkohallituksen perheasioiden
lisäksi Porvoon suomalaisesta evankelis-luterilaisesta seurakunnasta,
Kansan Raamattuseurasta, Suomen Raamattuopistosta, HNMKY:stä, Vapaa-, Helluntai- ja Adventtikirkosta sekä Mennään Eteenpäin
ry:stä, Kataja-parisuhdekeskuksesta ja Perheiden ABC -lehdestä.
Kertomuskaudella hankkeessa tuotettiin materiaalia madaltamaan seurakunnan työntekijöiden kynnystä ottaa puheeksi parisuhdeasiat, luoda vertaiskeskustelumahdollisuuksia ja järjestää parisuhdetapahtumia oman perustyön sisällä. Hankkeen toimintaideoita ja
materiaalia tarjottiin alusta alkaen myös kunta- ja järjestökenttään.
Kunnista ja järjestöistä oli peruskoulutuksissa useita työntekijöitä.
Parisuhteen palikat -peruskoulutuksiin osallistui kertomuskaudella
yhteensä noin 1 500 työntekijää ja vapaaehtoista. Paikalliset koulutuspäivät olivat tärkeitä myös perhetyön ammattilaisten yhteistyön
ja verkostoitumisen kannalta. Hankkeen valtakunnallinen aloitustapahtuma kokosi 1 500 osallistujaa vuonna 2009 Lahteen.
Parisuhteen palikat -tilaisuuksia järjestettiin vuonna 2011 lähes
70 seurakunnassa (16 %), ja niihin osallistui yli 3 000 ihmistä. Lapsia
osallistujista oli noin 800. Eniten järjestäviä seurakuntia oli Tampereen (31 %) ja Oulun (24 %) hiippakunnissa. Muita avioparitilaisuuksia järjestettiin yhteensä lähes 200 noin viidesosassa seurakunnista. Helsingin ja Espoon hiippakunnissa joka kolmas seurakunta
oli järjestäjänä. Osanottajia oli runsas 6 100.
Nelivuotiskautena puinen parisuhteen palikkatalo -työväline levisi eri puolille Suomea seurakuntien, kuntien ja järjestöjen
työntekijöiden käyttöön. Teema- ja rukouskortteja painettiin noin
250 000 ja Parisuhteen palikat -ilmaisjakelulehteä 100 000. Materiaalia on käännetty ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, venäjäksi
ja kiinaksi. Seurakunnista 44 prosenttia käytti Parisuhteen palikat
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-työvälinettä jossain määrin ja runsaasti käyttäviä oli kaksi prosenttia.
Virtaa välillämme -projektista (2003–2007 ja 2008–2009),
joka kohdistui nuorten aikuisten parisuhteen tukemiseen, tehtiin
ulkopuolinen arviointi vuonna 2009. Sen mukaan useita projektille
asetettuja tavoitteita saavutettiin hyvin. Hanke sai lähes yksinomaan
myönteisen ja runsaan julkisuuden, seurakunnat ja nuoret aikuiset osallistuivat aktiivisesti toimintaan ja kursseilla oli myönteinen
vaikutus parisuhteeseen, erityisesti kommunikaatioon. Toiminnan
tuloksena syntyi verkostoitumista ja ystävyyssuhteita pariskuntien
kesken. Projekti tavoitti hengellisyydeltään erilaisia nuoria aikuisia, kynnys osallistua muuhun seurakunnan toimintaan madaltui,
ennakkoluulot kirkkoa kohtaan vähenivät ja positiivinen mielikuva
kirkosta vahvistui. Kurssimateriaalia pidettiin erinomaisena.
Vuoden 2009 lopussa toimintaa oli 44 seurakunnassa, joista
28:ssa kurssitoimintaa. Projekti oli toteutettu sadassa seurakunnassa. Vakiintumista tapahtui, mutta arvioinnissa todettiin toiminnan
herkkä haavoittuvuus kirkossa, koska kirkolta puuttuu yhteinen,
jaettu näky siitä millainen asema parisuhdetyölle tulisi antaa. Työyhteisön tuen ja resurssien puute, työntekijöiden vaihtuvuus, toimenkuvan muutokset sekä vapaaehtoisten rekrytoinnin työläys veivät aikaa ja voimia ja vaikeuttivat toimintatavan juurtumista seurakuntien
perustyöhön. Virtaa välillämme -toimintaa vahvistetaan Parisuhteen
palikat -hankkeen sisällä. Virtaa välillämme -suhdekurssi toimii
Parisuhteen palikat -luentojen jatkotyöskentelymallina. Virtaa välillämme -tilaisuuksia oli vuonna 2011 vielä seitsemässä seurakunnassa
ja osallistujia oli noin 200.
Vuonna 2011 kolmasosassa (33 %) seurakunnista toimi perhetyön
tiimi, ja lisäksi perhetyön tiimin perustaminen oli suunnitteilla kymmenessä prosentissa seurakunnista. Seurakunnista kuusi prosenttia
ilmoitti perhetyön piirissä toimivan vapaaehtoisia. Eniten heitä oli
lasten ja nuorten tukihenkilöinä tai perheiden apuna Kuopion hiippakunnan (16 %) seurakunnissa.
Seurakunnista enemmän kuin joka viides (23 %) toteutti vuonna
2011 pidempikestoista parisuhteeseen, vanhemmuuteen tai perheeseen liittyvää hanketta. Eniten hankkeita oli Tampereen hiippakunnan seurakunnissa (37 %).
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Yli puolet seurakunnista (52 %) teki säännöllistä perhetyöhön
liittyvää yhteistyötä kunnan kanssa. Kunnan perheneuvontatyön
kanssa yhteistyötä teki joka viides seurakunta (22 %). Muiden kristillisten seurakuntien tai järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa säännöllistä yhteistyötä teki vajaat kymmenen prosenttia seurakunnista ja
satunnaista yhteistyötä toimijasta riippuen noin joka kolmas tai joka
viides seurakunta. Noin joka viidennellä seurakunnalla ei ollut ollenkaan säännöllistä tai tilapäistä perhetyöhön liittyvää yhteistyötä
kunnan kanssa.
Seurakuntien perhetyön suunnittelun tueksi julkaistiin pitkään
toivottu ja keskustelun kohteena ollut perhetyön linjaus Minäkö perhetyön tekijä? – suuntaviivoja perhelähtöisen työotteen vahvistamiseen
seurakunnissa. Julkaisussa korostuu kohtaamisen merkitys seurakunnan perhetyön perustana: seurakunnan perhetyö tarjoaa kohtaamisen
mahdollisuuksia suhteessa itseen, toiseen ihmiseen ja Jumalaan. Sen
mukaan jokainen työntekijä voi tehdä omaa perustyötään perhelähtöisellä työotteella ja toimia näin perheiden hyvinvoinnin vahvistajana. Linjauksissa on kirjattu runsaasti perhetyön tavoitteita viidellä
alueella: perhe ja oma kasvu, perhe, parisuhde ja avioliitto, perhe ja
vanhemmuus, perhe, isovanhemmuus ja kummius sekä perhe haasteellisissa, muuttuvissa ja vaikeissa olosuhteissa. Julkaisua otettiin
kaksi suomenkielistä painosta, yhteensä 13 000, ja aihe oli esillä monissa koulutuksissa.

7.3 Sairaalasielunhoito
Kirkon sairaalasielunhoito edistää hengellistä työtä terveydenhuollon
laitoksissa ja kehittää avoterveydenhuollossa tehtävää sielunhoitoa.
Se toteuttaa sielunhoito- ja työnohjaajakoulutusta kirkon työntekijöille, osallistuu terveydenhuollossa eettisistä ja sielunhoidollisista
kysymyksistä käytävään keskusteluun, tuottaa sielunhoitoa käsitteleviä julkaisuja sekä pitää yhteyksiä muiden kirkkojen sielunhoitajiin
kotimaassa ja ulkomailla.
Kirkolliskokouksen yleisvaliokunta kiinnitti huomiota marraskuussa 2010 sairaalasielunhoidon tulevaisuuden kolmeen linjaan: 1.
Yhtäältä sielunhoito on vahvasti ammatillista, toisaalta vapaaehtoi-
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sen lähimmäisyyden tarve kasvaa. 2. Kirkolla on kysyntää terveydenhuollon eettisten kysymysten käsittelijänä. Erityisesti hyvän hoidon,
saattohoidon ja kuolevan kohtaamisen kysymyksissä kirkolla on ammattitaitoa. 3. Vähenevät resurssit johtavat suuntaamaan sairaalasielunhoidon ammattilaisten työpanosta keskeisiin ammattiosaamista
edellyttäviin tehtäviin sekä vapaaehtoisten valmentamiseen. Yleisvaliokunta korosti, että kirkon on tärkeää säilyttää järjestämänsä
sairaalasielunhoidon vankka kristillinen identiteetti. Kirkon sairaalasielunhoidon tärkeänä tehtävänä on ollut ja tulee olemaan sairaalasielunhoidon korkean laadun takaaminen maassamme.
Käytännön sairaalasielunhoitotyötä toteuttavat tehtävään erikoistumiskoulutuksen saaneet sairaalapapit, jotka ovat potilaita,
omaisia ja henkilökuntaa varten. Sairaalapapin työn sisältönä ovat
henkilökohtaiset keskustelut, läsnäolo, kuunteleminen ja rinnalla kulkeminen. Sielunhoidolliset ryhmät, hengellisten tilaisuuksien
järjestäminen, kirkolliset toimitukset ja koulutus sekä työnohjaus
kuuluvat niin ikään sairaalapapin toimenkuvaan. Sairaalapappi toimii hoitoyhteisössä uskonnollisten ja eettisten kysymysten asiantuntijana. Kertomuskaudella kriisityön ja onnettomuuksien jälkihoito ja
terveydenhuollon etiikan kysymykset työllistivät sairaalasielunhoitajia yhä enemmän.
Sairaalasielunhoitajat ovat kirkon työntekijöitä ja kertomuskaudella työtä koordinoi kirkon sairaalasielunhoidon yksikkö. Myös seurakuntapapit tekevät sairaaloissa sielunhoitotyötään.
Sairaalasielunhoitajien määrä pysyi samana kertomuskauden
ajan. Päätoimisia sairaalapappeja oli 120, osa-aikaisia 17. Sairaalasielunhoitajien virat ovat papin virkoja, lehtoreita oli neljä. Naisten
määrä viranhaltijoissa kasvoi, ja vuonna 2011 sairaalapapeista naisia
oli 93 (68 %) kun heitä vuonna 2007 oli 58 prosenttia. Kirkon työnohjaajakoulutus oli yli puolella sairaalasielunhoitajista, usealla myös
psykoterapeutin koulutus. Monella sairaalapapilla oli myös retrii
tinohjaajan tai bibliodraamaohjaajan koulutus.
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Kuvio 7.2
Henkilökohtaisten keskustelujen ja ehtoollisvieraiden määrä sairaalasielunhoidossa vuosina
2008–2011.
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Sairaalapapin työn tärkein väline on sielunhoidollinen keskustelu. Käytyjen sielunhoitokeskustelujen määrä on noussut vuosittain.
Vuonna 2011 keskustelujen määrä oli lähes 66 000.
Sairaaloiden ehtoollistilaisuudet painottuivat kirkkovuodessa adventin aikaan, hiljaiseen viikkoon ja pyhäinpäivää edeltävään
viikkoon. Yksityisehtoollisten määrä on vuosittain noussut. Niihin
osallistui usein myös potilaan omaisia.
Sairaalapappien toimittamien saattohartauksien määrä oli kertomuskaudella vuosittain runsas tuhat saattohartautta. Vuonna 2011
saattohartauksien määrä oli 1 151. Saattohartaus on rukoushetki,
joka vietetään läheisen kuoltua joko sairaalan kappelissa tai siinä
huoneessa, jossa henkilö on kuollut. Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja
terveyskeskuksissa on tavallisesti kappeli, jossa omaiset voivat sanoa
jäähyväiset kuolleelle läheiselleen.
Sururyhmiä pidettiin sairaaloissa ja seurakunnissa puolisonsa,
läheisensä tai lapsensa menettäneille ja itsemurhan tehneiden omaisille. Pyhäinpäivän aattona toteutettiin tyhjän sylin messu, johon
kutsuttiin lapsen menetystä tai lapsettomuutta surevia. Seurakunnissa tyhjän sylin messuja ja hartauksia on järjestetty 1990-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin sellainen järjestettiin ensimmäisen kerran
Porissa.
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Kuvio 7.3
Saattohartauksien määrä ja sururyhmien kokoontumiskerrat sairaalasielunhoidossa vuosina
2008–2011.
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Avohoidon sielunhoidon kasvusta ja sen tarpeesta kertoo se, että sairaalasielunhoitajat tekivät vuonna 2011 yli 1 300 kotikäyntiä. Lisäksi
vuonna 2011 vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen on kuulunut 46 sairaalasielunhoitajan tehtäviin. Vuosina 2010 ja 2009 vastaavat määrät
olivat 32 ja 23. Vapaaehtoisten toiminnan kehittäminen yksinäisten,
sairaiden ja vanhusten tukemiseksi on kirkon strategian yksi painopiste. Edelleen sairaalapapit toimivat mentoreina, työnohjaajina, ja
kokeneet sairaalapapit toimivat hiippakunnallisen sielunhoitokoulutuksen kouluttajina. Sairaalapapit käyttivät työajastaan noin kymmenen prosenttia avohoidon sielunhoidon tehtäviin.
Malagan bussionnettomuus, Jokelan ja Kauhajoen koulutragediat ja ampumadraama Sellon kauppakeskuksessa liittyivät niiden
suuronnettomuuksien ketjuun, joissa sairaalapappien ammattitaitoa
tarvittiin. Sairaalapapit toimivat usein myös kuolinviestin viejinä yhdessä poliisin kanssa. Tämän työn merkitys korostui onnettomuuksien ja kriisien yhteydessä.
Sielunhoitajien ja työnohjaajien sukupolvenvaihdoksen vuoksi
suuri määrä uusia kirkon työntekijöitä tarvitsee koulutuksen antamia
ammatillisia valmiuksia. Nelivuotiskaudella alkoi kolme sairaalasielunhoitajan erikoistumiskurssia, joista tuli ennakoitua suurempia.
Sairaalasielunhoitajien erikoistumiskoulutuksen kehittäminen
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aloitettiin syksyllä 2009. Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on
kouluttaa sairaalasielunhoitajia, joilla on vahva papin identiteetti,
hyvä itsetuntemus ja monipuolista asiantuntijuutta sairauksien, elämän haurauden ja kuoleman kysymyksissä. Sairaalapappi tarvitsee
kriisityön, sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen taitoja. Moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä hänen on kyettävä kohtaamaan erilaisia vakaumuksia. Sairaalapappi joutuu myös perustelemaan työnsä oikeutusta. Terveydenhuollon henkilöstön tukeminen
ja lisääntyvä vapaaehtoistoiminta edellyttävät sairaalasielunhoitajalta
enenevästi kouluttajan, työnohjaajan ja koordinaattorin ammattitaitoa.
Erikoistumiskoulutukseen integroitiin 30 opintopisteen laajuinen psykoterapeuttisten valmiuksien opintokokonaisuus, joka edellytetään psykoterapiakoulutukseen hakeutuvalta. Koulutuksen suorittaminen kestää kolme vuotta. Piispainkokous hyväksyi uudistetun
erikoistumiskoulutuksen syksyllä 2011. Uusimuotoinen koulutus alkaa syksyllä 2012.
Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (Etene) jäsenenä toimi kertomuskaudella kirkon sairaalasielunhoidon edustaja. Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä sosiaalija terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan asemaan liittyviä eettisiä
kysymyksiä ja antaa niistä suosituksia ja lausuntoja, tehdä aloitteita
ja herättää keskustelua. Syksystä 2009 sen tehtäviin ovat kuuluneet
myös sosiaalihuollon eettiset kysymykset. Neuvottelukunta toimii
sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Päättyneen toimintakauden aikana neuvottelukunta keskittyi vanhuuden ja mielenterveysetiikan kysymyksiin ja antoi joulukuussa 2011 esimerkiksi kannanoton saattohoidosta ja eutanasiasta. Seuraavien neljän vuoden aikana
Etene keskittyy ennalta ehkäiseviin, väestön arkeen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluihin liittyviin eettisiin kysymyksiin.
Sairaalapapit laativat neuvottelupäivillään syksyllä 2009 kannanoton, jossa he puolustavat kuolevan oikeutta hengelliseen hoitoon. Potilaan vakaumusta tulee kunnioittaa silloinkin, kun se eroaa
hoitajan omasta vakaumuksesta. Vakaumuksen huomioon ottaminen
vaikuttaa hoitotoimenpiteisiin, ruokailuun, pyhiin toimituksiin, saattohoitoon ja hautauskäytäntöihin. Sairaalapapit korostavat kuolevan
oikeutta lähtörauhaan.
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Kertomuskaudella keskusteltiin kuoleman sallimisesta ja tuottamisesta. Aktiivisen eutanasian sijaan korostetaan saattohoidon ja
oireenmukaisen eli palliatiivisen hoidon kehittämistä. Sosiaali- ja
terveysministeriö julkisti syksyllä 2010 saattohoidon suositukset,
joissa kuolevan hyvään hoitoon sisällytetään henkisiin ja hengellisiin
tarpeisiin vastaaminen.
Kysymys ripin ja sielunhoidon välisestä erosta nousi laajaan keskusteluun julkisuuteen tulleiden pedofiliatapausten vuoksi. Asiasta
käytiin neuvotteluja kirkon johdon ja valtiovallan edustajien kesken.
Niiden seurauksena piispainkokous antoi keväällä 2011 papeille ja
lehtoreille vaitiolovelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden yhteensovittamista koskevat menettelyohjeet. Seurakuntien työntekijäkyselyssä 2012 yli puolet (52 %) seurakunnan kaikista työntekijöistä tunsi
selonteon rippisalaisuuden ja lastensuojelun yhteensovittamisesta.
Kysyttäessä onko selonteko auttanut selkeyttämään rippisalaisuuden
ja lastensuojelun yhteensovittamista työntekijöistä 41 prosenttia ilmoitti, ettei asia liity hänen työhönsä. Selonteko oli auttanut valtaosaa (78 %) niistä työntekijöistä, joiden työtehtäviin selonteko liittyi.
Päinvastaisella kannalla oli joka viides työntekijä (22 %). Kysyttäessä
onko selonteosta ollut apua rippiin liittyvien käytänteiden selkiinnyttämisessä, oli apua ollut paljon kuudelle prosentille ja jonkin verran puolelle (49 %) niistä vastaajista, joiden työtehtäviin asia liittyi.
Vähän apua koki selonteosta saaneensa joka neljäs (26 %) vastaaja ja
ei ollenkaan joka viides (18 %) työntekijä.
Kirkon sairaalasielunhoidon toimikunta asetti sairaalasielunhoidon kehittämistyöryhmän vuosiksi 2010–2011. Työryhmän tehtävänä
oli selkiyttää sairaalasielunhoidon toimintalinjauksia terveydenhuollon muuttuessa ja uudistaa sairaalasielunhoitajien erikoistumiskoulutus.
Työryhmä päivitti vuonna 2003 hyväksytyt Sairaalasielunhoidon
periaatteet. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä uskonnonvapauslaki vaikuttavat sairaalapapin työhön, ja niiden vaikutusta selvitetään uudistetuissa periaatteissa. Sairaalasielunhoidon päivitetyt
periaatteet hyväksyttiin syksyllä 2011.
Sairaalasielunhoidon neuvottelupäivät kokosivat vuosittain yli 90
sairaalapappia eri puolilta Suomea. Päivien teemoina olivat ”Silta yli
synkän virran” (2008), Terveydenhuollon etiikka kuoleman lähellä
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”…olivat kaikki päiväni jo luodut” (2009), Uskontojen ja kulttuurien
haaste sairaalasielunhoitajalle, ”On monta uskoa päällä maan” (2010)
sekä Sairaalasielunhoitajan identiteetti ja työn resurssit ”… kun pariin toisten ihmisten ja kysymysten vaikeiden…” (2011). Päivillä oli
koulutuksellinen, identiteettiä ja kollegiaalista vuorovaikutusta sekä
hengellisesti hoitava tehtävä.
Keväällä 2009 ilmestyi terveydenhuollon opiskelijoille tarkoitettu hengellisyyttä hoitotyössä käsittelevä oppikirja (Kirsi Aalto ja
Raili Gothóni: Ihmisen lähellä – Hengellisyys hoitotyössä. Kirjapaja).
Kirjan kirjoittajina on useita sairaalapappeja. Kirja käännettiin viron
kielelle, ja se ilmestyi Virossa syksyllä 2010 nimellä Inimese kõrval.
Vapaaehtoistoimintaa kehittävä työryhmä sai valmiiksi aineiston
Vierelläkulkijat. Kirkon vapaaehtoiset terveydenhuollossa. Se sisältää vapaaehtoisten koulutusohjelman sekä kuvauksen heidän tehtävistään
ja oikeuksistaan.

7.4 Palveleva puhelin ja Palveleva netti
Palveleva puhelin on evankelis-luterilaisten seurakuntien ylläpitämä
auttava puhelin, johon kuka tahansa voi soittaa kaivatessaan kuuntelijaa tai keskustelukumppania. Kirkon palveleva puhelin auttaa onnettomuuksien tapahtuessa ja muissa kriisitilanteissa kun ihmisillä
on tarve purkaa kokemuksiaan ja tunteitaan ja keskustella asiasta.
Soittoihin vastaavat koulutetut vapaaehtoiset ja kirkon työntekijät,
jotka ovat saaneet myös kriiseihin ja suuronnettomuuksiin liittyvää
koulutusta. Keskustelut ovat luottamuksellisia eikä soittajan tarvitse
kertoa nimeään.
Vuonna 2007 käyttöön otettu Palvelevan puhelimen älyverkkopohjainen valtakunnallinen päivystysjärjestelmä on osoittautunut
onnistuneeksi. Järjestelmä takaa yhtenäisen palveluajan koko maassa. Suomenkielinen Palveleva puhelin vastaa numerossa 01019 0071.
Ruotsinkielinen Samtalstjänst vastaa numerossa 01019 0072 joka
ilta. Numeroihin voi soittaa myös Suomen ulkopuolelta.
Palvelevan puhelimen organisaatioiden määrä (31) pysyi samana koko kertomuskauden. Ne toimivat joko yksittäisten seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikuntien puitteissa. Päivystys-
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työstä vastaavien seurakuntien määrä näissä organisaatioissa oli yli
70.
Koska puhelut ohjautuvat aina sinne, missä on vapaa puhelinlinja, palveluun pääseminen on helpottunut. Tästä syystä soittojen
määrä lisääntyi heti noin 30 prosentilla ja on pysynyt keskimäärin
54 000 keskustelussa vuosittain (41 000 vuonna 2007). Keskusteluissa useimmiten esille tulevia aihepiirejä olivat yksinäisyys, erilaiset uskonnolliset ja elämänkatsomukselliset kysymykset, psyykkiset
vaikeudet sekä avioliiton ja parisuhteen kysymykset. Kertomuskaudella puhelinkeskustelujen sisällöissä ei tapahtunut suuria muutoksia. Soittajista miehiä ja naisia oli lähes saman verran. Soittajat elivät
usein yksin ja enemmistö heistä oli eläkkeellä.
Päivystäjien, joita oli vuosittain runsaat 2 000, kannalta työt
jakaantuvat tasaisesti eri päivystyspisteisiin. Jotta palvelu olisi yhtä
laadukasta riippumatta siitä, minne puhelu kulloinkin ohjautuu, Palvelevalle puhelimelle ja netille laadittiin vuonna 2008 laatukriteerit.
Palvelevan puhelimen päivystäjistä noin kaksi kolmasosaa oli seurakuntien työntekijöitä, loput vapaaehtoisia. Viime vuosina kirkossa
on painotettu vapaaehtoistyön merkitystä. Palveleva puhelin on jo
vuosikymmeniä ollut vapaaehtoistyön muoto, joka tarjoaa seurakuntalaisille tärkeän palvelutehtävän.
Viestintävirasto myönsi vuonna 2008 yleiseurooppalaisen palvelunumeron 116 123 (henkisen tuen puhelin) käyttöoikeuden Kirkon
Keskusrahastolle. Tarkoituksena oli ottaa numero Palvelevan puhelimen päivystyskäyttöön. Numeron täytyy olla soittajalle maksuton,
joten puhelukulut jäävät numeron haltijan vastuulle. Tästä syystä
suunnitelma ei toteutunut, ja numerosta luovuttiin toistaiseksi.
Palveleva netti on vuodesta 2005 toiminut Palvelevan puhelimen rinnakkaispalveluna, joka toimii samoilla periaatteilla kuin Palveleva puhelin. Palveluun (http://evl.fi/palvelevanetti tai http://evl.
finatjour) voi lähettää nimettömänä ja luottamuksellisesti viestin, johon päivystäjät vastaavat viiden päivän kuluessa, myös nimettömästi.
Vastaajat ovat Palvelevan puhelimen päivystäjiä, jotka ovat saaneet lisäkoulutusta verkossa työskentelemiseen. Päivystäjiä oli runsaat sata
ja heistä valtaosa (80 %) oli vapaaehtoisia vuonna 2011.
Palvelevan netin asiakkaat erosivat kertomuskaudella Palvelevan puhelimen asiakkaista. Nettiin yhteyttä ottavista henkilöistä
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suurempi osa eli joko perheessä tai parisuhteessa ja oli joko mukana
työelämässä tai opiskeli. Tämä näkyi myös viestien sisällössä. Palvelevassa netissä käsiteltiin enemmän perhe- ja parisuhteiden kriisejä
ja puhelimessa enemmän yksinäisyyttä ja sairautta. Palvelevan netin
asiakkaista naisia oli noin kolme neljäsosaa.
Palvelevaan nettiin lähetettiin kertomuskaudella vuosittain yli
tuhat viestiä. Yhteydenottojen määrä ei ole parin ensimmäisen toimintavuoden jälkeen enää lisääntynyt. Yhtenä syynä tähän saattaa
olla se, että monet ottavat verkossa mieluummin yhteyttä sellaisille
keskustelupalstoille, joille ei tarvitse rekisteröityä ja joilla saa viestiinsä nopeammin vastauksen. Palvelevassa netissä on kuitenkin haluttu
pitää kiinni hyvästä tietosuojasta. Palvelevan netin toimintakulttuuria on tarkasteltu myös kriittisesti ja pohdittu sen kehittämissuuntaa
yhdessä kirkon Hengellinen elämä verkossa -hankkeen kanssa. Vuoden 2011 lopussa valmistui Palvelevalle netille ja Nettipapille yhteinen uusi ohjelmisto. Muitakin yhteistyömahdollisuuksia kehitetään
esimerkiksi koulutuksen ja tiedotuksen alueilla.

7.5 Suuronnettomuus- ja kriisivalmius
Kirkon työhön on aina kuulunut äkillisiin kriiseihin joutuneiden tukeminen. Kirkon työntekijöillä on perusvalmiudet kriisien kohtaamiseen. Yllättävät katastrofit ja vakavat onnettomuudet sekä kriisitilanteet ovat kuitenkin lisänneet tarvetta kehittää kriisiauttamista ja sen
koulutusta. Samoin tapahtuneet katastrofit, vakavat onnettomuudet
ja kriisitilanteet ovat edellyttäneet sellaisten järjestelmien luomista,
jotka voidaan kriisitilanteessa ottaa nopeasti käyttöön.
Suuronnettomuus- ja kriisitilanteissa kirkon tehtävänä on toimia
osana valtakunnallista eri hallinnonalojen varautumista eri uhka- ja
häiriötilanteisiin. Valtioneuvoston periaatepäätöksen Yhteiskunnan
turvallisuusstrategia (2010) tavoitteena on turvata yhteiskunnan toimintakyky, säilyttää Suomen valtion itsenäisyys ja edistää kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia sisältää henkisen kriisinkestävyyden, jolla tarkoitetaan kansakunnan kykyä kestää turvallisuustilanteiden aiheuttamat henkiset paineet, selviytyä niiden vaiku-
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tuksilta ja nopeuttaa kriiseistä toipumista. Strategiassa hengellinen
toiminta on osa kansakunnan henkistä kriisinkestävyyttä. Sen mukaan kansankirkolle ja muille uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua
ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen
tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa.
Pääsääntönä on, että varautumisjärjestelyt toteutetaan mahdollisimman kiinteästi normaaliolojen toimintoihin perustuen. Paikallistasolla kirkollishallinnossa toiminta keskittyy seurakuntiin ja
seurakuntayhtymiin, aluetasolla hiippakuntiin. Ne laativat alueelliset valmiussuunnitelmansa. Toimintaa koordinoi kukin hiippakunta
alueellaan. Valtakunnan tasolla toiminta tapahtuu Kirkkohallituksessa.
Paikallistasolla kirkon kriisiorganisaatiossa keskeinen vastuu on
kirkko- tai seurakuntaneuvostolla ja kirkkoherralla. Kriisitilanteissa yhteistyö alueen kunnallisviranomaisten ja rovastikuntien muiden
seurakuntien kanssa ja erityistyömuotojen, kuten perheneuvonnan ja
sairaalasielunhoidon kanssa on keskeisen tärkeää. Alueellisella tasolla hiippakunnat ohjaavat ja valvovat seurakuntien toimintaa myös
kriisioloissa ja toimivat muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa yhteistyössä. Valtakunnallisissa suuronnettomuus- ja kriisitilanteissa
korostui erityisesti piispojen rooli. Kirkon keskushallinnon kriisivalmiudesta vastaa Kirkkohallituksen kansliapäällikkö apunaan Kirkkohallituksen johtoryhmä. Katastrofin hoidossa kirkkohallituksen
eri osastojen ja Kirkon tiedotuskeskuksen lisäksi toimivat Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura sekä Kirkon Henkinen Huolto
(HeHu).
Kirkon henkinen huolto on osa psykososiaalisen tuen palveluja.
Kertomuskaudella Henkisen huollon organisaatioita toimi tai suunniteltiin perustettaviksi useilla paikkakunnilla. Henkisen huollon
tavoitteena on hyvin toimiva kirkon oma kriisiryhmä, joka vastaa ihmisten tarpeisiin akuutissa hädässä ja antaa onnettomuuden uhreille
ja omaisille henkistä tukea. Kirkon tehtävänä suuronnettomuuksissa
on osallistua viranomaisorganisaatioiden ja kriisiryhmien työhön.
Paikkakunnalle parhaiten soveltuvan käytännön löytämiseksi käydään perustamisvaiheessa neuvotteluja hätäkeskuksen, poliisin, pe-

192

Haastettu kirkko

lastusviranomaisten, sairaanhoitopiirin ja muiden psykososiaaliseen
tukeen osallistuvien tahojen kanssa. Ryhmät sitoutuvat yhdessä sovittuihin HeHu-periaatteisiin, joilla taataan oleellisissa asioissa yhteinen käytäntö koko maassa.
HeHu-organisaatio käynnistyy pelastusviranomaisten pyynnöstä erilaisissa onnettomuus-, katastrofi- tai kriisitilanteissa, ja se
integroituu osaksi viranomaisten auttamisketjua. Esimerkiksi Lapuan hiippakunnassa Kauhajoki-hankkeessa uhrien omaisia ja tapahtumakoulun opiskelijoita kohdattiin laajasti vertaistukitapaamisissa,
henkilökohtaisissa keskusteluissa, leireillä ja muissa yhteyksissä.
Kirkkohallitus hyväksyi henkisen huollon periaatteet vuonna
2011 ja antoi toiminnan koordinoinnin toiminnallisen osaston tehtäväksi. Valtakunnallisia henkisen huollon ja kriisityön neuvottelupäiviä on järjestetty vuodesta 2009 alkaen. Kirkon koulutustarjontaan
on laadittu kriisi- ja traumatyön koulutusmoduuli.
Kertomuskaudella seurakunnat ympäri Suomea olivat mukana
monenlaisissa vakavien onnettomuuksien aiheuttamissa ja muissa
kriisitilanteissa antamalla henkistä tukea, järjestämällä hyvin lyhyellä varoitusajalla hartaustilaisuuksia ja keskustelumahdollisuuksia
seurakunnan työntekijöiden kanssa tai järjestämällä kirkkojen pidennettyjä aukioloaikoja hiljentymistä varten.
Suomalaisten mielestä kriisityö kuuluu kirkon tehtäviin, ja myös
kristillisellä julistuksella on oma asemansa kriisityössä. Tutkimusten
mukaan kollektiiviset kriisit näyttävät olevan tilanteita, joissa kirkon
merkitys korostuu.
Palvelevan puhelimen ja kirkon muun kriisityön yhteishankkeena laadittu suunnitelma kirkon kriisipuhelimeksi valmistui kertomuskaudella siten, että kriisipäivystys oli toimintavalmis tammikuussa 2012. Kriisipuhelin toimii käytännössä siten, että Palvelevan
puhelimen suomenkielinen päivystys laajennetaan 24-tuntiseksi
määräajaksi. Päivystäjinä toimii seurakuntien työntekijöitä sekä
Palvelevan puhelimen päivystäjiä. Kriisipuhelimen päivystys on
tarkoitus avata valtakunnallisesti merkittävissä kriisi- tai suuronnettomuustilanteissa.
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Pohdinta
Kertomuskaudella oli merkkejä siitä, että ihmisten henkinen pahoinvointi kasvoi. Monet kysymykset näyttivät vaikuttavan yhä enemmän kielteisesti ihmisten arkeen ja selviytymiseen. Kielteiset muutokset, elämäntilanteen muutokset ja kriisitilanteet saavat aikaan
surua, ahdistusta ja turvattomuutta. Osattomuus ja hätä vaikuttavat
monin tavoin ihmisten henkiseen hyvinvointiin. Samanaikaisesti yhä
suurempi osa ihmisistä elää yksin ja väestö ikääntyy. Ihmisten tarve
sielunhoitoon kasvaa.
Sielunhoidon tulee olla tarvittaessa helposti saatavilla. Näyttää
kuitenkin siltä, että sielunhoito on kehittymässä enemmän omaksi
erityisalueekseen. Seurakuntapappien sielunhoidollisten keskustelujen määrä on ollut jatkuvasti laskussa, kun taas erityistehtävissä kuten
sairaalasielunhoidossa toimivien työntekijöiden sielunhoidollisten
keskustelujen määrä on kasvanut.
Kirkon perheneuvonnan palveluille on paljon kysyntää ja kirkon
tekemää perheneuvontatyötä arvostetaan. Yli puolet asiakkaista tuli
perheneuvontaan vuorovaikutusongelmien ja erokysymysten vuoksi.
Perheasioiden sovittelujen määrän kasvu kertoo perheiden vaikeuksien ja ristiriitojen yleisyydestä.
Sairaalasielunhoidossa henkilökohtaisten keskustelujen määrä on
kasvanut. Sairaalapappi edustaa monikulttuuristuvan ja moniuskontoistuvan sairaalan hoitotiimissä hengellisten asioiden asiantuntemusta ja toimii hengellisen kielen tulkkina. Avohoidon sielunhoidon
haasteet kasvavat edelleen ja vapaaehtoisten toiminnan kehittäminen
yksinäisten, sairaiden ja vanhusten tukemiseksi on tulevaisuuden
haaste.
Kirkko osallistuu uhka- ja kriisitilanteissa ihmisten henkiseen
huoltoon osana suomalaisen yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta.
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8. Diakonia- ja
yhteiskunnallinen työ sekä
kirkon yhteiset hankkeet

•
•
•
•
•

Kertomuskaudella perusturvan riittävyyteen ja velkaantumiseen liittyvät
asiat ja asiakkaat lisääntyivät. Kirkon diakoniasta haettiin apua erityisesti
taloudellisiin ongelmiin, ja taloudellinen apu kasvoi.
Seurakunnissa järjestettiin yli 18 000 avointen ovien tilaisuutta, ja niihin
osallistui noin 476 000 osanottajaa. Osallistujien määrä kasvoi edelleen
kuten ruoka-avun ja -avustustenkin määrä.
Diakoniatyön vapaaehtoisten määrä jatkoi kasvamistaan.
Maahanmuuttajien määrä kasvoi edelleen, ja seurakunnissa työ keskittyi
ennen muuta pääkaupunkiseudulle. Maahanmuuttoon liittyvät erilaiset
kysymykset nousivat julkiseen keskusteluun.
Yhteisvastuukeräys oli Suomen suurin vuosittain järjestettävä kansalaiskeräys, mutta vaihtoehtoisten varainhankintatapojen syntymistä kaivattiin
listakeräyksen rinnalle.

8.1 Seurakuntadiakonia
Kirkon diakoninen ja yhteiskunnallinen tehtävä on toteuttaa lähimmäisenrakkautta, oikeudenmukaisuutta ja ympäristövastuuta kristillisen uskon mukaisesti. Diakonia kuuluu kirkon perustehtävään. Sen
tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen
erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.
Kirkon diakoniatyö toteutuu osana paikallisseurakuntien toimintaa
sekä ammatillisesti koulutettujen diakonianviranhaltijoitten että vapaaehtoisten työnä. Diakoniatyöhön osallistuvat myös muut kirkon
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työntekijät. Kirkko toimii usein yhteistyössä yhteiskunnan muiden
auttajien kanssa.

Strateginen suunnittelu
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö -strategian strategisten suuntaviivojen mukaan kirkko ja sen jäsenet huolehtivat heikommista ja
kantavat maailmanlaajaa vastuuta. Toimintalinjauksissaan strategia
sanoo: ”toimimme heikommassa asemassa olevien puolestapuhujana
yhteiskunnallisessa keskustelussa, osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta ja tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta.” Strategiamietintö toteaa tuloerojen jatkuvasti
lisääntyvän ja syrjäytyneiden määrän kasvavan. Samalla se arvioi
väestön ikääntymisen tulevan aiheuttamaan diakoniatyölle uusia ja
kasvavia haasteita.
Kertomuskauden diakoniatyölle antoi leimansa monissa yhteisöissä jatkunut strateginen suunnittelu, jolla linjattiin tulevaa diakoniatyötä ottamalla huomioon lähitulevaisuuden haasteet. Meidän
kirkko – Välittävä yhteisö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja yhteiskuntatyön linjaus 2015 hyväksyttiin keväällä 2010.
Linjauksen tavoitteena on kannustaa seurakuntia työstämään omia
strategioitaan. Sen mukaan erityisesti seurakuntien rakennemuutosten yhteydessä on tärkeää, että diakoniatyötä ohjaa vahva strategia.
Tämä helpottaa työn priorisointia, työssä jaksamista ja haasteisiin
vastaamista. Onnistunut strategiaprosessi toimii myös yhteisöllisyyttä tukevana tekijänä. Linjauksen vision mukaan ”Kirkko on välittävä
yhteisö, joka rohkeasti edistää lähimmäisenrakkautta ja hyvää elämää Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Suomalainen yhteiskunta on
oikeudenmukainen, ja sen jäsenet elävät kohtuullisesti. Linjaus esittää viisi strategista suuntaviivaa: autamme niitä ihmisiä, joiden hätä
on suurin, osallistumme suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen,
vahvistamme yhdessä tekemistä, edistämme maailmanlaajaa lähimmäisyyttä ja rukoilemme ja teemme työtä.
Uusi linjaus korvasi vuonna 2003 hyväksytyn Vastuun ja osallisuuden yhteisö, diakonia- ja yhteiskuntatyön linja 2010. Vastuun ja
osallisuuden yhteisön visio määriteltiin siten, että ”diakonia- ja yhteiskuntatyönsä kautta kirkko pyrkii kasvamaan vastuun ja osallisuu-
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den yhteisöksi ja pyrkii myös vaikuttamaan yhteiskuntaan siten, että
sitä ohjaisivat vastuun ja osallisuuden periaatteet ja siinä kehittyisi
erilaisia vastuun ja osallisuuden yhteisöjä.” Yleiset tavoitteet olivat lähimmäisvastuun ja yhteiskuntavastuun syventäminen, diakoniaseurakunnan rakentaminen, osallisuuden vahvistaminen, turvaverkkojen rakentaminen ja lujittaminen ja kestävän kehityksen tukeminen.

Toimintaympäristön muutoksia
Kertomuskaudella seurakuntadiakoniassa näkyi yhteiskunnan polarisoituminen. Sen myötä ihmisten ongelmien monimuotoistuminen
ja syveneminen leimasivat diakoniatyötä. Koko tarkastelujakson aikana erityisen ongelmallista oli perusturvan varassa olevien henkilöiden elintason heikentyminen sekä absoluuttisesti asuinkustannusten
nousun jälkeen että suhteellisesti verrattuna väestön yleiseen elintasoon. Väestöryhmien välinen sosiaalinen etäisyys kasvoi, mikä vähentää ryhmien välistä yhteenkuuluvuutta ja luo solidaarisuusvajeita.
Kansalaisbarometri 2011 mukaan yhdenvertaisuus ei toteudu sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yli puolen miljoonan täysi-ikäisen tulot
eivät kunnolla riitä lääkärissä käymiseen. Ilman tarvitsemaansa apua
on viimeisen vuoden kuluessa jäänyt noin 15 prosenttia eli 600 000
suomalaista. Yleisimmin kyse oli terveyspalveluista. Kasautuva huono-osaisuus koskee noin 300 000 suomalaista aikuista. Pahiten ongelmat kasautuivat työttömille. Kansalaisbarometrin mukaan noin
70 000 suomalaista koki itsensä usein tai jatkuvasti huono-osaiseksi,
syrjityksi ja ulkopuoliseksi.
Vuoden 2008 alussa tuli voimaan ulosottokaaren muutos, joka
mahdollisti velkojen lopullisen vanhenemisen. Tämä oli pitkän prosessin tulos. Lain valmistelun juuret ulottuivat 1990-luvun lamaan.
Silloin suuri joukko yrittäjiä ja työttömäksi joutuneita ihmisiä ajautui
pitkäaikaiseen taloudelliseen ahdinkoon ylivelkaantumisen johdosta.
Useille muutos tuli kuitenkin liian myöhään.
Terveyserot nousivat julkiseen keskusteluun erityisesti vuonna
2010. Viime vuosina terveyserot ovat olleet Suomessa suurimmat kaikista OECD maista. Diakonian asiakkaat ovat usein juuri se ryhmä,
joka kärsii terveyseroista. Sairaudet aiheuttavat hätää ja kärsimystä,
jota ei aina pystytä terveydenhuollon toimin poistamaan. Sairaus ja
köyhyys näyttävät kulkevan käsi kädessä erityisesti diakonian asiak-
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kaiden keskuudessa. Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan keväällä
2011. Uusi laki edellyttää terveydenhuollon viranomaisilta yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa terveyden edistämiseksi. Tämä asettaa
haasteita myös seurakuntadiakonialle.
Vanhustenhoidon tila Suomessa nousi esille Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) vuonna 2010 tekemän
selvityksen johdosta. Selvityksen mukaan useammassa kuin joka
kymmenennessä vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksikössä
alittui henkilöstömitoituksen vähimmäismäärä. Taantuma kuitenkin
vaikutti kielteisesti vanhusten palveluiden kehittämiseen yhteiskunnassa. Samoin tapahtui seurakunnissa, joista monissa taloudellisissa
vaikeuksissa olevien asiakkaiden määrä kasvoi.
Vuoden 2011 hallitusohjelmassa päätettiin turvata lailla iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeen mukaiseen hoivaan.
Lain on tarkoitus astua voimaan vuonna 2013. Vanhuspalvelulain
tavoitteena on vähentää muun muassa laitoshoivan tarvetta. Tämä
tarkoittaa kotiin tuotavien palveluiden vahvistamista, kuntouttavan
toiminnan lisäämistä ja ennaltaehkäisevään toimintaan painottamista. Lausunnossaan Kirkkohallitus ehdotti, että lakiesityksessä
huomioitaisiin henkiset ja hengelliset (uskonnolliset) tarpeet osana
iäkkään henkilön palvelutarvetta.

Diakoniatyö
Kertomuskaudella yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset haastoivat
erityisesti diakoniatyötä. Työmuotojen moninaisuus pakotti työntekijät seurakunnissa priorisoimaan työtään. Samanaikaisesti monissa
seurakunnissa diakoniatyön resursseihin vaikuttivat seurakunnan rakennemuutos tai heikkenevä seurakunnan talous.
Diakoniatyön asiakkaiden määrä väheni kertomuskaudella,
vaikka perusturvan riittävyyteen ja velkaantumisen kysymyksiin
liittyvien avun tarvitsijoiden määrä kasvoi. Vuonna 2011 diakoniatyöllä oli 184 000 eri asiakasta (vuonna 2007 asiakkaita
193 000 ja 288 000 vuonna 2003). Asiakkaat vähenivät Tampereen, Kuopion, Mikkelin, Lapuan ja Espoon hiippakunnan
seurakunnissa. Muissa hiippakunnissa eri asiakkaiden määrät
kasvoivat. Väkilukuun suhteutettuna eniten diakoniatyön asiakkaita oli Oulun ja Porvoon hiippakunnan seurakunnissa. Vas-
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taavasti vähiten asiakkaita oli Espoon ja Helsingin hiippakunnan seurakunnissa.

Taulukko 8.1
Diakoniatyöntekijöiden asiakkaiden määrä hiippakunnittain vuosina 2007 ja 2011 sekä eri
asiakkaiden määrissä tapahtunut muutos.
Hiippakunta
Turku
Tampere
Oulu
Mikkeli
Porvoo
Kuopio
Lapua
Helsinki
Espoo
Koko kirkko

Eri asiakkaat
vuonna 2007
26 598
26 552
31 033
18 682
12 934
23 759
28 582
14 634
10 286
193 060

Eri asiakkaat
vuonna 2011
26 835
24 988
31 376
17 379
13 111
22 395
22 942
15 206
10 171
184 403

Diakoniatyön asiakaskontaktit vähenivät kertomuskaudella selvästi.
Asiakaskontakteja oli vuonna 2011 yhteensä noin 591 000 (vuonna
2007 asiakaskontakteja 780 000 ja 910 000 vuonna 2003). Lukumäärässä ovat mukana myös sähköposti- ja puhelinkontaktit, joita oli
210 000 (259 000 vuonna 2007).
Vastaanotoilla tapahtuneiden asiakaskontaktien määrä laski 33
prosenttiin, kun se edellisellä kertomuskaudella oli 45 prosenttia.
Eniten laskivat kuitenkin kotona tapahtuneet asiakaskontaktit, joita
oli 22 prosenttia, kun edellisellä kertomuskaudella niitä oli 38 prosenttia. Muualla kuin kotona tai vastaanotolla tapahtuvat kontaktit
vähenivät yhdeksään prosenttiin kaikista asiakaskontakteista. Sähköposti- ja puhelinkontaktien osuus pysyi samana 36 prosenttina.
Asiakaskontakteista yli puolet toteutui työikäisten (58 %) ja yksin
asuvien (50 %) kanssa. Näiden kontaktien osuus oli erityisen suuri,
lähes 70 prosenttia, Helsingin ja Espoon hiippakunnissa. Kertomuskaudella ikäryhmittäin tarkasteltuna asiakaskontakteja yli 74-vuotiaiden kanssa oli 21 prosenttia kaikista asiakaskontakteista. Porvoon
hiippakunnan seurakunnissa vanhimpia asiakkaita oli eniten (36 %).
Vastaavasti alle 18-vuotiaita oli kaikista diakonian asiakaskontakteista kaksi prosenttia.
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Yksinhuoltajuus oli Helsingin (15 %) ja Espoon (15 %) hiippakunnissa asiakkaan perherakenteessa muuta maata (11 %) korkeampi. Kaikissa asiakaskontakteissa ei sukupuolta tilastoitu, mutta niissä, joissa sukupuoli oli tilastoitu, oli miehiä 35 prosenttia.

Taulukko 8.2
Diakoniatyöntekijöiden asiakaskontaktit hiippakunnittain vuosina 2007 ja 2011 sekä asiakaskontaktien määrissä tapahtuneet muutokset.
Diakoniatyön asiakaskontaktit
Hiippakunta

Vuonna 2007

Vuonna 2011

Muutos 2007–2011 %
13

Turku

102 002

89 036

Tampere

105 789

100 005

5

Oulu

97 927

75 025

23
21

Mikkeli

65 868

51 778

Porvoo

55 170

43 347

21

Kuopio

82 382

64 666

22

Lapua

95 894

71 783

25
9

Helsinki

60 340

55 057

Espoo

43 444

40 361

7

Koko kirkko

780 270

591 058

24

Diakonian viranhaltijoiden eri asiakaskontakteissa kirjaamat toimenpiteet luokiteltiin vuonna 2011 kuuteen eri ryhmään. Suurimman
ryhmän muodostivat taloudelliseen avustamiseen liittyvät toimenpiteet (27 %). Seuraavaksi eniten kirjattiin elämäntilanteen selvittämiseen liittyviä toimenpiteitä 22 prosenttia ja sielunhoidollisia tai
hengellisiä keskusteluja 20 prosenttia. Terveydenhoidollisia toimenpiteitä oli kuusi prosenttia. Vuodesta 2009 alkaen kriisikeskustelut
on kirjattu erikseen, ja niitä oli vuonna 2011 yli 33 000 (5 %). Terveydenhoidollisten toimenpiteiden osuus oli kuusi prosenttia (43 000).
Kaikkiaan eri toimenpiteitä oli vuonna 2011 yhteensä lähes 672 000.
Kertomuskaudella asiakaskontaktien syissä taloudelliset kysymykset kasvoivat entisestään verrattuna vuoteen 2007. Taloudelliset
kysymykset (27 %) askarruttivat diakoniatyön asiakkaita kaikkein
eniten (240 000 asiakaskontaktia). Terveydenhoidollisten kysymysten kokonaismäärä asiakaskontaktien syissä (167 700) kasvoi sekin,
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vaikka sen osuus putosi 19 prosenttiin (22 % vuonna 2007). Ihmissuhdekysymysten asiakaskontaktit (157 800) ja hengelliset kysymykset (94 000) asiakaskontaktien syissä vähenivät myös yli 40 000 kontaktilla verrattuna vuoteen 2007. Kuudessa prosentissa eli yli 50 000
kontaktissa syynä olivat joko työelämän kysymykset tai päihteet tai
muu riippuvuus. Lisäksi käsiteltiin muita kysymyksiä 108 000 asiakaskontaktissa. Maan eri osissa painottuivat diakonian asiakaskontaktien syyt ja asiakasrakenne vuonna 2011 hieman erityyppisesti.
Porvoon hiippakunnan osalta merkittävin selittävä tekijä oli asiakkaiden ikärakenne.

Kuvio 8.1
Diakonian asiakaskontaktien syyt vuonna 2011 .
Taloudelliset
27

Työelämä

6

Päihteet tai
muu riippuvuus

19

Terveydenhoidolliset

6
11

Hengelliset

18

Ihmissuhteet

Vuonna 2011 ruoka-avustuksia jaettiin seurakunnissa 3,77 miljoonalla eurolla lähes 150 000 kappaletta. Vuonna 2007 vastaavat luvut
olivat 2,7 miljoonalla eurolla noin 114 000 kappaletta. Myös muu
taloudellinen avustaminen kasvoi kertomuskaudella. Se oli samoin
3,77 miljoonaa euroa yli 31 000 ruokakunnalle. Vuonna 2007 muuta
taloudellista apua annettiin 2,8 miljoonaa 28 000:aan eri tapaukseen.
Diakoniatyöntekijät tekivät vierailuja ja käyntejä kodeissa, laitoksissa, kouluissa ja muualla vuonna 2011 yhteensä 171 000. Kertomuskaudella vierailut vähenivät.
Diakoniatyön säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä oli vuonna
2011 noin 4 900. Niissä oli jäseniä lähes 63 000. Säännöllisesti ko-
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koontuvien ryhmien määrä on vähentynyt kuten edelliselläkin kertomuskaudella. Seurakunnat järjestivät vuonna 2011 noin 500 (540
vuonna 2007) diakoniapiiriä, joihin osallistui 5 900 ihmistä (6 500
vuonna 2007). Yhdistettyjä diakonia- ja lähetyspiirejä oli 280 (420
vuonna 2007), ja niissä jäseniä 3 400 (5 400 vuonna 2007). Ihmissuhderyhmiä oli noin 550 (580 vuonna 2007) ja osallistujia 5 200
(5 100 vuonna 2007). Eläkeläisten ryhmiä oli edelleen noin 1 500, ja
niissä jäseniä noin 26 000 (27 000 vuonna 2007).
Diakoniatyön retkille osallistui 83 000 (-7 %) ja leireille 47 000
(-14 %) ihmistä. Leirivuorokausia oli vuonna 2011 yhteensä 4 560
(-17 %) ja retkivuorokausia 3 660 (-8 %). Ulkomaille tehtiin 121 matkaa.
Diakoniatyöhön osallistuvien vapaaehtoisten määrä kasvoi kuten edelliselläkin kertomuskaudella. Diakoniatyön vapaaehtoisia oli
vuonna 2011 yli 30 100 (28 300 vuonna 2007). Vapaaehtoiset tekivät valtaosassa paikallisseurakunnista kotikäyntejä (80 %), laitoskäyntejä (75 %) ja toimivat ryhmänohjaajina (67 %). Ikärakenteeltaan
vapaaehtoiset painottuivat työikäisiin ja eläkeläisiin. Seurakunnista
yli puolet (57 %) arvioi ettei diakoniatyön vapaaehtoisina toimi alle
30-vuotiaita.
Seurakunnan diakoniatyössä kohdattujen asiakkaiden parissa
viimeisen neljän vuoden aikana olivat lisääntyneet erityisesti perusturvan riittävyyteen (76 %) ja velkaantumiseen (75 %) liittyvät
kysymykset. Yli 50 prosentissa seurakunnista yksinäisyyteen ja sosiaalisiin suhteisiin (61 %) ja ihmissuhdekysymyksiin (55 %) sekä mielenterveysongelmiin (50 %) liittyvien asiakkaiden ja aiheiden määrä
on kasvanut. Vanhuuteen liittyvät kysymykset olivat lisääntyneet 48
prosentissa seurakunnista ja parisuhteen ja perheen kysymykset 46
prosentissa. Ennallaan olivat pysyneet erityisesti lasten ja nuorten
kysymykset (62 %), lastensuojelu (61 %), työelämä (67 %), väkivalta ja
rikos 68 %), päihteet ja riippuvuus (67 %), vammaisuus ja vammautuminen (82 %) sekä seksuaali-identiteetti (61 %). Vähentymistä oli
yleensä alle kymmenessä prosentissa seurakunnista. Seurakunnista
arvioitiin, että rasismi ei ollut syynä asiakaskontakteihin (42 % seurakunnista). Samoin vähemmän esiintyi maahanmuuttoon (30 %),
seksuaali-identiteettiin (28 %) tai asunnottomuuteen (21 %) liittyviä
kysymyksiä.
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Seurakunnista 14 prosenttia oli lisännyt resursseja vanhustyöhön
vanhusten määrän kasvun johdosta. Joka viidennessä seurakunnassa
oli kertomuskaudella otettu käyttöön jokin verkkoauttamisen muoto
tai järjestetty internetin kautta sielunhoitoa.
Seurakuntien arvion mukaan vuosina 2008–2011 tapahtui painopisteen muutoksia seurakunnan diakoniatyössä. Yli kolmasosassa seurakunnista lisääntyi ruoka-apu ja muu aineellinen auttaminen
(61 %), henkinen tukeminen (52 %), verkostoyhteistyö asiakkaiden
auttamiseksi, vapaaehtoistoiminnan eri muodot (44 %), vapaaehtoistoiminnan ohjaus (39 %), vanhustyö (42 %), perhetyö (41 %) ja ennaltaehkäisevä työ (33 %). Sen sijaan yli viidesosassa seurakunnista
väheni kotikäyntityö (20 %) ja rangaistujen ja heidän perheidensä
parissa tehtävä työ (36 %). Kuitenkin tämä työ myös lisääntyi 49 prosentissa seurakunnista. Ennallaan pysyivät erityisesti osallistuminen
seurakunnan jumalanpalveluselämään ja rippikoulutyöhön, kansainvälinen diakonia, kansainvälisyyskasvatus, toiminta oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi sekä julistus ja missionaarinen työ. Kaikissa
näissä tilanne pysyi kertomuskaudella ennallaan. Monissa seurakunnissa ei tehdä ollenkaan työpaikkatyötä ja työpaikkojen tukemista
(52 %), työtä maahanmuuttajien parissa (44 %) tai Kirkko kaikille
-työtä (43 %).
Seurakuntien diakoniatyössä tehtiin vuonna 2011 yhteistyötä
paljon sekä oman seurakunnan muiden työalojen kanssa että kunnan
kanssa. Näin arvioi 24 prosenttia seurakunnista. Vähintään melko
paljon yhteistyötä kunnan kanssa teki 71 prosenttia seurakunnista. Seurakunnista 11 prosenttia teki paljon yhteistyötä järjestöjen ja
kuusi prosenttia muiden evankelis-luterilaisten seurakuntien kanssa.
Vähän tai ei lainkaan yhteistyötä seurakunnilla oli muiden kristillisten yhteisöjen (69 %), herätysliikkeiden (68 %), yritysten (65 %) tai
muiden uskonnollisten yhteisöjen (63 %) kanssa.
Kirkon jäsenistä valtaosa (83 %) piti Gallup Ecclesiastica -kyselyn (N=3 735) mukaan vuonna 2011 kirkon tekemää auttamistyötä tärkeänä syynä kirkkoon kuulumiselleen. Se, että kirkko auttaa
vaikeuksissa olevia ihmisiä ja auttaa vanhuksia ja vammaisia oli aikaisempiin vastaaviin kyselyihin verrattuna noussut kaikkein tärkeimpien kirkkoon kuulumisen syiden joukkoon. Kirkon jäsenistä
valtaosalle (72 %) merkittävä kirkkoon kuulumisen syy oli myös se,
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että kirkko opettaa kristillistä lähimmäisenrakkautta ja puolustaa
julkisuudessa köyhiä ja syrjäytyneitä.
Vuonna 2012 seurakuntia pyydettiin arvioimaan oman seurakuntansa osalta, missä määrin strategiat ovat vaikuttaneet seurakunnan diakoniatyöhön ja kuinka tärkeänä strategioita pidettiin diakoniatoiminnan kannalta. Kaikista seurakunnista runsas viidennes
arvioi, ettei strategioilla (22 %) ollut mitään vaikutusta ja 15 prosenttia seurakunnista arvioi etteivät strategiat olleet ollenkaan tärkeitä.
Valtaosalle seurakunnista (yli 70 %) kirkon yhteisellä strategialla ja
diakoniatyön linjauksella oli ollut jossain määrin vaikutusta. Jonkin
verran tärkeänä kirkon yhteistä strategiaa piti seurakunnista 73 prosenttia ja diakoniatyön linjausta 69 prosenttia. 6–7 prosenttia seurakunnista arvioi molemmilla olleen paljon vaikutusta. Hyvin tärkeänä
oman toimintansa kannalta diakoniatyön linjausta piti 16 prosenttia
ja koko kirkon strategiaa 13 prosenttia seurakunnista. Verrattuna
vastaavaan kyselyyn vuonna 2008 olivat seurakuntien arviot selvästi myönteisemmät, sillä tuolloin 39 prosenttia seurakunnista arvioi
ettei Vastuun ja osallisuuden yhteisö, Diakonia- ja yhteiskuntatyön linja
2010 -strategialla ollut ollut mitään vaikutusta seurakunnan diakoniatyöhön, ja jossain määrin sillä näki vaikutusta olleen 59 prosenttia
seurakunnista.
Lastensuojelulakiin tehtiin vuoden 2007 aikana isoja muutoksia.
Sen vuoksi vuoden 2008 aikana järjestettiin jokaisessa hiippakunnassa Aika puhua – Aika vaieta -koulutuksia lastensuojelulain muutoksista ja varhaisesta tukemisesta. Koulutuksiin osallistui vuoden
aikana noin 1 000 seurakunnan työntekijää eri työmuodoista ympäri
Suomea.
Vuotta 2009 leimasivat talouskriisi- ja sikainfluenssakeskustelut.
Molempien vaikutusta seurakuntatyöhön ennakoitiin ja vaikutuksiin
varauduttiin kirkon keskushallinnossa, hiippakunnissa ja seurakunnissa.
Vuosi 2010 oli EU:n köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen
torjunnan teemavuosi. Niin kotimaassa kuin Euroopassa puhuttivat
EU-maasta toiseen kiertävien romanien tilanne. Suomessa puututtiin kerjäämiseen muuttamalla lainsäädäntöä. Kirkkohallitus totesi,
ettei kerjäämisen kieltäminen ole tarkoituksenmukainen keino kerjäämisen lopettamiseen.
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Vuonna 2011 arkkipiispa kutsui koolle laajapohjaisen, eri yhteiskunnallisista toimijoista koostuvan köyhyysryhmän. Köyhyysryhmä
esitti vetoomuksen köyhyydessä elävien tilanteen parantamiseksi ja
peruspalvelujen turvaamiseksi sekä köyhyyskysymyksen nostamiseksi hallitusohjelman keskeiseksi asiaksi.
Vuoden 2009 aikana valmistui kirkon vapaaehtoistoiminnan
linjaus, ja vuosi 2011 oli EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi. Vuoden
tavoitteena oli tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä, lisätä
vapaaehtoistoiminnan arvostusta sekä saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Vuosina 2009–2012 toteutetaan kirkon strategiaan
liittyvä vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke. Sen tavoitteena on
vahvistaa seurakuntien vapaaehtoistoimintaa. Nelivuotiskauden aikana alkoi ensimmäinen vapaaehtoistoiminnan pitkä koulutus 2008–
2010 ja toinen syksyllä 2011.
Vuonna 2008 valmistui Kirkon maaseutustrategia. Vuonna 2009
ilmestyi kirkkohallituksen julkaisusarjassa tutkimus Sairas köyhyys –
Tutkimus sairauteen liittyvästä huono-osaisuudesta diakoniatyössä. Tutkimus on jatkoa Viimeisellä luukulla -tutkimukselle, joka julkaistiin
vuonna 2006. Sairas köyhyys -tutkimuksessa tarkasteltiin huono-osaisuuden ja sairauden yhteyttä haastattelemalla diakoniatyöntekijöitä.

8.2 Vammaistyö
Vammaisten ihmisten sielunhoito ja käytännön palvelu ovat osa diakoniaa. Kirkon vammaistyö toimii saavutettavuuden ja osallisuuden
sekä tasa-arvon toteutumiseksi kirkossa ja yhteiskunnassa. Työn
lähtökohtana on, ettei kukaan saa jäädä vammaisuuden takia osattomaksi jumalanpalveluksesta tai syrjään seurakunnan muusta elämästä. Vammaiset henkilöt ovat tasa-arvoisia toimivia seurakunnan
jäseniä, ja he ovat tuen kohteena vain siltä osin, mitä vammaisuus erityisesti edellyttää. Seurakunnissa työtä hoitavat diakoniatyöntekijät.
Kuurojenpapit toimivat viittomakielisen seurakunnan ja huonokuuloisten pappeina. Erityishuoltopiireissä ja niiden keskuslaitoksissa tai
palvelukeskuksissa on kirkon kehitysvammatyötä varten päätoimisia
pappeja, lehtoreita ja diakoniatyöntekijöitä.
Seurakunnissa kokoontuu vammaistyön ryhmiä, ja kirkon työn-
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tekijät järjestävät erityistoimintaa, kuten ryhmiä ja leirejä. Kirkossa on vuosia kehitetty erityisrippikouluja niin lievästi kehitysvammaisille kuin vaikeavammaisille. Kertomuskaudella vammaistyötä
koordinoi Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön yksikkö. Organisaatiomuutoksen jälkeen vammaistyö siirtyi vuoden 2012 alusta toiminnallisen osaston Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikköön.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaispoliittinen Kirkko
kaikille -ohjelma on käsikirja seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. Ohjelman tarkoituksena on auttaa
sekä kirkkoa että vammaisia itseään tiedostamaan ja kehittämään
vammaisten mahdollisuuksia osallistua seurakunnalliseen toimintaan. Ohjelma on myös kirkon puheenvuoro vammaisten ihmisten
tasavertaisuuden toteutumisen puolesta yhteiskunnassa. Kertomuskaudella Kirkko kaikille -työtä teki yli puolet (56 %) seurakunnista.
Näistä kuusi prosenttia ilmoitti työn lisääntyneen ja neljä prosenttia
vähentyneen.
Kirkko kaikille -työssä korostetaan vuorotellen eri työalueita.
Kertomuskaudella korostettiin erityisesti kuuroja, viittomakielistä työtä ja kuurosokeiden erityiskysymyksiä sekä huonokuuloisten
asioita. Kertomuskauden lopulla painopiste siirtyi kehitysvammatyön kysymyksiin ja aloitettiin muun muassa rippikoulumateriaalin
valmistus ja selkokatekismuksen tekeminen. Vuosina 2008–2011 toteutettiin diakoniatyöntekijöille pitkä Kirkko kaikille -koulutus yhteistyössä päihde- ja kriminaalityön kanssa.
Seurakuntien diakoniatyö järjesti vuoden 2011 aikana 530 (560
vuonna 2007) erilaista vammaisille tarkoitettua ryhmää, joissa osallistujia oli yli 7 000 (6 600 vuonna 2007). Eniten ryhmiä oli Oulun ja
eniten osallistujia Lapuan hiippakunnissa ja vähiten Espoon ja Porvoon hiippakunnissa.
Vuonna 2011 seurakunnista puolet (49 %) teki säännöllisesti yhteistyötä kunnan vammaistyön kanssa. Satunnaista yhteistoimintaa
oli 37 prosentissa seurakunnista ja 14 prosenttia ilmoitti, ettei sillä
ollut yhteistoimintaa. Vastaavasti vammaisjärjestöjen kanssa säännöllistä yhteistoimintaa oli kolmasosalla (33 %) seurakunnista ja viidesosalla (20 %) ei ollut ollenkaan yhteistoimintaa. Satunnaista yhteistoimintaa oli noin puolella (47 %) seurakunnista.
Kirkon kuurojentyön 100-vuotisjuhlaa vietettiin vuonna 2008
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Helsingissä ja julkistettiin kirkon kuurojentyön historiikki Matkalla
– Kirkon kuurojentyö 100 vuotta. Samana vuonna järjestettiin Kirkkonummella Huonokuuloisten ja kuuroutuneiden sielunhoidon kansainvälinen ekumeeninen konferenssi.
Kirkolliskokous antoi marraskuussa 2009 Kirkkohallitukselle
toimeksi Kirkon saavutettavuusohjelman laatimisen. Siihen liittyen
tehtiin syksyllä 2010 seurakuntakysely, jonka tulokset julkaistiin
Kirkon saavutettavuusohjelman tutkimusraportissa. Ohjelman valmisteluun liittyen työalasihteerit järjestivät hiippakuntien kanssa neuvottelupäivän kussakin hiippakunnassa tavoitteena kartoittaa saavutettavuuden tilannetta eri puolilla maata.
Vuonna 2011 pidettiin Kuopiossa Kirkon vammaistyön neuvottelukunnan järjestämä Kirkko kaikille -symposium. Symposiumissa
Kyvyt käyttöön – tarpeet täyttöön käsiteltiin osallisuutta seurakuntalaisuuden näkökulmasta, vammaisten työllistymistä, ihmisoikeuksia sekä kokonaisvaltaista teologiaa. Kuurosokeustyö oli erityisenä
painopistealueena vuonna 2011 ja kuurosokeiden järjestö vietti samana vuonna 40-vuotisjuhlaansa. Erityisesti olivat painottuneet kaksoisvammasta aiheutuneet toiminnalliset haitat ja monikanavaisen
kommunikaation haasteet.
Kertomuskaudella jatkui jo edellisellä kertomuskaudella alkanut
kuurojen seurakunnan palveleminen kääntämällä kirkollisia tekstejä viittomakielelle. Kertomuskaudella ilmestyivät Viittomakielisen
kirkkokäsikirjan käännöksiä, Messu ja kirkolliset toimitukset, Evankeliumikirjan käännöksiä ja Luukkaan evankeliumi lapsille -elokuvan viittomakielinen käännös (2009) sekä vuonna 2010 Raamatun
alkukertomukset (1. Moos. 1:1-4:16, 6:1-9:17).
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8.3 Päihde- ja kriminaalityö
Päihdetyö
Kristillisen päihdetyön lähtökohtana on ihmisen ainutkertaisen arvon tunnustaminen. Päihdetyön tarkoituksena on auttaa ihmistä
oman elämänsä mielekkyyden ja tarkoituksen etsimisessä ja vapauttaa painostavasta syyllisyyden taakasta. Kirkon rooli päihdehaittojen
ehkäisyssä ja hoidossa on siinä, että se pitää esillä armon sanomaa
ja toivon näkökulmaa kaikissa olosuhteissa. Kirkko ja seurakunnat
ovat läsnä koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja kohtaavat ihmiset
siinä elämänpiirissä, jossa he elävät. Kirkolla on laaja kokemus alkoholihaittojen vähentämisestä. Seurakunnissa päihdetyö on myös
erillinen seurakuntien ja seurakuntayhtymien työmuoto sekä useiden
kristillisten järjestöjen työala.
Kirkon päihdestrategia vuodelta 2005 korosti ehkäisevän päihdetyön tärkeyttä ja painotti erityisesti yhteisöllisyyttä, johon liittyy
yleisen seurakuntatyön lisäksi päihdeongelmaisille suunnattu ryhmämuotoinen toiminta ja vertaistuki. Päihdestrategia korosti yhteistyön tarvetta sekä seurakuntien sisällä että niiden ulkopuolella.
Päihdestrategian tavoitteina esitettiin, että kirkon työntekijät
tunnistavat ja kykenevät ottamaan puheeksi päihdeongelman, kaikki
työalat tavoittelevat toiminnassaan päihdehaittojen ehkäisemistä ja
seurakunnat tukevat vanhempia ja isovanhempia sekä muita kasvattajia lasten ja nuorten päihdekasvatuksessa sekä perheitä, jotka kärsivät päihdeongelmista. Lisäksi esitettiin, että seurakunnat kiinnittävät erityistä huomiota yhteisöllisyyden tuomiin mahdollisuuksiin ja
haasteisiin toiminnassaan ja että kirkko vaikuttaa päihdepolitiikkaan
päihdehaittojen vähentämiseksi.
Merkittävä osa kirkon päihdetyöstä tapahtuu seurakunnissa tai
seurakuntayhtymien työnä. Esimerkiksi diakoniatyössä vuonna 2011
asiakaskontaktien syynä olivat päihteet tai muu riippuvuus yli 52 000
tapauksessa, mikä on kuusi prosenttia kaikista diakoniatyön asiakaskontakteista.
Vuonna 2011 seurakuntien diakoniatyö järjesti 188 päihdetyön
ryhmää. Niiden määrä väheni neljä prosenttia. Ryhmiin osallistui
enemmän jäseniä kuin vuonna 2007. Vuonna 2011 jäseniä oli 1 600.
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Kertomuskaudella jatkettiin alkoholiohjelman ja kumppanuussopimuksen tavoitteiden mukaista toimintaa. Sen mukaisesti Suomen
evankelis-luterilaiset seurakunnat, hiippakunnat ja keskushallinto
toimivat yhdessä päihteiden käytön ennaltaehkäisyssä ja päihdeolojen muutosten aiheuttamien haittavaikutusten torjunnassa.
Kristillisen päihdetyön keskusjärjestö Sininauhaliitto aloitti lähipalveluhankkeen. Sen tarkoituksena on turvata kuntien palvelurakenteiden uudistuessa heikompiosaisten kuntalaisten mahdollisuudet
saada tukea läheltä. Yhteisessä hankkeessa vahvistetaan järjestöjen,
kuntien, seurakuntien ja ELY-keskusten yhteistyötä ja näiden kumppanuuden kautta kehitetään kansalaiskeskustoimintaa, joka tarjoaa
lähipalveluja ja -tukea, kuten palveluohjausta, kuntouttamista ja vertaistukea.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti seitsemännen päihdetapauslaskennan lokakuussa 2011. Sillä kerättiin tietoa sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen päihde-ehtoisesta käytöstä, asiakaskunnan rakenteesta ja käytetyistä päihteistä. Päihdetapauslaskenta tehtiin kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Tähän laskentaan osallistui myös seurakuntien
kasvatuksen ja diakoniatyön viranhaltijoita. Päihdetapauslaskennan
tulokset osoittivat, että kotipalveluissa tavattiin päihdeasiakkaita
aikaisempaa enemmän. Tämä saattaa viitata vanhusten päihteiden
käytön lisääntymiseen.
Seurakunnilta kysyttiin vuoden 2012 alussa ja vuoden 2007 lopussa, missä määrin ne arvelivat Kirkon päihdetyön strategian vaikuttaneen oman seurakuntansa työhön. Vuonna 2012 lähes puolet
(46 %) seurakunnista ilmoitti päihdestrategian vaikuttaneen jossain
määrin ja neljä prosenttia paljon. Aikaisemmin jossain määrin tai
paljon vaikutusta arvioi olleen 47 prosenttia seurakunnista. Vastaavasti 49 prosenttia (54 % vuonna 2007) seurakunnista vastasi, että
päihdestrategialla ei ollut mitään vaikutusta.
Kertomuskaudella toteutettiin päihdetyössä, kriminaalityössä
ja vammaistyössä toimivien kirkon viranhaltijoiden erityis- ja täydennyskoulutusohjelmat. Samalla aloitettiin myös uusi päihdetyön,
kriminaalityön ja vankilasielunhoidon erityis- ja täydennyskoulutusohjelma.
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Kriminaalityö
Uskonnonvapauden tarkoittama oikeus harjoittaa uskontoa koskee
myös elämää vankilassa. Tästä huolehtiminen on sekä koko vankeinhoidon että vankilasielunhoitajien tehtävä. Vankiloiden pastorit ovat
Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöitä ja osa vankilan kuntoutustoimintaa. Vankiladiakonit ovat hiippakuntien viranhaltijoita.
Vankilapastoreille vuonna 2011 tehdyn kyselyn mukaan vangeista 65 prosenttia kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Viimeisen
vuoden aikana vangeista joka neljäs (27 %) osallistui uskonnolliseen
toimintaan. Hengellinen toiminta sisälsi messuja, hartaustilaisuuksia, raamattupiirejä, musiikkitilaisuuksia sekä ryhmätoimintaa. Sielunhoidollisia keskusteluja pastorit kävivät joka viidennen (18 %)
vangin kanssa.
Suuren osan kirkon vankilatyöstä hoitavat paikallisseurakunnat.
Seurakuntapapit, kanttorit ja diakonit pitävät vankilajumalanpalveluksia ja -hartauksia. Seurakuntayhtymissä ja suuremmissa seurakunnissa on erityisdiakoneja, jotka ovat keskittyneet kriminaalityöhön. Lisäksi nuorisotyöntekijät ja suuremmissa kaupungeissa
erityisnuorisotyöntekijät tekevät jossain määrin vankilatyötä nuorten
vankien parissa. Kirkkohallituksen kriminaalityö tukee kirkon työtä
rikoksen eri osapuolten auttamiseksi, järjestää koulutusta ja osallistuu
työalaa palvelevaan valtakunnalliseen ja ekumeeniseen yhteistyöhön
sekä alan kansainväliseen yhteistyöhön.
Merkittävimpiä kriminaalityön toteutusmuotoja olivat henkilökohtaiset sielunhoitokeskustelut vankien tai heidän omaistensa sekä
vapautuneiden vankien kanssa. Diakoniatyöntekijät ja papit järjestivät näitä keskusteluja yhteistyössä vankiloiden kanssa ja seurakunnissa. Tukea järjestettiin lisäksi vankiloissa ja seurakunnissa pienryhmätoiminnan kautta.
Rangaistujen parissa tehtävää työtä tehtiin myös muualla kuin
vankilassa. Erityisesti diakonia- ja nuorisotyöntekijät kohtasivat
työssään sekä vankilasta vapautuneita että rangaistuja, joiden tuomiona on yhdyskuntapalvelu tai ehdollinen vankeus. Seurakunnat
tarjosivat myös paikkoja yhdyskuntapalvelun suorittamiseen. Jälkihuolto oli yksi kirkollisen kriminaalityön keskeisistä osa-alueista.
Kirkolta odotettiin erityisesti tukea vankien perheille, parisuhteelle,
päihdeongelmiin sekä asumiseen. Kertomuskaudella vankien per-
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heiden tukea edistettiin kehittämällä Kirkkohallituksen ja Vankien
omaiset ry:n kanssa useita vankien läheisten tukemiseen kehitettyjä
uusia toimintamuotoja.
Kirkollista ja seurakunnallista kriminaalityötä kehitettiin myös
hiippakuntatasolla. Useissa hiippakunnissa oli oma kriminaalityön
neuvottelukuntansa. Ne tarjosivat taustatukea seurakunnalliselle kriminaalityölle ja vankiloiden kirkolliselle työlle. Kirkkohallituksessa
toimii valtakunnallinen kriminaalityön asiantuntijaryhmä, joka kehittää kirkollista kriminaalityötä.
Kertomuskaudella kirkon vankilatyön yhtenä keskeisenä kysymyksenä oli, miten rikosseuraamusalan ja seurakuntien yhteistyötä
voidaan kehittää ja miten eri seuraamuksilla rangaistujen sekä heidän
perheidensä kanssa on sielunhoito ja kirkollinen työ kokonaisuutena
järjestettävissä. Taustalla on valtionhallinnon rikosseuraamusalalle
asetetut säästötavoitteet, joista seuraa merkittäviä haasteita vankeinhoitotyölle ja myös kirkon vankilatyölle. Kirkkohallituksen ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyönä järjestettiin vuonna 2010 mahdollisuus äänestää seurakuntavaaleissa vankiloissa.

8.4 Yhteiskunnallinen työ
Kirkon yhteiskuntatyö osallistuu sosiaalieettiseen keskusteluun ja
kristillisten näkökulmien esilläpitoon yhteiskunnallisessa keskustelussa, tukee yhteiskunnallisen vastuun kantamista ja ottaa toiminnassaan huomioon erityisesti työelämän ja ympäristön kysymykset.
Seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä yhteiskunnallinen työ kuuluu
yleensä diakoniatyöhön tai on omana työalanaan tukemassa työyhteisöjä ja työttömiä työelämän muutosprosesseissa. Yhteiskunnallisen työn vastuualueeseen kuuluvat esimerkiksi työ- ja talouselämä,
työttömyystyö, työpaikkatoiminta, ympäristökysymykset ja rauhanja ihmisoikeustyö sekä monikulttuurinen työ.
Seurakunnista 66 prosentilla oli vuonna 2011 säännöllistä yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Satunnaista yhteistoimintaa oli lähes kolmanneksella (30 %) seurakunnista ja neljä
prosenttia seurakunnista arvioi, ettei yhteistoimintaa ole. Kunnan
velkaneuvonta oli säännöllisenä yhteistyökumppanina joka neljän-
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nellä seurakunnalla. Kansalaisjärjestöistä työttömien toimikuntien ja
vastaavien kanssa oli yhteistyötä puolella (53 %) seurakunnista, joista
yhteistyön ilmoitti säännölliseksi noin joka viides (18 %) seurakunta.
Satunnaista tai säännöllistä yhteistoimintaa vuonna 2011 seurakunnissa oli myös esimerkiksi potilasyhdistysten (50 %), puoluejärjestöjen (32 %), luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen (35 %) ja ammattijärjestöjen (21 %) kanssa.
Oman arvionsa mukaan 72 prosenttia (69 % vuonna 2007) seurakunnista käytti talousarviovaroja ja 42 prosenttia (37 %) kolehtivaroja työttömien tukemiseen. Seurakuntayhtymistä yhdeksän ilmoitti,
että talousarviomäärärahoja käytettiin ja kuusi ettei käytetty työttömien tukemiseen. Kolehtivaroja sen sijaan ilmoittivat käyttäneensä
lähes kaikki seurakuntayhtymät.
Työelämää koskevien asioiden ja asiakkaiden määrän arvioitiin
kasvaneen kertomuskaudella joka neljännessä (27 %) seurakunnassa.
Työpaikkatyön tai työyhteisöjen tukemisen arvioi kertomuskaudella
lisääntyneen 42 prosenttia seurakunnista ja vähentyneen kuusi prosenttia seurakunnista. Noin puolet (52 %) ei tehnyt kertomuskaudella
työpaikkatyötä.
Työttömien tukemiseksi seurakunnat ja seurakuntayhtymät järjestivät yksin tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa henkilökohtaista keskusteluapua, ruokailupalveluja, leirejä ja retkiä ja velkaneuvontaa. Kohtaamispaikat ja kahvilat kuuluivat myös toimintamuotoihin.
Avointen ovien toiminta väheni noin tuhannella tilaisuudella.
Niitä järjestettiin vuonna 2011 yli 18 000. Osallistujia tilaisuuksissa oli kuitenkin enemmän kuin vuonna 2007, yhteensä 476 000
(443 000 vuonna 2007).
Seurakunnista 46 prosenttia oli järjestänyt avointen ovien kohtaamispaikan tai vapaaehtoistoiminnan tukikohdan. Yleensä sellainen oli seurakunnan itsenäisenä toimintana, mutta 12 prosentissa
seurakunnista toimittiin yhteistyössä kunnan tai jonkin järjestön
kanssa. Käynnit kohtaamispaikoissa lisääntyivät vuoden 2011 aikana
47 prosentissa seurakunnista ja vähenivät 12 prosentissa.
Kohtaamispaikka oli useimmiten tyyliltään avointen ovien tila
(93 %), johon kuka tahansa saattaa sen aukioloaikana pistäytyä vaikkapa kahville. Useimmissa vapaaehtoistyön kohtaamispaikoissa järjestettiin myös keskustelupiirejä (67 %), hartaustilaisuuksia (88 %),
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askartelu- ja talkootilaisuuksia (71 %) sekä esitelmätilaisuuksia
(52 %). Osa kohtaamispaikoista välitti vapaaehtoisapua koteihin tai
laitoksiin (36 %) tai niissä toimi vertaistukiryhmiä (47 %).
Seurakunnilta kerättyjen tietojen mukaan 44 prosenttia seurakunnista oli edistänyt vuonna 2011 pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja joka neljäs ammattikouluttamattomien nuorten (24 %)
ja mielenterveyskuntoutujien (23 %) työllistymistä. Seurakunnat
olivat edistäneet myös muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä: fyysisesti vajaakuntoisten ja vammaisten (19 %
seurakunnista), maahanmuuttajien (17 %), ikääntyneiden (17 %) ja
kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä 15 prosenttia seurakunnista.
Työelämään liittyvänä hankkeena toteutettiin vuosina 2007–
2010 Hyvä muutos -projekti. Projektissa muotoiltiin kriteereitä,
jotka toteutuessaan tekevät työelämän muutoksen ihmisten kannalta hyväksi. Kriteereitä jaettiin esitteenä keskustelujen pohjaksi.
Projektin puitteissa järjestettiin tapaamisia projektia paikallisesti
toteuttaville seurakuntien edustajille. Verkkosivuilla oli interaktiivinen blogi Työn muutos, johon viikoittain lisättiin väitteitä hyvästä
muutoksesta.
Kertomuskaudella jatkuivat työalan yhteiset kokoontumiset kuten työpaikkapappisymposiumit, Suomen sosiaalifoorumi ja Kirkko ja yhteiskunta -seminaarit. Seminaarin nimi muutettiin Kirkko
ja yhteiskunta -erityiskoulutukseksi. Koulutukseen sisältyy kuuden
viikon työskentely jossain seurakunnan alueella olevassa työpaikassa.
Sosiaalipoliittiset teemat nousivat esille EU-strategian 2020
yhteydessä. Kirkkohallituksen lausunnossa kiinnitettiin huomiota
muun muassa köyhyyden vähentämistarpeeseen sekä työvoiman vapaan liikkuvuuden seurauksena syntyvään ilmiöön, jossa lapset jäävät ilman hoivaa vanhempien lähtiessä töihin ulkomaille.
Rauhan- ja ihmisoikeuskysymyksissä ihmiskauppatilannetta
seurattiin kirkossa aktiivisesti. Kirkko oli edustettuna sekä sisäministeriön asettamassa ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman
ohjausryhmässä että järjestöyhteistyössä. Seurakuntiin suuntautunut
ihmiskaupan vastainen työ kanavoitui pääasiassa Suomen Ekumeenisen Neuvoston vuosittain järjestämän Vastuuviikon kautta. Vastuuviikon teemat olivat vuosina 2008–2009 ihmiskaupan vastainen
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työ, vuonna 2010 ”Pyri sopuun, rakenna rauhaa” ja vuosina 2011 ja
2012 uskonnonvapaus ja uskonvainot.
Yhteiskunnallisen työn teologiaa tutkittiin ja selviteltiin prosessissa, jonka tuloksena julkaistiin vuonna 2008 kirja Pyhä arki. Kirkon
yhteiskuntatyön teologia. Samana vuonna ilmestyi myös Kiitollisuus,
kunnioitus, kohtuus: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmasto-ohjelma. Se antaa teologisia lähtökohtia ja käytännön suosituksia ilmastomuutoksen torjumiseen. Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunnan aloitteesta toteutettiin vuosina 2008–2010 selvityshanke
yhdenvertaisuuslain toteutumisesta kirkossa. Tutkimus Yhdenvertaisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työyhteisöissä valmistui vuonna 2010. Tutkimuksen mukaan 61 prosenttia kyselyyn vastanneista seurakuntien työntekijöistä ei ollut kokenut itseensä kohdistuvan
häirintää tai vihamielistä asenneilmapiiriä tai eriarvoista kohtelua
työhönotossa, uralla etenemisessä, palkkauksessa, koulutukseen pääsyssä tai eduissa mihinkään syrjintäkriteeriin liittyen. Vastaavasti 39
prosenttia oli kokenut joutuneensa eriarvoiseen asemaan tai itseensä kohdistuvan häirintää tai vihamielistä asenneilmapiiriä vähintään
yhteen syrjintäkriteeriin liittyen. Tutkimuksen mukaan kirkossa on
verrattain vähän syrjintää, mutta eriarvoiseen asemaan joutumisen
kokemuksia on kirkon työyhteisöissä melko paljon. Erilaiset ongelmat näyttävät työyhteisöissä kasautuvan, ja yhdenvertaisuudessa on
helposti ongelmia niissä työpaikoissa, joissa ongelmia on muutoinkin.

8.5 Monikulttuurinen työ
Monikulttuurinen työ kutsuu seurakunnan yhteyteen muualta Suomeen tulevia ja edistää myönteistä asenneilmapiiriä alueellisesti ja
yleensä suomalaisessa yhteiskunnassa. Työn tavoitteena on edistää
maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta kirkkoon ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Työ tukee kohtaamisten, koulutuksen, vaikuttamistoiminnan ja tiedotuksen avulla sellaista asenneilmapiiriä, joka
on vapaa rasismista ja etnisestä epäluulosta sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Suurella todennäköisyydellä maahanmuutto
kiihtyy tulevina vuosina.

214

Haastettu kirkko

Seurakunnista 30 prosentilla oli nimetty vastuuhenkilö tai tiimi
maahanmuuttajille. Vuonna 2007 vastaavat olivat joka neljännessä
(25 %) seurakunnassa. Selvästi eniten tällaisia seurakuntia oli Espoon (75 %) ja Helsingin hiippakunnissa (63 %). Vastaavasti vähiten
Turun (21 %) ja Porvoon (10 %) hiippakunnissa.
Säännöllistä toimintaa seurakunnat järjestivät eniten yhteistilaisuuksina eri kansallisuuksille (7 %) ja inkeriläisille (4 %) sekä venäläisille (4 %). Tilapäistä toimintaa seurakunnat järjestivät eniten
yhteistilaisuuksina (13 %) ja venäläisille (9 %) sekä romaneille (9 %).
Valtaosassa seurakuntia ei siten ollut ollenkaan maahanmuuttajaryhmille suunnattua toimintaa vuonna 2011.
Maahanmuuttajille suunnattuja leirejä järjesti yli 80 seurakuntaa vuonna 2011. Puolet näistä oli parisuhdeleirejä. Kansainvälisiä
monikulttuurisia leirejä tai perheleirejä oli molempia vajaassa kahdessakymmenessä seurakunnassa ja muutama leiri oli suunnattu vain
naisille.
Diakoniatyön vastaanotoilla kävi vuonna 2011 yli 4 800 maahanmuuttajaa. Pääsääntöisesti apu maahanmuuttajille oli henkistä tukea
(41 %), taloudellista apua (39 %), neuvontaa (35 %) tai hengellistä tukea (15 %). Tällaista apua seurakunnat arvioivat olleen huomattavan
tai jokseenkin paljon. Vajaassa kolmasosassa seurakuntia neuvontaa,
taloudellista avustamista tai henkistä tukea maahanmuuttajille ei ollut ollenkaan diakoniatyössä vuonna 2011.
Uskontodialogiin liittyvää toimintaa järjesti vuonna 2011 säännöllisesti kaksi prosenttia ja kertaluonteisesti 15 prosenttia seurakunnista. Seurakunnista 15 prosenttia ilmoitti, että heillä oli muslimien
kohtaamiseen liittyvää toimintaa, kun vuonna 2007 näin arvioi 17
prosenttia seurakunnista.
Kirkkohallitus julkaisi vuonna 2011 Hyvä tietää uskontodialogista
-oppaan. Siinä todetaan, että vuoropuhelussa on hyvä aidosti myöntää, että kristinusko on missionaarinen uskonto, eli sillä on sanottavaa koko maailmalle. Sen mukaan missionaarinen uskontodialogi
tutkii toista uskontoa voidakseen paremmin edistää omaa näkemystään. Uskontovuoropuhelun tavoitteen tulee olla läpinäkyvä ja perustua keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen.
Vuonna 2011 monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta järjesti
16 prosenttia seurakunnista kun vuonna 2007 järjestäneitä seurakun-
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tia oli 13 prosenttia. Eniten koulutusta järjestettiin Helsingin (36 %)
ja Espoon (29 %) hiippakunnan seurakunnissa. Vähiten järjestettiin
puolestaan Porvoon (6 %) ja Lapuan (9 %) hiippakunnan seurakunnissa.
Kertomuskaudella monikulttuurista seurakuntatyötä kehittävä
toiminta muovautui selkeästi osallisuuden edistämisen ympärille,
jolle viitekehyksen antoi Euroopan kirkkojen konferenssin ”Siirtolaisuus 2010” -teemavuosi sekä vuoden 2009 Yhteisvastuukampanja
ja vuoteen 2012 ulotettu hanke- ja vaikuttamistoiminta maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi seurakunnissa. Teemavuosi
sai laajaa huomiota ja kirkon haasteena tuleekin olemaan huomion
kääntäminen konkreettiseen seurakuntatyöhön, joka loisi osallisuutta maahanmuuttajille ja Suomeen palaaville suomalaissiirtolaisille.
Kirkko osallistui vuosina 2008–2010 Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission EU-rahoitteiseen Miracle-projektiin yhtenä yhteistyökumppanina. Hankkeen tavoitteena oli maahanmuuttajien osallisuuden edistäminen kirkkojen jumalanpalveluselämässä ja kaikessa
toiminnassa. Hanke oli ensimmäinen EU-tukea saanut hanke, jossa
selvitettiin uskonnollisten yhteisöjen potentiaalia maahanmuuttajien
integraation kannalta.
Kertomuskaudella esille nousivat Suomen turvapaikkapolitiikka, ja seurakunnat tarjosivat suojaa ja monenlaista tukea kymmenille
henkilöille. Myös perheiden yhdistäminen ja kysymys perhekäsityksestä nousivat vaikuttamistyössä esille erityisesti vuonna 2010 kahden sairaan vanhuksen palauttamispäätöksen johdosta. Lisäksi työperäisen maahanmuuton epäkohdat olivat esillä.
Vuonna 2010 rasistinen vihapuhe lisääntyi voimakkaasti erityisesti sähköisessä mediassa, myös kirkon piirissä. Yhteistyössä pakolaisjärjestöjen kanssa tuotettiin 10 väitettä ja faktaa -aineisto sekä 10
faktaa pakolaisuudesta -kortti erityisesti seurakunta- ja eduskuntavaaleja edeltävien keskustelujen tueksi.
Erityisesti kertomuskauden lopulla nousi esille romanien asema
ja kerjääminen julkisilla paikoilla. Keväällä 2011 avattiin Helsingin
diakonissalaitoksen perustama liikkuvan väestönosan päiväkeskus
Hirundo. Kohtaamispaikan toiminnan tavoitteena on kokonaisvaltainen kerjäläistilanteen hallinta, asiakkaiden oman tilanteen paraneminen ja Helsingin katurauhan säilyminen.
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Vuonna 2010 ilmestyi opas romanileirien järjestämiseen nimellä
Romanit leirillä. Romanikielinen katekismus Katekismos ilmestyi samana vuonna.

8.6 Yhteisvastuukeräys ja muut kirkon yhteiset
hankkeet
Yhteisvastuukeräys on kirkon diakonian suurkeräys ja samalla Suomen suurin vuosittain järjestettävä kansalaiskeräys. Sillä autetaan
heikoimmassa asemassa olevia kotimaassa ja ulkomailla. Tavoitteena
on tarjota mahdollisimman konkreettista tukea ja auttaa ihmisiä auttamaan itseään. Apua annetaan sitä tarvitseville etniseen taustaan ja
uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Yhteisvastuu
kertoo hädästä, vaikuttaa yhteiskunnassa ja toimittaa konkreettista
apua sitä tarvitseville. Keräystä toteuttavat kerääjät ympäri Suomen ja
siihen osallistuvat kaikki Suomen seurakunnat. Ensimmäisen kerran
keräys järjestettiin vuonna 1950.
Vuoden 2008 yhteisvastuukeräyksen teemana oli ”Työ ja osallisuus – Arbete och delaktighet”. Keräyksen kokonaistulos oli 4,7 miljoonaa euroa, mikä oli 6,2 prosenttia pienempi kuin vuonna 2007.
Keräyskulujen osuus kokonaistuotosta oli 21 prosenttia. Tuoton pääosa (60 %) käytettiin kansainväliseen diakoniaan ja välitettiin Kirkon Ulkomaanavun kautta kehitysyhteistyöhankkeisiin sekä hätä- ja
jälleenrakennusapuun maailman kriisialueilla Afrikassa, Aasiassa ja
Latinalaisessa Amerikassa. Kansainvälisen diakonian osuus oli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, ja ulkomaan tiedotuskohteena oli Liberia. Kotimaan osuudesta (40 %) tuettiin kehitysvammaisten ihmisten
työllistymistä 0,7 miljoonalla eurolla ja 0,4 miljoonaa euroa osoitettiin hiippakuntien diakoniarahastoille.
Vuonna 2009 keräyksen teemana oli edelleen ”Työ ja osallisuus
– Arbete och delaktighet”. Kokonaistulos pieneni edellisestä vuodesta (-7 %) ja oli 4,4 miljoonaa euroa. Keräyskulujen osuus oli 22
prosenttia kokonaistuotosta. Perinteisen ovelta ovelle -listakeräyksen
osuus tuotosta oli 34 prosenttia, mutta sen osuus oli edelleen laskussa. Kansainvälisen diakonian osuus (2 milj. euroa) käytettiin Kirkon
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Ulkomaanavun kautta, ja tiedotuksessa kiinnitettiin huomiota vaikeimmassa asemassa elävien ihmisten toimeentulon ja osallisuuden
edistämiseen Bangladeshissä. Kotimaisena erityiskohteena oli vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajien työllistäminen. Teema herätti
paljon keskustelua.
Vuosi 2010 oli Yhteisvastuukeräyksen 60-vuotisjuhlavuosi
teemana ”Kohtuullinen elämä – Ett enkelt liv”. Keräyksen tuotolla autettiin köyhiä lapsiperheitä Suomessa ja Haitissa. Kotimaisena
erityiskohteena oli köyhille lapsiperheille kohdennettu hanke Lapsiperheiden ruokaturva. Ulkomaisen kohteen kampanjoinnissa painotettiin samoin lapsiperheiden ruokaturvaa. Kirkon Ulkomaanavun
tukeman Luterilaisen Maailmanliiton työn tavoitteena on vaihtoehtoisten elinkeinojen löytäminen ja ympäristötuhojen estäminen
Haitissa. Keräys käynnistettiin poikkeuksellisesti etuajassa Haitissa
tammikuussa 2010 tapahtuneen maanjäristyksen vuoksi. Keräystulos
oli ennätykselliset 6,8 miljoonaa euroa, mikä oli 55 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Keräyskulujen osuus kokonaistuotosta
oli 15 prosenttia.

Kuvio 8.2
Yhteisvastuukeräyksen tuoton kehitys vuosina 1980–2011.
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Teema ”Kohtuullinen elämä – Ett enkelt liv” painotti yhteisvastuukeräyksessä vuonna 2011 lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumista. Kotimaassa tuettiin lasten ja nuorten yksinäisyyttä torjuvaa
hanketta, ja ulkomaisen kohteen tiedotuksessa kiinnitettiin huomiota syrjäytymisen ehkäisemiseen ja yhteisön turvaverkkojen vahvistamiseen Mosambikissa. Kansainvälisen diakonian osuus tapahtui
Kirkon Ulkomaanavun kautta suunnattavilla kehitysyhteistyöhankkeilla. Keräyksen kokonaistulos oli 4,4 miljoonaa euroa eli 36 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Listakeräyksen asema heikkeni edelleen eikä varainhankinnassa löydetty korvaavia menetelmiä.
Keräyskulujen osuus kokonaistuotosta oli 25 prosenttia.
Vuonna 2008 toteutetussa kyselyssä International Social Survey
Programme (ISSP) kysyttiin suomalaisilta, kuinka paljon he olivat
viimeksi kuluneen vuoden aikana lahjoittaneet hyväntekeväisyyteen.
Vastaajista kolme prosenttia ei ollut lahjoittanut ollenkaan, ja korkeimmillaan lahjoitussumma oli 4 000 euroa. Lahjoitusten mediaani
oli 30 euroa ja aritmeettinen keskiarvo 107 euroa. Kyselyn mukaan
uskonnollisuus on yhteydessä hyvän tekemiseen siten, että evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistä uskonnollisiin tilaisuuksiin aktiivisimmin osallistuvat ja Jumalaan uskovat ilmoittivat antaneensa
eniten rahaa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Erityisen selvästi rahan antaminen oli yhteydessä uskonnolliseen osallistumiseen. (Harri Palmu: Uskonto, suomalaisten onnellisuus, luottamus ja auttaminen
– Kimmo Ketola, Kati Niemelä, Harri Palmu ja Hanna Salomäki:
Uskonto suomalaisten elämässä. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston
julkaisuja 9, 2011).
Kirkon diakoniarahasto on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen avustusrahasto. Vuodesta 1967 alkaen rahaston kautta
on avustettu elämän ennakoimattomuuden uhreja Suomessa. Taloudellinen avustaminen on organisoitu vastuunjaolla seurakuntien,
seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja Kirkon diakoniarahaston kesken. Rahasto kantaa vastuun euromääräisesti suurimmista avustuksista sekä tasoittaa avustusresursseja valtakunnallisesti siten, että vähävaraisemmillakin seurakunnilla on käytössään samat auttamisen
mahdollisuudet. Ratkaisuissa pyritään käytettävällä rahamäärällä
saamaan paras, laajin ja pitkäaikaisin apu vaikeassa elämäntilanteessa elävien auttamiseksi. Kielteisten päätösten kohdalla etsitään muita
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ratkaisuja asiakkaiden kohtuuttoman elämäntilanteen keventämiseksi. Olennaisia ovat paikallistason toimenpiteet yhdessä hakijan ja
auttajaverkoston kanssa. Varat avustuksiin saadaan kolehdeista, yhteisvastuukeräyksestä ja yksittäisistä lahjoituksista.
Kertomuskaudella myönnettiin avustuksia vuosittain 590 000–
880 000 euron välillä. Avustuksia haettiin 1,2–1,6 miljoonan euron
välillä, ja vuonna 2011 myönnetyt avustukset olivat euromäärässä
50 prosenttia haetuista avustuksista. Myönnetyistä avustuksista yksinhuoltajaperheiden osuus oli 35 prosenttia, yksinasuvien ja kahden
huoltajan lapsiperheiden osuus molempien 28 prosenttia. Kertomuskaudella Kuopion ja Lapuan hiippakunnissa avun tarve oli korkealla
ja Turun arkkihiippakunnassa tapahtui merkittävä avustustarpeen
kasvu.

Kuvio 8.3
Myönnetyt Kirkon diakoniarahaston avustukset perherakenteittain vuosina 2008–2011
(euroa).
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Erityisesti fyysisesti sairaiden osuus avuntarvitsijoiden joukossa oli
merkittävä. Sairaus onkin yksi keskeisistä syistä taloudellisiin vaikeuksiin Suomessa, mikä todettiin myös vuonna 2009 ilmestyneessä
Kirkon diakoniarahaston avustushakemuksia aineistonaan käyttä-
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neessä tutkimuksessa Sairas köyhyys – Tutkimus sairauteen liittyvästä huono-osaisuudesta diakoniatyössä (toim. Kaisa Kinnunen). Kirkon
diakoniarahastolla oli kertomuskaudella rahankeräyslupa, jolla voitiin pitää esillä lahjoitusmahdollisuutta. Lisäksi tarvittaessa oli mahdollisuus järjestää keräys nopeasti esimerkiksi Kauhajoen ja Jokelan
koulusurmien sekä Naantalin suurpalon kaltaisissa tilanteissa. Poliisihallinnon soveltamisohjeiden muutoksen myötä Kirkon diakoniarahasto ei saanut keräyslupaa enää vuodelle 2011, mikä vaikuttaa
rahaston varainhankintaan.
Osana Kirkon diakoniarahaston toimintaa myönnettiin avustuksia lasten syrjäytymisen ehkäisyyn. Tukikummit-säätiö kanavoi
saamansa lahjoitukset rahastolle, ja näillä avustuksilla mahdollistettiin lasten opiskelua ja harrastustoimintaa erityisesti sellaisissa perheissä, joissa lasten kehitys on vaarantunut lapsen tai vanhemman
sairauden, avioeron, traumaattisen tapahtuman tai muun syyn takia.
Vuonna 2011 Tukikummi-avustukset olivat lähes 180 000 euroa.
Kirkon sosiaalifoorumin tehtävänä on seurata yhteiskunnallista
arvokeskustelua, osallistua siihen ja vaikuttaa erityisesti hyvinvointipalveluja koskevaan päätöksentekoon. Kirkon sosiaalifoorumi toimii
sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Sen toimikauden 2008–2009
teemana oli ”Työ ja osallisuus” tavoitteena edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Foorumiin kutsuttiin yritysten,
ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen edustajia, sosiaalisen työllistämisen asiantuntijoita, kansalaisjärjestötoimijoita, tutkijoita sekä
kulttuurin, median ja kirkon edustajia. Foorumin päätösseminaarin
yhteydessä julkistettiin kannanotto Työ ja osallisuus. Kirkon sosiaalifoorumi 2010–2011 toimi kirkon diakoniateeman ”Kohtuullinen
elämä” puitteissa. Toimikautensa päätteeksi se julkaisi Lahden kirkkopäivillä kannanottonsa Kohtuullinen elämä.
Väkivallasta sovintoon -kampanja jatkui kertomuskaudella
vuoteen 2010. Kampanja liittyi Kirkkojen maailmanneuvoston väkivallan vastaisen vuosikymmenen viettoon, ”Kirkot rauhan ja sovinnon puolesta”. Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) jäsenkirkoissa
vuodesta 2001 vietetty väkivallan vastainen vuosikymmen, ”Decade
to Overcome Violence” (DOV) huipentui toukokuussa 2011 Jamaikan Kingstonissa pidettyyn rauhankokoukseen ”International Ecumenical Peace Convocation”.
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Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistui vuosikymmenen viettoon teemalla ”Väkivallasta sovintoon”. Projektin temaattisen työskentelyn painopisteitä vuosina 2007–2010 olivat perhe- ja
lähisuhdeväkivalta, kirkkojen ja uskontojen yhteistyö rauhantyössä ja
väkivallan vastustamisen sekä rauhan teologia. Hanketta toteutettiin
yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Vuosittain lokakuussa järjestettiin Väkivallaton viikko yhteistyössä NNKY-liiton kanssa sekä Väkivallasta sovintoon -foorumi.
Vuosikymmenen innoittamana syntynyt Suomen NNKY-liiton
Ruusukuja 76 -näyttelyhanke kiinnitti katsojan huomion perheväkivaltaan. Tavalliseksi kodiksi lavastettu tila tarjosi tietokorttien välityksellä informaatiota muun muassa siitä, miten väkivalta esiintyy,
miten se vaikuttaa väkivaltaa näkeviin ja kokeviin ja mistä voi hakea
apua. Vuosina 2008–2011 Ruusukuja 76 -näyttelyitä järjestettiin yli
30 eri puolilla Suomea.
Vuonna 2010 ilmestyi osana Kirkkojen maailmanneuvoston väkivallan vastaisen vuosikymmenen (2001 – 2010) työskentelyä julkaisu Väkivallalla et tahdo hallita – Puheenvuoroja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta uskontonäkökulmasta. Julkaisu on artikkelikokoelma
lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä ja väkivaltaan puuttumisesta kristillisessä kasvatuksessa. Kirjoituksia yhdistää lapsen edun
huomioimisen tärkeys kristillisessä kasvatuksessa lapsen oikeuksien
yleissopimuksen keskeisen periaatteen mukaisesti.

Pohdinta
Yhteiskunnan polarisoituminen ja ihmisten ongelmien syveneminen
ja monimuotoistuminen lisääntyivät kertomuskaudella. Kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien taloudelliset ongelmat, velkaantuminen ja voimakas terveyserojen kasvu näkyivät selvästi kirkon diakoniatyössä. Sairaus ja köyhyys liittyivät vahvasti toisiinsa diakonian
asiakkaiden keskuudessa. Aineellisen avun tarve, väestön ikääntyminen ja lasten ja nuorten syrjäytyminen ovat kirkon ja sen diakonian keskeisiä haasteita autettaessa ihmisiä, joiden hätä on suurin ja
toimittaessa heikommassa asemassa olevien puolestapuhujina yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Kirkon tekemä heikompiosaisten auttaminen, köyhien ja syrjäytyneiden tukeminen ja toiminta heikommassa asemassa olevien

222

Haastettu kirkko

puolestapuhujana yhteiskunnallisessa julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa ovat seurakuntien jäsenten mielestä keskeisen tärkeitä.
Tulevaisuuden kirkon painopisteenä korostuvat sekä suomalaisilla
että kirkon luottamushenkilöillä ja työntekijöillä odotukset heikommassa asemassa olevien auttamisesta.
Yhdessä tekeminen vahvistui kertomuskaudella edelleen ja näkyi vapaaehtoisten määrän kasvuna. Yhä useammassa seurakunnassa
työikäiset ja eläkeläiset toimivat vapaaehtoisina ja tehdyt selvitykset
osoittavat, että nykyistä selvästi useammat ihmiset, myös nuoret, olisivat valmiit toimimaan vapaaehtoisina. On huomattava, että diakoniatyön asiakaskontakteista huomattavan vähän oli alle 18-vuotiaita
ja enemmistö seurakunnista arvioi, ettei diakoniatyön vapaaehtoisina
toimi alle 30-vuotiaita. Vapaaehtoistoiminnassa on paljon vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia tarjota seurakunnan jäsenille mielekkäitä mahdollisuuksia vastuun kantamiseen ja toimintaan.
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9. Kirkkojenvälinen
toiminta

•
•
•
•

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ekumeenisesti aktiivinen kirkko. Vuoden 2009 alussa hyväksyttiin kirkon ekumeeninen strategia ohjaamaan kirkon ekumeenista työtä vuoteen 2015.
Kaksi kolmesta (69 %) seurakunnasta järjesti ekumeenista toimintaa.
Kolmella viidestä (59 %) seurakunnasta oli ystävyysseurakuntatoimintaa
ulkomaisen luterilaisen seurakunnan kanssa, useimmiten Viron tai Inkerin
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan kanssa.
Ulkosuomalaistyössä ulkomaille muuttamisen määräaikaisuus, perheiden
elämäntilanne, vanheneva siirtolaisväestö ja kasvava turismi toivat uusia
haasteita.

9.1 Ekumeeninen toiminta Suomessa
Ekumenia on kirkkojen välistä yhteistyötä ja kirkon näkyvän ykseyden edistämistä. Kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen yhteistyö
ja yhteyspyrkimykset toteutuvat usealla eri tasolla: kokonaiskirkon,
hiippakuntien, seurakuntien, lähetysjärjestöjen sekä Suomen ekumeenisen neuvoston toiminnassa. Merkittävää ekumeenisen yhteistyön ja ekumenian näkymisen kannalta on myös itsenäisyyspäivän
ja valtiopäivien avajaisten jumalanpalvelusten viettäminen ekumeenisina.
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö -strategia linjaa, että kirkko
on avoin ekumeeniselle yhteistyölle ja rakentaa luterilaisen perinteen
pohjalta yhteistä uskon perustaa toisten kirkkojen kanssa. Päämääränä on myös se, että kristittyjen yhteys saa näkyviä muotoja.
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Kirkon ekumeeninen strategia
Kirkon ulkoasiain neuvosto (KUN) hyväksyi tammikuussa 2009
kirkon ekumeenisen strategian Meidän kirkko – Ykseyttä etsivä yhteisö, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen strategia vuoteen
2015. Strategia laadittiin kirkon yhteisen strategian suuntaviivojen
mukaisesti. Strategian työstäminen aloitettiin vuoden 2008 alussa ja
siitä kerättiin palautetta lukuisilta tahoilta.
Kirkon ekumeeninen strategia on tarkoitettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, sen seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten järjestöjen ekumeenisen toiminnan ja strategian suunnittelun
apuvälineeksi. Siinä esitetyt periaatteet, tavoitteet ja toiminnan peruslinjat on tarkoitettu palvelemaan näiden tahojen omia strategioita.
Ekumenialla tarkoitetaan strategiassa kirkkojen ja kristittyjen yhteyspyrkimyksiä, eli sellaisia tekoja, toimia ja asenteita, jotka edistävät
kristittyjen välistä yhteyttä kaikkialla maailmassa.
Ekumeenisessa strategiassa asetettiin kuusi tavoitealuetta: (1) tavoittelemme kirkon näkyvää ykseyttä, (2) huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta, (3) edistämme ekumeenista ulottuvuutta kirkon ja sen jäsenten elämässä, (4) vahvistamme
kirkon jäsenyyden merkitystä maailmalla ja Suomessa, (5) viemme
viestiä ja keskustelemme avoimesti ja (6) uudistamme ekumeenisen
toimintamme rakenteita. Strategia esittää, että suhteissaan muihin
kirkkoihin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tavoitteena on olla
sama kirkko kaikkiin suuntiin, vaikka näissä suhteissa eri asiat saattaisivatkin painottua eri aikoina eri tavoin.
Työntekijäkyselyn (2012) mukaan seurakunnan työntekijöistä kuusi prosenttia piti ekumeenista strategiaa hyvin tärkeänä ja viidennes
(23 %) melko tärkeänä. Suuri osa työntekijöistä, kolme viidestä, ei
tuntenut ekumeenista strategiaa. Työntekijät eivät nähneet strategialla kovin suurta vaikutusta. Työntekijöistä kaksi prosenttia katsoi, että
strategialla on paljon vaikutusta. Viidennes (19 %) katsoi, että ekumeenisella strategialla on jonkun verran vaikutusta ja saman verran (19 %)
oli niitä, joiden mukaan strategioilla ei ole mitään vaikutusta. Luottamushenkilökyselyn mukaan (2012) viisi prosenttia luottamushenkilöistä näki ekumeenisella strategialla olevan paljon ja 32 prosenttia jonkin
verran vaikutusta. 16 prosenttia katsoi, että sillä ei ole mitään vaikutusta. Suuri osa (43 %) luottamushenkilöistä ei tuntenut strategiaa.
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Ekumeeninen toiminta seurakunnissa
Vuonna 2011 kaksi kolmesta (69 %) seurakunnasta järjesti ekumeenista toimintaa. Säännöllistä toiminta oli joka neljännessä seurakunnassa (27 %) ja kertaluonteista kahdessa viidestä seurakunnasta
(42 %). Yleisintä ekumeeninen toiminta oli Kuopion hiippakunnan
seurakunnissa, joista 85 prosenttia järjesti ekumeenista toimintaa.
Puolet Kuopion hiippakunnan seurakunnista oli sellaisia, joissa toimintaa järjestettiin säännöllisesti.
Lähes puolet seurakunnista järjesti tapahtumia muiden kirkkokuntien kanssa. Yleisintä tämä oli Kuopion hiippakunnassa, jossa 70
prosenttia seurakunnista ilmoitti järjestävänsä yhteisiä tapahtumia.
Kolmasosalla seurakunnista oli toimitilojen yhteiskäyttöä, puhujavierailuja seurakuntien kesken tai seurakuntien työntekijöiden yhteisiä kokoontumisia. Myös nämä olivat yleisimpiä Kuopion hiippakunnassa.

Taulukko 9.1
Paikallisen ekumenian toimintamuotojen yleisyys seurakunnissa 2011, % seurakunnista.
Yhteisesti järjestetty ekumeeninen rukousviikko

30

Yhteistoiminta vastuuviikon toteutuksessa

12

Muut yhteiset tapahtumat

46

Seurakuntien työntekijöiden yhteiset kokoontumiset

33

Puhujavierailut seurakuntien kesken

35

Toimitilojen yhteiskäyttö

35

Kahdenväliset yhteydet kotimaassa
Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla oli säännöllisiä yhteyksiä lähes kaikkiin muihin Suomen kirkkoihin ja kristillisiin yhteisöihin,
erityisesti Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnan kautta. Evankelis-luterilaisen kirkkohallituksen sekä Suomen vapaakristillisen
neuvoston ja Frikyrklig samverkanin edustajat tapasivat vuosittain.
Suomen ortodoksisen kirkon kanssa käytiin yhdeksännet teologiset neuvottelut Helsingissä tammikuussa 2009. Neuvottelujen teemoina olivat ”Uskontojen kohtaaminen” sekä ”Uskon kielet – miten
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kirkko kohtaa nykyihmisen?”. Marraskuussa 2010 Helsingissä järjestettyjen kymmenensien teologisten neuvottelujen aiheina olivat
”Raamatun tulkinta kirkon opetuksessa” sekä ”Ekologisuus ja kohtuullinen elämäntapa”.
Yhteydet Suomen Vapaakirkkoon ja helluntaiherätykseen ovat
vakiintuneet yhteisten neuvottelukuntien säännölliseksi työskentelyksi. Neuvottelukunnat kokoontuivat kahdesti vuodessa jakamaan
tietoa ajankohtaisesta kehityksestä, keskustelemaan kumpaakin
osapuolta kiinnostavista teemoista ja suunnittelemaan yhteistä toimintaa. Helluntaiherätyksen kanssa käytiin myös keskustelua ehtoolliskäsityksestä. Oppikeskustelut suomen- ja ruotsinkielisten baptistiyhdyskuntien kanssa jatkuivat kertomuskaudella. Vuonna 2009
neljännen dialogin aiheena oli ”Yhteinen (yleinen) pappeus ja virka”.
Neuvotteluissa syvennettiin käsitystä perinteiden yhtäläisyyksistä ja
eroista pappeuden tulkinnassa sekä saavutettiin yhteisymmärrystä
ekumeenisesta yhteistoiminnasta esimerkiksi katastrofityössä.
Vuosina 2002–2007 suomen- ja ruotsinkielisten metodistikirkkojen kanssa käydyissä oppikeskusteluissa saavutetun opillisen yksimielisyyden pohjalta kirkolliskokous hyväksyi yhteistyösopimuksen
Suomen metodistikirkon sekä Finlands svenska metodistkyrkan
kanssa toukokuussa 2010. Sopimus alttarin ja saarnatuolin yhteydestä sekä toisen kirkon vihkimysvirkojen tunnustamisesta allekirjoitettiin joulukuussa 2010. Kirkon ulkoasiain neuvosto asetti yhteistyöryhmän edistämään sopimuksen täytäntöönpanoa sekä jatkamaan
teologista keskustelua ekumeenisen yhteyden edistämiseksi.

Suomen ekumeeninen neuvosto
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on Suomessa toimivien
kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien ekumeeninen yhteistyöelin. Neuvoston tarkoitus on edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä sekä vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta. Suomen ekumeenisen neuvoston merkitys
on viime vuosina korostunut myös yhteiskunnallisena ja uskontojen
välisen kohtaamisen toimijana. Ekumeenisella neuvostolla on 11 jäsenkirkkoa, viisi tarkkailijakirkkoa sekä 18 kumppanuusjärjestöä.
Pääsihteerinä toimii isä Heikki Huttunen Suomen ortodoksisesta
kirkosta. Ensimmäisenä katolisena neuvoston puheenjohtajana toi-
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mii piispa Teemu Sippo, joka vihittiin ekumeenisin menoin piispaksi
Turun tuomiokirkossa syyskuussa 2009.
SEN:n vuosittain suunnittelemiin toimintoihin kuuluvat kristittyjen ykseyden rukousviikko ja kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko, joita vietetään lukuisissa seurakunnissa. Vastuuviikon teemoina
olivat kertomuskaudella ihmiskauppa sekä uskonnonvapaus. SEN:n
tehtäviin kuuluu ekumeenisen rukouspäiväjulistuksen valmisteleminen presidentin kanslian kanssa. Vuosittaisiin tapahtumiin kuuluvat
myös paikallisekumeeninen foorumi, lähetyksen teemapäivä, kristittyjen yhteinen lähetyspyhä, vuoden kristillinen mediateko sekä
kumppanuusfoorumi.
SEN oli perustajajäsenenä tammikuussa 2011 yhteiskuntarauhaa edistämään perustetussa kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin
edustajien USKOT-foorumissa. Neuvosto antoi kertomuskaudella
kolme lausuntoa tai kannanottoa nykyisen oman uskonnon opetuksen puolesta, joista yksi Suomen Vapaakristillisen Neuvoston kanssa
syyskuussa 2010. Vuonna 2011 SEN palkitsi ensimmäisen kerran
vuoden ekumeenisen teon. Palkituksi tuli Forssan ekumeeninen katulähetystyö.

9.2 Kirkon ulkomaiset suhteet
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on Luterilaisen maailmanliiton, Kirkkojen maailmanneuvoston ja Euroopan kirkkojen konferenssin perustajajäsen. Merkittävä osa kirkon kansainvälisestä ekumeenisesta toiminnasta toteutuu näiden järjestöjen kautta. Lisäksi
Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistuu alueellisiin kirkkojenvälisiin verkostoihin, kuten Porvoon kirkkoyhteisöön ja Ekumenia Pohjolassa -verkostoon sekä käy kahdenvälisiä oppineuvotteluja
muiden kirkkojen kanssa.

Luterilainen maailmanliitto
Luterilaisia kristittyjä oli maailmassa vuonna 2011 vajaat 75 miljoonaa ja heistä Luterilaisen maailmanliiton (LML) 145 jäsenkirkkoon
kuului yli 70 miljoonaa. Luterilainen maailmanliitto toimii luteri-
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laisten kirkkojen yhteyden ja yhteistyön edistämiseksi. Sen osana
toimiva maailmanpalvelu kanavoi humanitaarista apua eri puolille
maailmaa. Kesällä 2010 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 13
jäsenen delegaatio osallistui Stuttgartissa LML:n 11. yleiskokoukseen, joka teema oli ”Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme”.
Kokouksessa oli keskeistä maailmanliiton sisäisen yhteyden hoitaminen erityisesti seksuaalietiikkaan liittyvien jännitteiden keskellä.
Historiallista ekumeenista merkitystä oli yleiskokouksessa esitetyllä
anteeksipyynnöllä mennoniitoilta reformaatioajan vainoista, joihin
myös luterilaiset syyllistyivät.
Uudeksi LML:n presidentiksi valittiin piispa Munib Younan ja
pääsihteerinä aloitti lokakuussa 2010 Martin Junge. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajaksi LML:n neuvostoon valittiin kehitysyhteistyöpäällikkö Maria Immonen. Luterilaisen maailmanliiton
uusi seitsenvuotinen strategia LML:n toiminnan ohjaamiseksi hyväksyttiin kesäkuussa 2011. Kokousta edelsi mittava, lähes vuoden
kestänyt konsultaatio- ja kommentointiprosessi. Myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistui aktiivisesti asiakirjan valmisteluun. Merkittävimmät keskustelua herättäneet kohdat liittyivät työn
priorisointiin sekä tuleviin rakenteisiin. Jatkossa Geneven toimisto
rakentuu kolmen osaston varaan: Teologian ja ekumenian osasto,
Kirkkojen kapasiteetin kehittämiseen ja suhteiden hoitoon keskittyvä osasto sekä Maailmanpalvelun (diakonian) osasto.

Suhteet kirkkojenvälisiin yhteistyöelimiin
Kansainvälisistä ekumeenista järjestöistä kattavin on Kirkkojen
maailmanneuvosto (KMN), johon kuului 350 jäsenkirkkoa vuonna
2011. Se edustaa yli 560 miljoonaa kristittyä yli 110 maassa kaikkialla maailmassa. Kirkkojen maailmanneuvosto pyrkii siihen, että
kristilliset kirkot voisivat tunnustaa toinen toisensa aidoiksi kristillisiksi kirkoiksi. Se tekee myös työtä aineellisen ja henkisen hädän
lievittämiseksi maailmassa esimerkiksi viemällä apua sotien tai luonnonkatastrofien runtelemille alueille. KMN:n keskuskomitea valitsi
elokuussa 2009 uudeksi pääsihteeriksi norjalaisen teologian tohtori
Olav Fyske Tveitin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajina
KMN:n keskuskomiteassa olivat piispa Simo Peura ja kehitysyhteistyöpolitiikan yksikön päällikkö Aaro Rytkönen.
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Vuonna 2010 muistettiin ekumeenisen liikkeen 100-vuotista
historiaa juhlimalla Edinburghissa vuonna 1910 pidettyä kansainvälistä lähetyskongressia, joka antoi alkusysäyksen myös Kirkkojen
maailmanneuvostolle ja sen opillisia, teologisia kysymyksiä käsittelevälle Faith and Order -komissiolle. Väkivallan vastaisen vuosikymmenen päätöstapahtuma, ekumeeninen rauhankokous, oli koolla
2011 Kingstonissa Jamaikalla.
Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) on Euroopan ortodoksisten, anglikaanisten, luterilaisten ja protestanttisten kirkkojen
ekumeeninen yhteistyöelin, johon vuonna 2011 kuului 126 jäsenkirkkoa suurimmasta osasta Euroopan maita. Konferenssi pyrkii
edistämään kirkkojen yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa.
EKK:n 13. yleiskokous pidettiin kesäkuussa 2009 Lyonissa
Ranskassa. Sen yhteydessä vietettiin myös järjestön 50-vuotisjuhlaa.
Kokousta varjosti EKK:n suurimman jäsenkirkon, Venäjän ortodoksisen kirkon poissaolo yleiskokouksesta ja ilmoitus, että se jäädyttää
osanottonsa järjestön toimintaan. Syynä tähän ratkaisuun oli EKK:n
keskuskomitean päätös lykätä Moskovan patriarkaatin alaisen Viron ortodoksisen kirkon jäsenyyttä koskevan hakemuksen käsittelyä,
vaikka keskuskomitea oli jo aiemmin hyväksynyt Konstantinopolin
alaisen Viron autonomisen ortodoksisen kirkon järjestön jäseneksi.
Rehtori Tapani Rantala valittiin edelleen EKK:n keskuskomiteaan. Yleiskokous asetti myös komitean suunnittelemaan EKK:n
uudistamista. Sen laatima luonnos EKK:n uudesta strategiasta, organisaatiosta ja päätöksentekomekanismeista valmistui vuoden 2011
lopulla. Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta komitean jäseneksi valittiin filosofian lisensiaatti Gunnar Grönblom. Syksystä 2010
lähtien tehtävää hoiti teologian tohtori Kaisamari Hintikka. Huhtikuussa 2011 Hintikka valittiin EKK:n dialogikomission johtajaksi.
Tehtävään kuuluu muun muassa EKK:n jäsenkirkkojen tukeminen
oppikeskusteluissa ja uskontodialogissa sekä yhteistyön tekeminen
eurooppalaisten teologisten tiedekuntien verkoston kanssa.
Pohjoismaista ekumeenista yhteistyötä koordinoitiin Ekumenia
Pohjolassa -verkoston kautta. Sen tavoitteena on edistää sekä enemmistö- että vähemmistökirkkojen keskinäistä vuorovaikutusta Pohjoismaissa. Verkosto järjesti lukuisia temaattisia kokouksia sekä vuo-
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sittaisia ekumeenisia ideafoorumeita. Rahoituksen osalta verkoston
pohjoismaisuus ei toteutunut, sillä kertomuskaudella sitä rahoittivat
vain Suomen ja Ruotsin kirkot. Ruotsin kirkon päätettyä vähentää
rahoitustaan murto-osaan aiemmasta verkoston toimintaa jouduttiin
arvioimaan uudelleen vuonna 2011.

Teologiset neuvottelut ja muut yhteydet
Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa vuodesta 1970 järjestettyjä teologisia oppikeskusteluja jatkettiin kertomuskaudella kahdessa kokouksessa. Syyskuussa 2008 Pietarissa dialogin aiheena oli ”Vapaus
lahjana ja vastuuna. Ihmisoikeudet ja uskontokasvatus kristillisestä
näkökulmasta.” Neuvottelujen keskeinen sisältö koottiin yhteisiin
teeseihin: yhdeksän teesiä ihmisoikeuksista sekä yhdeksän teesiä
uskontokasvatuksesta ja uskonnonopetuksesta kristillisestä näkökulmasta. Ihmisoikeuksia käsittelevät teesit on sijoitettu englanniksi
ja suomeksi Euroopan kirkkojen konferenssin kirkko- ja yhteiskunta-komission sähköiseen ihmisoikeuskirjastoon (http://csc.ceceurope.
org/issues/human-rights-library/). Arkkipiispa Jukka Paarma seurueineen osallistui uuden patriarkan Kirillin virkaanasettamisliturgiaan yhdessä arkkipiispa Leon kanssa. Syyskuussa 2011 neuvottelujen
teemana oli ”Kirkko yhteisönä. Kristillinen identiteetti ja kirkon jäsenyys”. Esitelmien ja keskustelujen tulokset kiteytettiin 10 teesiin
raamatullis-opillisesta näkökulmasta sekä kuuteen teesiin käytännöllis-teologisesta näkökulmasta.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Ruotsin kirkon yhdessä
Helsingin ja Tukholman katolisten hiippakuntien kanssa käymät oppikeskustelut saatettiin päätökseen vuonna 2009 ja neuvottelujen loppuraportti Vanhurskauttaminen kirkon elämässä julkaistiin suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielinen raportti ojennettiin paavi Benedictus XVI:lle ja sitä jaettiin myös LML:n yleiskokouksessa
Stuttgartissa kirkkojen delegaateille. Raportti jatkaa julistuksessa
Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (1999) avoimeksi jääneiden
kysymysten käsittelyä Suomen ja Ruotsin maltillisen luterilaisen
reformaation kontekstissa. Raportissa todettiin, että kasteesta, ehtoollisesta ja kirkon sekä messun luonteesta saavutetun yhteisymmärryksen sekä virkaopissa saavutetun lähentymisen pohjalta voitaisiin
profeetallisena merkkinä pyrkimyksestä kohti näkyvää ykseyttä laa-
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jentaa poikkeussääntöjä ehtoollisen nauttimisessa toisessa kirkossa
sekä pohtia ”sisarkirkko”-käsitteen käyttöä toisistamme Suomen ja
Ruotsin kontekstissa.
Luterilais-katolinen ykseyskomissio kokoontui kesällä 2011 Helsingissä käsittelemään dokumenttia From Conflict to Communion, jossa lähestytään ekumeenisesti reformaation perintöä sekä sen yhteistä
muistamista reformaation 500-vuotismerkkivuonna 2017. Komissio
keskusteli myös kasteen sakramentista kasvavan yhteyden perustana.
Kansainvälisiä luterilais-katolisia suhteita hoidettiin myös jatkamalla
jo vakiintunutta perinnettä viettää luterilaisten ja katolisten yhteistä
messua pyhän Henrikin päivänä Pyhän Henrikin kappelissa. Vuorovuosina jumalanpalveluksen toimittivat ja saarnasivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispa ja katolinen piispa.
Luterilais-anglikaaninen teologinen yhteydenpito Porvoon kirkkoyhteisössä jatkui kertomuskaudella. Maaliskuussa 2009 järjestettiin Oslossa Porvoon kirkkojen toinen konsultaatio diakonaatista,
joka perustui Porvoon julistuksen sitoumukseen ”pyrkiä yhteiseen
käsitykseen diakonin virasta”. Porvoon kirkkojen priimakset ja johtavat piispat kokoontuivat Porvooseen lokakuussa 2009. Porvoon
kirkonjohtajat kokoontuivat Sigtunassa maaliskuussa 2010, ja priimakset jälleen Walesin Cardiffissa lokakuussa 2011. Tanskan kirkko liittyi Porvoon kirkkoyhteisön täysjäseneksi lokakuussa 2010.
Konsultaatioita järjestettiin 2011 myös konflikteihin vastaamisesta
kirkoissa Tallinnassa, uskontojen kohtaamisen ohjeiden päivittämisestä Göteborgissa sekä avioliitosta Turussa marraskuussa 2011.
Kotimainen yhteistyö anglikaanisen kirkon kanssa tiivistyi edelleen
suurimmissa kaupungeissa, joissa luterilaisen kirkon papit toimittivat
englanninkielisiä jumalanpalveluksia.
Suomen ja Namibian evankelis-luterilaisten kirkkojen yhteistyö
kehittyi kertomuskaudella edelleen. Tampereen piispa Matti Repo
osallistui Namibian kirkon kahden uuden piispan vihkimykseen keväällä 2011. Myös suhteita Etelä-Afrikan luterilaiseen kirkkoon kehitettiin. Arkkipiispa Jukka Paarma allekirjoitti kirkkomme puolesta
keväällä 2010 Memorandum of understanding -asiakirjan ja syksyllä
2011 valmisteltiin kirkkojen välistä sopimusta Namibian evankelis-luterilaisen kirkon kanssa solmitun sopimuksen pohjalta. Helsingin ja Espoon hiippakunnilla on yhteistyösopimus Namibian evan-
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kelis-luterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan kanssa ja Tampereen
hiippakunnalla itäisen hiippakunnan kanssa.

Stipendivaihto
Teologian opiskelijoiden ja kirkon työntekijöiden stipendivaihdon
tavoitteena on lisätä ekumeenista tietämystä, edistää teologista tutkimusta, tutustuttaa kirkolliseen elämään sekä parantaa kielitaitoa.
Stipendiohjelma oli vuoteen 2009 asti kokonaisuudessaan Kirkon ulkomaanavun rahoittama, mutta ulkoasiain osaston teologisten asiain
yksikön hallinnoima. Rahoitusvastuu siirtyi tämän jälkeen asteittain
ulkoasiain osastolle lukuun ottamatta Viron kirkon teologikoulutuksen tukea, johon Kirkon ulkomaanapu on sitoutunut nykyisen stipendiaatin tohtorin tutkinnon valmistumiseen saakka.
Nelivuotiskauden lopulla stipendivaihto Venäjän ortodoksisen
kirkon kanssa alkoi elpyä hiljaisemman kauden jälkeen. Vuosittain
yksi unkarilainen stipendiaatti on opiskellut Helsingin yliopiston
teologisessa tiedekunnassa, ja yhdellä suomalaisella kirkkomme stipendiaatilla on vuosittain mahdollisuus opiskella Budapestin luterilaisessa teologisessa yliopistossa. Gettysburgin luterilaiseen teologiseen seminaariin on lähetetty vuosittain yksi teologian opiskelija tai
tutkija.
Nelivuotiskaudella on myös tuettu tutkijoiden matkoja Erlangeniin, Strasbourgin ekumeenisen instituutin kesäseminaariin sekä
Josefstalin ekumeeniselle kurssille ja Saksan yhdistyneen evankelis-luterilaisen kirkon (VELKD:n) Pastoralkollegiumin ja Augsburgin tunnustuksen teologisen konventin seminaareihin. Tämän lisäksi
rahoitettiin joitakin suomalaisten teologian alan tutkijoiden vierailuja kansainvälisiin seminaareihin ja ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin
tai arkistoihin. Vuosittain osa stipendivaroista pyrittiin varaamaan
Bosseyn ekumeenisen instituutin maisterikouluun osallistuvalle teologian opiskelijalle.

Ystävyysseurakuntatyö
Ystävyysseurakuntatyö on paikallistason yhteistyötä, joka perustuu
kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen. Sen tarkoituksena on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja
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palveluvastuussa. Ystävyysseurakuntatoiminta on tärkeä osa kirkon
ulkomaansuhteita ja seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta sekä
merkittävä kansainvälisen diakonian muoto. Kirkkomme seurakunnat, seurakuntayhtymät sekä rovasti- ja hiippakunnat ovat solmineet
ystävyysseurakuntasuhteita evankelis-luterilaisten kirkkojen kanssa Inkerissä, Virossa, Unkarissa, Latviassa, Romaniassa, Puolassa,
Ruotsissa, Saksassa, Namibiassa sekä Yhdysvalloissa. Lisäksi ystävyysseurakuntasuhteita on solmittu muutaman Venäjän ortodoksisen
kirkon ja Englannin kirkon seurakunnan kanssa.
Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto auttaa seurakuntia ystävyyssuhteiden solmimisessa, sopimusten laatimisessa ja avun suuntaamisessa. Se myös ylläpitää luetteloa Inkerin, Latvian, Romanian, Unkarin ja Viron evankelis-luterilaisten kirkkojen ja Venäjän ortodoksisen
kirkon kanssa solmituista ystävyysseurakuntasuhteista. Vuonna 2011
valmisteltiin ja julkaistiin Suomen ja Inkerin evankelis-luterilaisten
kirkkojen hyväksymä asiakirja Suomen evankelis-luterilaisen ja Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon välisen ystävyysseurakuntatyön
periaatteet. Asiakirja toimii myös yleisenä koontina ystävyysseurakuntatyön periaatteista.
Ystävyysseurakuntatyön neuvottelupäivät järjestetään Kirkkopäivien yhteydessä joka toinen vuosi. Monet ystävyysseurakuntatyöstä pitkään vastanneet seurakuntien työntekijät ovat jääneet tai
jäämässä eläkkeelle, ja seurakuntien yhdistymisien myötä aiemmat
ystävyysseurakuntasopimukset saattavat jäädä unohduksiin. Myös
kirkkojen erilaiset tulkinnat uskon ja elämän kysymyksistä voivat
herättää hämmennystä seurakunnissa. Kaikki nämä tekijät merkitsevät haasteita ystävyysseurakuntatoiminnan jatkuvuudelle ja tulevat
vaatimaan huomiota myös tulevalla nelivuotiskaudella.
Vuonna 2011 kolme viidestä (59 %) seurakunnasta ilmoitti, että
niillä on ystävyysseurakuntatoimintaa ulkomaisen luterilaisen seurakunnan kanssa. Ystävyysseurakuntatoiminta oli vähentynyt vuodesta
2007 (70 % seurakunnista). Muita hiippakuntia enemmän tällaista
toimintaa oli Helsingin (76 % seurakunnista), Tampereen (72 %) ja
Espoon (71 %) hiippakuntien seurakunnilla. Muun ulkomaisen seurakunnan kanssa toimintaa oli kolmella prosentilla seurakunnista.
Tämä oli yleisintä Helsingin (9 % seurakunnista) ja Turun (8 %) hiippakunnissa. Kotimaisen luterilaisen seurakunnan kanssa ystävyys-
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seurakuntatoimintaa oli kymmenesosalla (9 %) ja muun kotimaisen
seurakunnan kanssa yhdellä prosentilla seurakunnista.
Virallisia ystävyysseurakuntasopimuksia seurakunnilla oli eniten
Viron evankelis-luterilaisen kirkon (37 %) ja Inkerin kirkon (33 %)
seurakuntien kanssa. Lisäksi kymmenesosalla seurakunnista oli näiden kanssa epävirallista ystävyysseurakuntatoimintaa. Unkarin luterilaisen kirkon seurakuntien kanssa sopimuksia oli 14 prosentilla
seurakunnista.
Kolme viidestä (58 %) seurakunnasta tuki taloudellisesti ystävyysseurakuntaansa. Osuus oli jotakuinkin sama kuin vuonna
2007. Taloudellisen tuen antaminen oli yleisintä Espoon (78 %) ja
Lapuan (75 %) hiippakunnan alueen seurakunnilla. Ystävyysseurakunnille annettu tuki oli vuonna 2011 yhteensä yli 660 000 euroa.
Kymmenesosa (11 %) seurakunnista antoi muuta kuin taloudellista
tukea.

9.3 Kirkon ulkosuomalaistyö
Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään neljässäkymmenessä maassa.
Ulkosuomalaistyössä työskentelee 140 päätoimista työntekijää, joista
suurin osa on Ruotsissa. Ulkomaille lähetetyt työntekijät ovat pääosin pappeja tai kanttoreita. Ulkosuomalaisten suomenkielinen seurakuntatyö on useimmiten osa luterilaisten sisarkirkkojen työtä. Joskus työtä tehdään ekumeenisessa yhteydessä jonkin toisen kristillisen
kirkon kanssa, esimerkiksi katolisen kirkon Espanjassa ja Porvoon
kirkkoyhteisön piiriin kuuluvien kirkkojen. Ulkosuomalaisseurakuntien toiminta vaihtelee maakohtaisesti.
Kirkon ulkosuomalaistyön yksikkö vastaa ulkomailla olevien
suomalaisten ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten parissa tehtävästä
kirkollisesta työstä. Yksikkö koordinoi ulkosuomalaisten seurakunnallista toimintaa yhteistyössä paikallisen sisarkirkon kanssa sekä tukee sisarkirkkojen parissa tehtävää kirkon ulkosuomalaistyötä henkilöresursseilla ja taloudellisen tuen kautta. Lisäksi se tiedottaa kirkon
toiminnasta ja palveluista ulkomailla.
Vain pieni osa seurakunnista piti yhteyttä ulkosuomalaisiin.
Seurakunnista viisi prosenttia ilmoitti pitävänsä yhteyttä ulkomailla
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asuviin poissaoleviin jäseniinsä. Yleisintä tämä oli Oulun (12 %) ja
Porvoon (10 %) hiippakunnan seurakunnissa.
Muuttoliikkeen merkitys globaalin väestönkehityksen osana
kasvaa. YK:n väestötietokeskus arvioi, että tällä hetkellä noin 175
miljoonaa ihmistä elää muualla kuin synnyinmaassaan. Tämä vastaa
noin kolmea prosenttia maailman väestöstä. Väestörekisterikeskuksen mukaan ulkomailla asuvien äänioikeutettujen Suomen kansalaisten määrä on vuonna 2011 noin 228 000. Heistä kirkon jäseniä on
82 prosenttia. Siirtolaisuusinstituutin arvioiden mukaan ulkomailla
asuu Suomessa syntyneitä ensimmäisen polven ulkosuomalaisia noin
300 000. Kun mukaan lasketaan arviot toisen, kolmannen ja sitä
useamman polven ulkosuomalaisista, ulkosuomalaisten määrä nousee noin 1,4 miljoonaan.
Muuttovirrat Suomesta suuntautuvat yhä useampiin maihin, ja
pieniä suomalaisyhteisöjä syntyy jatkuvasti pirstaleisesti eri puolille
maailmaa. Oleskelu ulkomailla on usein aiempaa lyhytkestoisempaa.
Maastamuutto on nykyään useimmiten väliaikaiseksi tarkoitettua.
Tämän vuoksi läheinen yhteistyö sisarkirkkojen kanssa on entistäkin
tärkeämpää. Ulkomailla sijaitsevilla suomalaisten ”haja-asutusalueilla” juhlapyhien merkitys korostuu. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, kauneimmat joululaulut ja juhannusjuhla ovat monin paikoin
varsin odotettuja tapahtumia.
Eläkeläiset ovat uudehko maastamuuttajaryhmä. Osa heistä on
niin sanottuja kausisiirtolaisia, jotka asuvat toisessa maassa vain osan
vuodesta. Esimerkiksi Espanjassa heitä on vuosittain arviolta 20 000.
Tilapäinen maastamuutto saattaa olla myös irtiotto arjen rutiineista.
Ulkomaille muuttavat erityisesti nuoret aikuiset, 20–34-vuotiaat. Viime vuosina enemmistö heistä on ollut naisia. Pysyväksi
aiottu muutto ulkomaille johtuu yleensä ulkomaalaisen kanssa avioitumisesta. Opiskelu, kielitaidon kartuttaminen, urakehitys, uusien
elämänkokemusten hankkiminen ja ihmissuhteet ovat ohittaneet
toimeentuloon liittyvät motiivit muuton syinä. Nykypäivän maastamuuttaja on tyypillisesti joko ulkomaille avioituja tai tavoitteistaan
hyvin tietoinen määräaikaismuuttaja, jolle ulkomailla asuminen on
vain yksi, elämänmenoon luonnollisesti kuuluva vaihe.
Suomesta ulkomaille muuttaneista noin puolet palaa takaisin
viiden vuoden sisällä ja 60 prosenttia kymmenen vuoden sisällä.
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Viime vuosikymmeninä ulkomaille muuttamisessa on tapahtunut
selkeä muutos. Ennen siirtolaisuus koettiin lopullisena, etupäässä
taloudellisten syiden sanelemana elämänratkaisuna, nyt luontevana
elämää ja työkokemusta rikastuttavana vaihtoehtona, johon sisältyy
kiinteä yhteys kotimaahan. Keskimäärin on maastamme vuosittain
(2008–2011) siirtynyt pysyvästi ulkomaille noin 8 500–9 000 Suomen kansalaista ja kotimaahan on palannut keskimäärin noin 8 000
suomalaista.
Suomesta tehtävien ulkomaanmatkojen määrä ja turismi lisääntyvät vuosittain. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää
joustavaa toimintatapaa ja voimavarojen kohdentamista. Varsinainen massaturismi Suomesta ulkomaille alkoi 1960-luvun lopulla.
Taloudellisten lama-aikojen aikana matkojen määrä on vähentynyt
voimakkaasti, mutta pääsääntöisesti Suomesta tehtävien ulkomaanmatkojen määrä on selvästi nousu-uralla. Suurinta kasvu on viime
vuosina ollut kaukomatkailussa. Myös pidempään ulkomailla oleskelevien kausituristien määrä lisääntyy.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Saksan evankelisen kirkon (EKD) konsultaatio järjestettiin Ratzeburgissa, Saksassa vuonna 2008. Kirkon ulkosuomalaistyön yksikkö ja Saksan kirkollisen
työn keskus (SKTK) valmistelivat esityksen Saksan suomalaisten
pappien palkkauksen epäkohtien poistamiseksi. Konsultaatiossa todettiin, että kirkkojen yhteistyön tuloksena on syntynyt myönteinen
palkkausratkaisu. Keväällä 2011 kirkon ulkosuomalaistyö osallistui
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Saksan evankelisen kirkon
kanssa kolmen vuoden väliajoin pidettävään konsultaatioon.
Sveitsin suomalaisen kirkollisen työn (SSKT), Zürichin luterilaisen seurakunnan (ELZK) ja kirkon ulkosuomalaistyön yksikön
yhteistyöhankkeen mukaisesti suomalainen siirtolaispappi aloitti
työnsä elokuussa 2008. Yhteistyöhanke päättyi joulukuussa 2009.
Tämän jälkeen ulkosuomalaistyön yksikkö aloitti neuvottelut Sveitsin ja Liechtensteinin luterilaisten kirkkojen liiton (BELK) kanssa.
Tarkoituksena oli jatkaa Sveitsin ulkosuomalaistyötä yhteistyössä
kaikkien Sveitsin luterilaisten seurakuntien ja suomalaisyhteisöjen
kanssa. Hanketta jatketaan vuoden 2013 loppuun saakka.
Pietarin alueella asuu arvioiden mukaan noin 5 000 suomalaista. Virossa Tallinnan ulkopuolella oleviin lomakohteisiin matkustaa
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vuosittain kymmeniä tuhansia suomalaisia turisteja. Pietarin ulkosuomalaistyön ja Viron turistityön kokeiluhanke Inkerin ja Viron
evankelis-luterilaisten kirkkojen kanssa toteutettiin vuoden 2010
aikana kahdeksan kuukauden pituisena. Selvityksessä esitettyjen
toimintamallien valmistelu ja toteuttaminen siirtyvät taloudellisista
syistä seuraaville toimintakausille. Pietarin alueen ulkosuomalaistyöstä huolehdittiin vierailuohjelman kautta.
Pohjois-Saksan alueella on kirkon ulkosuomalaistyössä kaksi toimijaa: kirkon ulkosuomalaistyö yhteistyössä Saksan evankelisen kirkon (EKD) kanssa ja Suomen Merimieskirkko ry. Suur-Hampurin
alueella ja Lyypekissä (raskaan liikenteen kuljettajien ja merenkulkijain parissa tehtävän työn osalta). Vuoden 2011 alussa ryhdyttiin
valmistelemaan yhteistyön kehittämistä siten, että Suur-Hampurin
alueen hengellinen työ siirtyy kokonaan EKD:n paikallisen maakirkon palveluksessa olevan suomalaisen siirtolaispapin vastuulle. Näin
toiminnasta tulee myös Hampurin osalta kirkkojemme välisen sopimuksen mukaista toimintaa. Uusi viranhaltija aloitti tehtävässään
vuoden 2012 alussa.
Kirkon ulkosuomalaistyö on usean vuoden ajan etsinyt mahdollisuuksia aloittaa kirkollinen työ Kalifornian alueella, jossa Suomen pääkonsulin viraston arvion mukaan asuu noin 35 000 suomalaistaustaista henkilöä ja joista noin 8 000 on Suomen kansalaisia.
Alueella toimii muutamia suomalaisia ”seurakuntayhteisöjä”, joita on
palvellut Dallasin suomalaisen seurakunnan pappi vierailuohjelman
puitteissa. Samaan aikaan suomalaisten määrä on vähentynyt Dallasin suomalaisen seurakunnan alueella.
Kirkon ulkosuomalaistyön yksikkö on suunnitellut kirkollisen työn kehittämistä yhteistyössä Amerikan evankelis-luterilaisen
kirkon Southwest California Synodin ja Kalifornian suomalaisten
yhteisöjen kanssa. Kolmivuotista kokeiluhanketta johtava siirtolaispappi aloitti tehtävässään huhtikuussa 2012. Hän palvelee USA:n
länsirannikon suomalaisyhteisöjä ja Dallasin suomalaista seurakuntaa.
Kirkon turistityötä Thaimaassa on tehty vuodesta 2001 alkaen
yhteistyössä Suomen Lähetysseuran (SLS) kanssa. Täysiaikaisen
työntekijän saamisessa on ollut ongelmia Thaimaan työlupa- ja viisumisäännösten takia. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa suoma-
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laispapin sijoittaminen toteutui Suomen Lähetysseuran kautta. Papin tehtävänä on ulkosuomalaistyö ja työ thaimaalais-suomalaisten
perheitten parissa. Thaimaan ulkosuomalaistyön pappi aloitti työnsä
syyskuussa 2011.
Kirkon ulkosuomalaistyön yksikkö järjesti yhteistyössä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa avajaisjumalanpalveluksen
ulkosuomalaisparlamentin kokoontumisessa toukokuussa 2010. Kirkon ulkosuomalaistyön yksikkö valmisteli yhteistyössä kasvatus- ja
perheasioiden yksikön kanssa parlamentin yhteydessä pidetyn Parisuhteen palikat monikulttuurisuuden ja ulkosuomalaisuuden näkökulmasta -seminaarin ja siihen liittyneen Tuomasmessun. Seminaari
liittyi ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmaan 2006/32 Tukimuotoja monikulttuurisille pariskunnille ja perheille. Kirkon ulkosuomalaistyön yksikkö osallistui myös toisen parlamentin yhteydessä
pidetyn ”senioriseminaarin” valmisteluihin ja toteutukseen.
Kirkon ulkosuomalaistyön yksikkö järjestää vuosittain kirkon
ulkosuomalaistyön seminaarin ja kirkkopyhän yhteistyössä paikallisseurakunnan kanssa. Seminaarien tavoitteena on antaa ulkosuomalaisseurakuntien edustajille ajankohtainen kuva Suomen kirkosta ja
toimia keskustelufoorumina. Kertomuskaudella seminaariin on lisätty työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulutusosioita.
Vuoden 2004 tapaninpäivän tsunami-katastrofin jälkeen Kirkon
ulkosuomalaistyö on kehittänyt kriisivalmiuttaan yhteistyössä Ulkoasiainministeriön, Suomen Merimieskirkko ry:n ja muiden kirkon
ulkomaisten toimijoiden kanssa. Kaikkia ulkosuomalaistyöntekijöitä
on ohjeistettu laatimaan paikallinen valmiussuunnitelma onnettomuuksien varalle. Keväällä 2008 Espanjassa tapahtuneen bussionnettomuuden jälkeen aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan
työntekijät ja vapaaehtoisryhmä olivat ensimmäisten joukossa organisoimassa apua loukkaantuneille. He tukivat, toimivat tulkkeina
ja oppaina, auttoivat sairaanhoidossa ja purkivat tapahtunutta keskustellen noin viikon ajan loukkaantuneiden kotiuttamiseen saakka.
Kirkon ulkosuomalaistyön toimisto lähetti UM:n järjestämän viranomaislennon mukana lisähenkilökuntaa seurakunnan työntekijöiden
tueksi. Onnettomuuden jälkeen he järjestivät purkukeskustelutilaisuuksia ja debriefing-tilaisuuksia seurakunnan vapaaehtoisryhmiin
osallistuneille ja henkilökunnalle.
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Vuonna 2006 aloitetun strategiatyöskentelyn tuloksena valmistunut Kirkon ulkosuomalaistyön strategia -luonnos lähetettiin
vuoden 2011 lopulla lausuntokierrokselle kaikille siirtolaispapeille.
Työryhmä arvioi saamaansa palautetta ja teki strategialuonnokseen
palautteen edellyttämät korjaukset. Strategia on kommentoitavissa
ulkosuomalaistyön kotisivuilla (syksy 2012).

Pohdinta
Meidän kirkko -strategiassa korostetaan sitä, että kristittyjen yhteyden tulisi saada näkyviä muotoja. Ekumeeninen yhteistyö kirkkojen
välillä on aktiivista, mutta oppineuvottelujen ja sopimusten merkitys
tulisi saada nykyistä vahvemmin etenemään seurakuntiin ja paikalliselle tasolle esimerkiksi ekumeenisessa yhteistyössä ja kasvatuksessa.
Tähän tuo kuitenkin haasteen se, että kolme viidestä seurakunnan
työntekijästä ei tunne ekumeenista strategiaa.
Kansainväliset kirkkoliitot elävät murrosvaihetta ja uudistavat
tavoitteitaan ja toimintansa rakenteita. Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon tulee osallistua aktiivisesti näihin prosesseihin. Luterilainen
kirkko käy lukuisia ekumeenisia dialogeja eri kirkkojen kanssa. Dialogeista, niiden metodista ja tavoitteista tulisi laatia perusteellinen
selvitys. Lisäksi dialogien tuloksista ja merkityksestä tulisi viestiä
laajemmin kirkon eri tahoille.
Ulkosuomalaistyö toimii laajasti ulkomailla asuvien jäsenten
keskuudessa. Suomessa kuitenkin vain muutama prosentti seurakunnista pitää yhteyttä ulkomailla asuviin jäseniinsä. Sidettä tähän
ryhmään tulisi vahvistaa. Haasteena on myös kotimaassa asuvien ulkomaalaisten tavoittaminen.
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10. Lähetys ja
kansainvälinen diakonia

•
•
•
•

Kirkon lähetysstrategia valmistui. Se painottaa missionaarisen ulottuvuuden näkymistä seurakunnan kaikessa toiminnassa.
Lähetystyön tilaisuuksiin osallistuminen seurakunnissa on voimakkaasti
laskenut.
Lähetystyöntekijöiden määrä jatkoi laskuaan. Vuoden 2011 lopussa ulkomailla toimivia työntekijöitä oli 337.
Puolet kirkon työntekijöistä piti tärkeänä sitä, että kirkko tukee nykyistä
vahvemmin lähetystyötä ja kehitysyhteistyötä. Rahoituksessa kansainvälisen diakonian osuus on vahvistunut.

10.1 Lähetystyö kirkon tehtävänä
Kirkkojärjestyksen mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon,
sen seurakuntien ja jäsenten tehtävänä on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Lähetys on seurakunnan perustehtävä. Kirkon missioon kuuluvat lähetysstrategian
mukaan sekä tien avaaminen iankaikkiseen pelastukseen että lähimmäisen palveleminen. Lähetys on kokonaisvaltaista. Jumala kutsuu
kirkkonsa jäsenet palvelemaan sanoin ja teoin.
Seurakunnat toteuttavat lähetystehtäväänsä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Kirkolliskokouksen hyväksymiä kirkon lähetysjärjestöjä on seitsemän: Suomen Lähetysseura (SLS), Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys (SLEY), Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF), Suomen Pipliaseura (SPS), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Evankelis-luterilainen Lähe-
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tysyhdistys Kylväjä (ELK) sekä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
(Sansa). Lähetysjärjestöjen työhön ulkomailla kuuluu evankeliumin
julistaminen ja diakonia. Työ toteutetaan useimmiten yhteistyössä
paikallisten kirkkojen kanssa. Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan
lähetysjärjestöjen sekä Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun työ painottuu humanitaariseen apuun, kehitysyhteistyöhön ja vaikuttamistoimintaan.
Meidän kirkko -strategian mukaan kirkon lähetystyö ja kansainvälinen diakonia muistuttavat maailmanlaajuisesta todellisuudesta ja
edistävät ihmisarvoista elämää kaikkialla maailmassa. Strategiassa
linjataan, että kirkko lisää seurakuntalaisten ja kirkon työntekijöiden
tietämystä kolmannen maailman ihmisten ja kirkkojen elämästä sekä
toimii heidän aktiivisena kumppaninaan. Strategiassa on tavoitteena,
että seurakunnat käyttävät neljä prosenttia talousarviovaroista lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan ja että kirkko on aktiivisessa
kanssakäymisessä kehitysmaiden kirkkojen kanssa.
Strategia korostaa myös toisten uskontojen edustajien kohtaamista kristillisen uskon pohjalta. Strategian mukaan kirkko turvaa
yhteiskuntarauhaa käymällä uskontojen välistä vuoropuhelua ja toimimalla maahanmuuttajien ja suomalaisten keskinäisen ymmärryksen parantamiseksi.
Luterilaisen kirkon lähetystoimintaa ohjaavan lähetysstrategian
ensimmäinen osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön ja
kansainvälisen diakonian peruslinja vuoteen 2015 hyväksyttiin vuonna
2010. Seurakunnista neljä prosenttia katsoi, että strategialla on paljon vaikutusta oman seurakunnan toimintaan, kolme viidestä (59 %)
katsoi, että vaikutusta on jossain määrin ja runsas kolmasosa (37 %)
katsoi, että sillä ei ole ollenkaan vaikutusta.
Työntekijäkyselyn (2012) mukaan seurakunnan työntekijöistä joka
neljäs (25 %) piti lähetysstrategiaa melko tai erittäin tärkeänä. Strategia oli vieras suurelle osalle kirkon työntekijöitä: kolme viidestä työntekijästä ilmoitti, ettei tunne strategiaa. Kun selvitettiin lähetysstrategian vaikutusta, työntekijöistä yksi prosentti katsoi, että strategialla
on paljon vaikutusta. Vajaa viidennes (18 %) arvioi lähetysstrategialla
olevan jonkin verran vaikutusta ja sama osuus (18 %) katsoi, että strategialla ei ole mitään vaikutusta. Seurakunnan luottamushenkilöt arvioivat strategian merkityksen hieman tärkeämmäksi: luottamushen-
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kilökyselyssä (2012) viisi prosenttia arvioi strategialla olevan paljon ja
32 prosenttia jonkin verran merkitystä. Puolet luottamushenkilöistä
ilmoitti, ettei tunne strategiaa.

10.2 Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
toimintamuodot seurakunnissa
Lähetystyön tavoitteita linjaavassa asiakirjassa korostetaan sitä, että
missionaarisen ulottuvuuden tulisi näkyä kaikessa seurakunnan toiminnassa sekä aikuisten että nuorten ja lasten ikäryhmissä. Strategian
mukaan missionaarinen seurakunta rohkaisee kristittynä elämiseen,
kasvattaa lähetysvastuuseen ja palvelee sekä omasta yhteydestään irtautumassa olevia että kirkkoon kuulumattomia.

Kuvio 10.1
Lähetysstrategian tavoitteiden toteutuminen seurakunnissa (% seurakunnista).
Toteutuu hyvin

Toteutuu jossain määrin

Lähetystyön ja diakoniatyön
yhteys on vahvistunut

16

Seurakunnan tuki lähetysjärjestöille ja
Kirkon Ulkomaanavulle on kasvanut

15

59

Lähetystyössä ja diakoniatyössä toimii aiempaa
enemmän vapaaehtoisia

13

64

Missionaarinen ulottuvuus näkyy kaikessa
seurakunnan toiminnassa

12

70

14

27

24

81

Seurakuntalaisia on rohkaistu eriuskontoisten
kohtaamiseen ja kristillisen todistuksen 5
antamiseen
0

Ei toteudu lainkaan

7

68
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27
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Lähetysstrategiassa todetaan, että seurakuntien yhdistyminen voi
myös vaikuttaa lähetystyön toteutumiseen seurakunnissa. Yhdistymiset voivat antaa mahdollisuuksia seurakuntien lähetystyön vah-
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vistamiseen, koska työvoimaresursseja voidaan järjestellä uudelleen.
Toisaalta taas yhteisölliset työmuodot, kuten lähetyspiirit ja lähetystyön talkootoiminta, voivat vaarantua.
Strategiassa esitettyjen tavoitteiden ei katsottu toteutuneen kovinkaan hyvin. Joka kuudes seurakunta katsoi, että tavoite lähetyksen ja diakonian yhteyden vahvistumisesta on toteutunut hyvin. Yhtä
suuri osuus oli niitä seurakuntia, jotka katsoivat, että tavoite ei toteudu lainkaan. Parhaimmin tavoitteen katsoivat toteutuneen Kuopion
(25 % seurakunnista) ja Tampereen (24 %) hiippakunnan seurakunnat.
Joka kuudes seurakunta myös arvioi, että tavoite seurakunnan
tuen kasvamisesta lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on
toteutunut hyvin. Parhaimmin tavoitteen näkivät toteutuneen Tampereen hiippakunnan seurakunnat, joista joka neljäs (25 %) katsoi
tavoitteen toteutuneen hyvin. Joka neljäs seurakunta ilmoitti, että tavoite ei ole toteutunut lainkaan. Näin vastanneita oli erityisesti Kuopion (34 %) ja Porvoon (34 %) hiippakuntien seurakunnissa.
Tavoitteena oli myös, että lähetystyössä ja kansainvälisessä diakoniassa toimisi nykyistä enemmän vapaaehtoisia. Runsas kymmenesosa seurakunnista katsoi tavoitteen toteutuneen hyvin. Eniten
näin vastanneita oli Tampereen (19 %), Mikkelin (19 %) ja Helsingin
(18 %) hiippakunnissa, vähiten Espoon (4 %) hiippakunnassa. Joka
neljäs seurakunta kuitenkin katsoi, että tavoite ei ole toteutunut lainkaan. Selvästi yleisin tämä käsitys oli Porvoon hiippakunnassa, jossa
puolet seurakunnista (52 %) oli tätä mieltä.
Yksi strategian tavoitteista oli se, että missionaarinen ulottuvuus
näkyy kaikessa seurakunnan toiminnassa. Kymmenesosa seurakunnista katsoi tämän tavoitteen toteutuneen hyvin. Parhaiten tavoitteen
katsoivat toteutuneen Tampereen hiippakunnan seurakunnat (22 %).
Strategian tavoitteista heikoimmin toteutuneeksi seurakunnat näkivät seurakuntalaisten rohkaisemisen eriuskontoisten kohtaamiseen ja
kristillisen todistuksen antamiseen. Vain viisi prosenttia seurakunnista katsoi tavoitteen toteutuneen hyvin. Selvästi suurempi osa, joka
neljäs seurakunta sen sijaan vastasi, että tavoite ei toteudu lainkaan.
Lähetysstrategiassa korostetaan lähetystyön ja kansainvälisen
diakonian yhteistyön kehittämistä muiden työalojen kanssa. Kaksi
viidestä seurakunnasta ilmoitti, että yhteistyötä tehdään säännölli-
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sesti ja sama osuus ilmoitti sitä tehtävän satunnaisesti. Kymmenesosa
seurakunnista ilmoitti, että lähetystyö ja kansainvälinen diakonia on
vahvasti integroitu muiden työalojen kanssa. Yleisintä tämä oli Porvoon (19 %) ja Oulun (14 %) hiippakunnissa.

Taulukko 10.1
Yhteistyö lähetystyön ja kansainvälisen diakonian ja muiden työalojen kanssa (% seurakunnista).
Yhteistyötä muiden työalojen ei tehdä lainkaan tai sitä tehdään hyvin
vähän

5

Yhteistyötä muiden työalojen kanssa tehdään satunnaisesti

43

Yhteistyö muiden työalojen kanssa on säännöllistä

44

Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia on vahvasti integroitu muiden
työalojen kanssa

9

Tavallisimpia lähetyksen ja kansainvälisen diakonian toimintamuotoja seurakunnissa olivat myyjäiset sekä lähetystilaisuuksien järjestäminen, joita järjestettiin yhdeksässä seurakunnassa kymmenestä.
Alueellisia eroja ei muodostunut, vaan myyjäisiä järjestettiin yhdeksässä kymmenestä seurakunnasta kaikissa hiippakunnissa. Yleisiä
toimintamuotoja olivat myös lähetyspiirit sekä lähetyslounaat. Kansainvälisen diakonian tilaisuuksia järjestettiin joka toisessa seurakunnassa. Yleisintä tämä oli Tampereen (71 %) ja Helsingin (65 %)
hiippakuntien seurakunnissa. Lähetyskirpputorit olivat yleisiä erityisesti Kuopion (55 %), lähetyskahvilat Mikkelin (69 %) hiippakunnan
seurakunnissa.
Joka viidennessä seurakunnassa järjestettiin toimintaa ei-kristittyjen maahanmuuttajien kohtaamiseksi. Tavallisinta tämänkaltainen
toiminta oli Helsingin (34 % seurakunnista), Espoon (33 %) sekä
Tampereen (31 %) hiippakunnissa.
Kansainvälisen diakonian tilaisuuksia järjestettiin yhteisvastuukeräyksen yhteydessä kolmessa seurakunnassa neljästä (73 %).
Jonain muuna erityisenä ajankohtana tilaisuuksia järjestettiin joka
neljännessä (26 %) seurakunnassa. Säännöllisesti läpi vuoden kansainvälisen diakonian tapahtumia tai tilaisuuksia järjestettiin joka
kymmenennessä seurakunnassa (9 %). Säännöllinen tapahtumien
järjestäminen oli yleisintä Espoon hiippakunnassa, jossa runsas neljännes (29 %) seurakunnista ilmoitti järjestävänsä tapahtumia ympäri
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vuoden. Säännöllinen tapahtumien järjestäminen oli yleisintä keskikokoisissa (8 001–12 000) seurakunnissa, joista joka neljäs järjesti tapahtumia toistuvasti.

Taulukko 10.2
Toteutettiinko seurakunnassanne seuraavia lähetystyön tai kansainvälisen diakonian tilaisuuksia vuonna 2011? (% seurakunnista)
Myyjäiset

93

Lähetystilaisuudet

93

Lähetyspiiri

85

Lähetyslounas

73

Lähetysretket

58

Kansainvälisen diakonian tapahtumat

53

Lähetyskirpputorit

43

Lähetyskahvilat

42

Lähetysrengas

41

Toiminta ei-kristittyjen maahanmuuttajien
kohtaamiseksi

22

Lähetyskaupat

16

Lähetysleirit

12

Lähetysopintoryhmät

8

Aikuisille suunnattuja lähetystapahtumia ja -tilaisuuksia pidettiin
yhdeksässä seurakunnassa kymmenestä. Lähetystilaisuuksien järjestäminen lapsille, varhaisnuorille ja nuorille oli selvästi harvinaisempaa: niitä järjestettiin joka toisessa seurakunnassa. Yleisintä se oli Espoon (58 %) ja Oulun (57 %) hiippakuntien seurakunnissa. Neljässä
seurakunnassa viidestä oli lähetysjärjestöjen vierailuja ja niistä osallistuttiin rovastikunnan tai hiippakunnan lähetystapahtumiin. Lähetysjärjestöjen valtakunnallisille juhlille osallistui neljä seurakuntaa
viidestä. Yleisintä lähetysjärjestön juhlille osallistuminen oli Oulun
(88 %) ja Turun (87 %) hiippakunnissa, vähäisintä Porvoon (60 %) ja
Espoon (65 %) hiippakunnissa.
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Taulukko 10.3
Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen toimintamuodot seurakunnissa 2011 (% seurakunnista).
Lähetystapahtumat/tilaisuudet aikuisille
Lähetysjärjestöjen edustajien (muut kuin nimikkolähetti) vierailut
Osallistuminen rovastikunnan tai hiippakunnan lähetystapahtumiin
Nimikkolähetin vierailu seurakunnassanne
Osallistuminen lähetysjärjestön valtakunnallisille juhlille
Vierailut kouluissa
Lasten, varhaisnuorten ja nuorten lähetystapahtumat
Lähetysnäyttelyt
Lähetystyön koulutustilaisuudet
Yhteistyökirkkojen edustajien vierailu seurakunnassanne
Vierailu yhteistyökirkossa
Vierailut päiväkodeissa
Vierailu lähetystyön ulkomaisille työalueille
Vapaaehtoistoiminta yhteistyökirkoissa
Yhteistyökirkkojen jäsenten vapaaehtoistoiminta Suomessa

88
82
82
81
78
67
52
35
32
31
27
22
20
12
4

Lähetystyön toiminta tavoitti seurakunnissa yhä harvempia. Lähetystyön ryhmiin osallistuminen on laskenut seurakunnissa jo pitkän
aikaa. Vuonna 1990 lähetyspiireihin ja -ryhmiin osallistui yli 40 000
suomalaista. Vuoteen 2008 mennessä osallistujien määrä oli lähes
puolittunut.

Kuvio 10.2
Osallistujamäärä lähetystyön ryhmissä vuosina 1990–2008.
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Vuonna 2009 lähetystyön tilastointia muutettiin siten, että lähetystyön ryhmätoiminta ja verkostot (kuten lähetysrenkaiden jäsenet)
tilastoitiin yhtenä tietona. Vuonna 2009 ryhmissä ja verkostoissa oli
jäseniä yhteensä noin 29 500. Jäsenten määrä laski nopeasti muutamassa vuodessa, sillä vuonna 2011 jäsenten määrä oli enää noin
25 100.
Lähetystyön tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrät ovat
vähentyneet seurakunnissa vuodesta 2007. Lähetystyön tilaisuuksien
lukumäärä laski huomattavasti vuodesta 2007. Eniten tilaisuuksia
järjestettiin ja osallistujia oli Tampereen ja Turun hiippakunnissa.
Tilaisuuksien osallistujamäärä väheni miltei 90 000 hengellä vuosien
2007–2011 välillä.

Taulukko 10.4
Lähetystyön toimintamuodot ja osallistujien määrä hiippakunnissa 2011.
Kertaluonteiset
tilaisuudet
(lukumäärä)

Osallistujat

Turku

1 449

70 992

Tampere

1 690

77 071

Oulu

1 314

62 327

Mikkeli

1 405

Porvoo

292

Kuopio

1 314

Lapua

Vapaaehtoiset
ohjaajat

Jäsenet
ryhmissä *

178

191

2 305

2 135

1 851

227

190

3 739

4 676

2 877

116

88

2 133

2 727

2 314

65 917

411

446

4 701

2 316

1 844

20 159

155

149

1 788

1 008

882

55 390

253

235

3 711

2 458

1 967

1 211

67 838

173

168

2 727

2 409

2 539

Helsinki

444

23 949

95

66

1 930
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845

Espoo

374

23 153

92

78

1 909

364

778

9 493

466 796

1 700

1 611

25 1431

18 334

15 897

Koko kirkko 2011

Ryhmät ja
verkostot
(lukumäärä)

Kirpputorit
(aukiolopäivät)

Vapaaehtoistyöntekijöiden
määrä

Koko kirkko 2007
10 223
555 510
1 826
1 817
17 032
13 752
*Lähetystyön ryhmien tilastointi muuttui vuonna 2009, joten tieto ei ole vertailukelpoinen vuoden 2007 tilaston kanssa ryhmätoiminnan osalta.

Ryhmätoiminnassa vapaaehtoisten ohjaajien lukumäärä on nelivuotiskaudella laskenut, mutta sen sijaan lähetystyössä toimivien vapaaehtoisten osuus on kasvanut. Lähetystyön vapaaehtoisten lukumäärä
on noussut 2000-luvulla jatkuvasti. Tämä liittyy osaltaan lähetystyön kahvila- ja kirpputoritoiminnan yleistymiseen. Helsingin ja Espoon hiippakunnat näyttäytyvät muita hiippakuntia passiivisempina
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lähetystyön tilaisuuksien järjestämisessä ja osallistumisessa. Myös
vapaaehtoistyöntekijöiden määrä on selvästi muita hiippakuntia alhaisempi.
Seurakunnissa lähetyssihteerit ja nimikkolähetit vierailevat
myös kodeissa ja kouluissa. Vierailujen määrä on pysynyt aiemmalla
tasolla. Vierailuja oli noin 5 840 vuoden 2011 aikana. Aktiivisinta
toiminta oli Kuopion hiippakunnassa, jossa vierailuja toteutui yli tuhat, vähiten Helsingin hiippakunnassa (190).

10.3 Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
virat ja luottamuselimet
Lähetysstrategiassa pidetään tärkeänä sitä, että työntekijät ja luottamushenkilöt pitävät yhdessä huolta lähetyksen toimintamahdollisuuksista. Työntekijäkyselyn (2012) mukaan viidennes seurakunnan
työntekijöistä oli täysin samaa mieltä väitteestä, että kirkon tulee
tukea vahvemmin lähetystyötä. Miehistä 56 prosenttia, naisista 48
prosenttia oli jokseenkin tai täysin tätä mieltä. Luottamushenkilöt
korostivat lähetystyötä hieman työntekijöitä vahvemmin. Myös luottamushenkilöissä miehet korostivat hieman naisia enemmän lähetystyötä: miehistä 59 prosenttia, naisista 53 prosenttia oli jokseenkin tai
täysin sitä mieltä, että kirkon tulisi tukea vahvemmin lähetystyötä.
Vastaukset poikkeavat tavallisia suomalaisia koskevista tutkimuksista, joiden mukaan naiset pitävät lähetystyötä miehiä tärkeämpinä.

Taulukko 10.5
Kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkemykset lähetystyön ja kehitysyhteistyön
tukemisesta.(%) Työntekijäkysely (2012) ja Luottamushenkilökysely (2012).

Kirkon
tulisi tukea
vahvemmin
lähetystyötä
Kirkon
tulisi tukea
vahvemmin
kehitysyhteistyötä

Työntekijät

Täysin samaa mieltä
18

Jokseenkin Ei samaa eikä
samaa mieltä eri mieltä
32
31

Osittain eri
mieltä
4

Täysin eri
mieltä
12

En osaa
sanoa
3

Luottamushenkilöt

19

37

27

12

4

2

Työntekijät

8

40

34

5

10

3

Luottamushenkilöt

9

36

34

16

4

2
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Joka kymmenes työntekijä oli täysin samaa mieltä siitä, että kirkon tulisi tukea vahvemmin kehitysyhteistyötä. Naiset (51 %) kannattivat miehiä (41 %) vahvemmin kehitysyhteistyön tukemista.
Myös luottamushenkilöissä naiset (48 %) kannattivat hieman miehiä
(41 %) enemmän kehitysyhteistyön vahvempaa korostamista.
Kati Niemelän tutkimuksessa seurakunnan työntekijöistä (Papisto ja kanttorit 2010. Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja
20, 2010) kävi ilmi, että pappien lähetysorientaatio on heikkenemässä selvästi. Mitä nuoremmasta pappisryhmästä oli kysymys, sitä
pienempi osuus oli heitä, jotka pitivät lähetystyötä erittäin tärkeänä
työalana. Yli 55-vuotiaista papeista kolme viidestä (57 %) katsoi, että
lähetystyö on erittäin tärkeä työala, mutta alle 35-vuotiaista näin
ajatteli vain kolmannes (34 %). Muita tärkeämpänä lähetystyötä pitivät miehet ja herätysliikkeisiin kuuluvat papit. Lähetystyötä korostivat erityisesti uuspietistisiin liikkeisiin kuuluvat papit, mutta myös
evankeliseen liikkeeseen (SLEY ja ELY) sekä lestadiolaisiin liikkeisiin (muu kuin vanhoillislestadiolaisuus) kuuluminen oli yhteydessä
lähetystyön tärkeänä pitämiseen.
Heikkenevää lähetysinnostusta osoittivat myös luottamushenkilökyselyn tulokset. Alle 35-vuotiaista luottamushenkilöistä joka
kymmenes (9 %), yli 55-vuotiaista luottamushenkilöistä joka viides
(22 %) oli täysin samaa mieltä siitä, että kirkon tulisi tukea vahvemmin lähetystyötä. Työntekijöillä erot eivät muodostuneet yhtä suuriksi. Alle 35-vuotiaista viidennes (22 %), yli 55-vuotiaista neljännes
(24 %) oli väittämästä täysin samaa mieltä.
Seurakunta voi palkata lähetyssihteerin lähetystyön tehtäviä
hoitamaan. Lähetystyön strategiassa linjataan, että jokaisessa seurakunnassa ja kappeliseurakunnassa tulisi olla vähintään vapaaehtoinen lähetyssihteeri. Tavoitteena pidetään sitä, että 15 000 hengen
seurakunnassa on päätoiminen lähetyssihteeri. Pienemmissä seurakunnissa lähetyssihteerin tehtäviä hoidetaan yhdistelmävirkoina tai
-toimina sekä palkkiotoimisesti tai vapaaehtoisesti.
Kokoaikainen lähetyssihteeri oli 15 prosentissa seurakuntia.
Mitä suuremmasta seurakunnasta oli kyse, sitä yleisempää tämä oli.
Suurimmista seurakunnista (yli 16 000) kolme viidestä (61 %) oli sellaisia, joissa oli kokoaikainen lähetyssihteeri. Tavallisin oli ratkaisu,
jossa tehtävien hoito oli sisällytetty jonkin viranhaltijan tai työnteki-
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jän toimenkuvaan. Tällä tavoin tehtävät oli hoidettu joka kolmannessa seurakunnassa. Yleisin ratkaisu oli pienissä seurakunnissa.

Taulukko 10.6
Lähetyssihteerin tehtävien hoito seurakunnissa vuonna 2011 (% seurakunnista).
kokoaikainen lähetyssihteeri
päätoiminen osa-aikainen lähetyssihteeri
sivutoiminen lähetyssihteeri
palkkiotoiminen lähetyssihteeri
vapaaehtoinen lähetyssihteeri
yhdistelmävirka tai -tehtävä
tehtävien hoito sisällytetty jonkin viranhaltijan/työntekijän
toimenkuvaan
lähetyssihteeri on seurakuntayhtymän yhteinen työntekijä
tehtävien hoitoa ei ole osoitettu kenellekään

15
8
3
6
15
17
32
4

Kansainvälinen diakonia ja sen näkyvyys oli kahdessa seurakunnassa kolmesta (68 %) nimetty jonkun työntekijän vastuulle. Useimmin kansainvälinen diakonia oli vastuutettu jollekin työntekijälle yli
16 000 henkilön seurakunnissa. Näistä neljässä viidestä (85 %) kansainvälinen diakonia oli jonkun työntekijän vastuulla. Tavallisinta
tämä oli Tampereen hiippakunnassa (85 % seurakunnista).

Taulukko 10.7
Onko seurakunnassanne luottamuselin lähetystyötä varten? (% seurakunnista)
Lähetystyön johtokunta
Lähetystyön ja toisen työalan yhteinen johtokunta
Lähetystyön toimikunta, vastuuryhmä tai vastaava
Lähetystyön ja toisen työalan yhteinen toimikunta, vastuuryhmä tai
vastaava
Ei erillistä luottamuselintä
Jokin muu

32
10
32
6
14
7

Erillinen lähetystyön johtokunta oli joka kolmannessa seurakunnassa. Hiippakuntien välillä on varsin suuria eroja siinä, miten lähetystyö on organisoitu. Oulun hiippakunnassa kolmella seurakunnalla
viidestä (63 %) oli lähetystyön johtokunta, kun Espoon hiippakunnassa niitä oli vain kymmenesosalla (13 %) seurakunnista. Erityisesti
Porvoon hiippakunnassa oli yleistä, että erillistä luottamuselintä ei
ollut: näin vastasi kaksi viidestä (40 %) seurakunnasta. Harvinaisin
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lähetystyön johtokunta oli suurissa, yli 16 000 henkilön seurakunnissa, joista johtokunta oli vain joka viidennessä.
Kansainvälisen diakonian alueella seurakunnat tekivät eniten
yhteistyötä Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.
Tavallisimmin yhteistyö oli materiaalin jakamista tai taloudellista
tukemista.

Taulukko 10.8
Seurakuntien ja järjestöjen yhteistyö kansainvälisen diakonian kysymyksissä vuonna 2011 (%
seurakunnista).

Suomen Lähetysseura
Kirkon Ulkomaanapu
Suomen Punainen Risti
Unicef
Plan Suomi Säätiö
Suomen World Vision ry
Jokin muu

Yhteisen toiminnan
järjestäminen
67
40
23
2
1
1
87

Materiaalin jakaminen

Taloudellinen tukeminen

89
93
12
7
4
5
89

88
93
5
1
2
3
95

Vuonna 2009 aloitettiin Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle -koulutusohjelman suunnittelu. Moduulirakenteisen koulutuksen toteuttajina voivat olla Kirkon koulutuskeskus,
Kirkon lähetystyön keskus, hiippakunnat ja kirkon järjestöt. Koulutus (5 op. x 5 moduulia = 25 op) käynnistyi vuonna 2011. Moduuleista
kaksi on Kirkon lähetystyön keskuksen vastuulla. Lähetyssihteerien
ydinosaamiskuvaus hyväksyttiin syksyn 2011 piispainkokouksessa
osana Kirkon koulutuskeskuksen asiakirjaa Kirkon hengellisen työn
ammattien ydinosaaminen.

10.4 Lähetystyöntekijät
Lähetysstrategian tavoitteena on, että kirkko on vuoteen 2015 mennessä jäsentynyt maailmanlähetyksen muuttuneeseen tilanteeseen ja
on löytänyt uusia yhteistyön muotoja Aasian, Afrikan ja Latinalaisen
Amerikan kirkkojen kumppanina. Työtä ja resursseja suunnataan
alueille, joissa on vähän tai ei lainkaan kristittyjä ja kirkkoja.
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Taulukko 10.9
Kirkon virallisten lähetysjärjestöjen lähetystyöntekijöiden määrä maanosittain vuoden 2011
lopussa.
Bangladesh (ELK)
Israel (SLS)
Japani (ELK, SEKL, SLEY)
Kambodzha (SLS)
Kiina (SLS)
Kiina/Honkongin erit. hall. alue (SLS)
Laos (SLS)
Mongolia (ELK)
Nepal (SLS)
Singapore (SLS)
Taiwan (SLS)
Thaimaa (SLS)
Venäjä (ELK, SEKL, SLEY)
Muut (ELK, SEKL, SLEF)
Aasia yhteensä
Angola (SLS)
Botswana (SLS)
Etiopia (SEKL, SLS)
Kenia (SEKL, SLEF, SLEY)
Namibia (SLS)
Sambia (SLEY)
Senegal (SLS)
Sudan (SLEY)
Tansania (SLS)
Muut (ELK)
Afrikka yhteensä
Englanti (SEKL)
Kroatia (SANSA)
Kypros (SLS)
Ranska (SLS, SANSA)
Saksa (SEKL)
Venäjä (SLEY, SLS, SEKL)
Viro (SLEY, SLS, SEKL)
Eurooppa yhteensä
Papua-Uusi-Guinea (SLS)
Oseania yhteensä
Ulkomailla yhteensä
Kotimaanlomalla olevat lähetystyöntekijät
A-ryhmän lähetystyöntekijät yhteensä
B-ryhmä: Suomesta käsin työtä tekevät henkilöt, jotka
täyttävät lähetetyn lähetystyöntekijän kriteerit
LÄHETIT yhteensä
C-ryhmä: Sopimusperusteiset, määräaikaiset työntekijät
Kaikki yhteensä

Lähetystyöntekijöiden määrä
2
10
19
5
1
8
2
1
8
2
9
9
5
36
117
5
3
24
16
8
4
7
2
17
2
88
2
3
2
4
2
9
11
33
3
3
241
96
337
17
354
14
368
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Suomen Lähetysneuvoston tilastojen mukaan Suomesta on
vuonna 2011 lähetettynä kaiken kaikkiaan 745 lähetystyöntekijää.
Eniten lähetystyöntekijöitä (247) lähettää helluntailiikkeen Fida International. Luterilaisen kirkon lähettämiä lähetystyöntekijöitä oli
vuoden 2011 lopussa yhteensä 354.
Lähetystyöntekijöiden määrä on jatkanut edelleen laskuaan. Lähetystyöntekijöiden (A-ryhmä) määrä on vähentynyt yli sadalla henkilöllä vuodesta 2003 (–24 %). Eniten lähetystyöntekijöitä lähettää
Suomen Lähetysseura.

Taulukko 10.10
Lähetystyöntekijöiden (A-ryhmä) lukumäärän muutos 2000-luvulla.
2003

2007

2011

Suomen Lähetysseura

239

218

185

Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlähetys

88

65

73

Evankelis-luterilainen
Lähetysyhdistys Kylväjä

56

42

38

Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys

47

33

28

Svenska Lutherska
Evangeliföreningen i Finland

6

9

7

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat

9

7

6

445

374

337

Yhteensä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysyhteistyön sopimukset 2010
-asiakirja valmistui vuonna 2010. Sen mukaan kirkon lähetysjärjestöillä ja Kirkon Ulkomaanavulla oli vuonna 2010 yhteistyösopimukset 34 kirkon kanssa Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuonna 2011 määrä nousi 35:een. Lisäksi järjestöt
toimivat monimuotoisissa kansainvälisten järjestöjen verkostoissa.
Kirkon lähetysyhteistyön kumppanuussopimusten periaatteet uudistettiin vuonna 2010.
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10.5 Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian
järjestöt
Suomen Lähetysseura vietti 150-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2009,
jolloin Kirkkohallitus kutsui seurakunnat ja kirkon lähetysjärjestöt
viettämään koko kirkon lähetystyön juhlavuotta. Juhlavuonna kiinnitettiin huomiota etelän kirkkojen rooliin lähetystyön toteuttajina,
lähetystyön sisältöön sekä lähetystyön haasteisiin nykyaikana.
Suomen Lähetysseura pyrki vahvistamaan kristillistä todistusta
erityisesti sellaisilla alueilla, joilla ei ole ollut kosketusta julistettuun
evankeliumiin. Afrikassa merkittävimmät yhteistyökumppanit olivat
Tansanian, Namibian ja Etiopian evankelis-luterilaiset kirkot. Lähetysseuran työntekijät osallistuvat julistus- ja seurakuntatyöhön,
koulutukseen, terveydenhuoltotyöhön, hallinnon ja taloudenhoidon
tehtäviin sekä kehitysprojekteihin.
Aasiassa Lähetysseuran työntekijät toimivat suurten
maailmanuskontojen keskellä: Pakistanissa islamin, Nepalissa
hindulaisuuden, Thaimaassa buddhalaisuuden ja kiinalaisilla alueilla
taolais-konfutselaisen kansanuskonnon parissa. Hongkongissa,
Bang
kokissa ja Taiwanissa Lähetysseura teki evankelioimis- ja
diakoniatyötä. Pakistanissa työ keskittyi seurakunta-, kouluja terveydenhuoltotyöhön, ja Nepalissa pääpainoalueena olivat
kehitysprojektit köyhissä maaseutukylissä ja mielenterveystyö.
Lähi-idässä Israelissa työtä tehdään juutalaisten ja arabien keskuudessa mm. seurakunta-, lapsi- ja nuoriso- sekä vanhustyössä.
Latinalaisessa Amerikassa Venezuelassa sosiaalinen palvelu ja seurakuntatyö painottuvat kaupunkeihin. Oseaniassa Papua-Uudessa-Guineassa toiminta keskittyy raamatunkäännös- ja lukutaitotyöhön. Euroopassa Lähetysseura toimii Ranskassa, Venäjällä ja Virossa
ja pääpaino on evankelioimis-, nuoriso- ja muslimityöllä.
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen työssä opetus- ja julistustyön ohella diakonia nähdään lähetystyön olennaisena
osana. Köyhyyden ja hädän välittömän lieventämisen lisäksi toteutetaan pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Erityisesti Lähi-idässä ja Afrikassa Kansanlähetyksen työmuotoihin kuuluu diakoniatyö. Raamatunkäännöstyötä toteutetaan muun muassa Etiopiassa ja Venäjällä.

255
Kansanlähetys tekee mediatyötä Lähi-idän alueella ja toteuttaa myös
juutalaistyötä. Keniassa toteutetaan lähetyslentotyötä. Vuonna 2008
vietettiin Kansanlähetyksen Japanin työn 40-vuotisjuhlaa.
Kansanlähetyksen painopisteenä ovat erityisesti sellaiset kansat,
joissa kristillinen todistus on vähäisintä. Näitä, niin sanottuja saavuttamattomia kansoja Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa, yhdistää niiden valtauskonto islam. Työn päämääränä on itsenäisten kansallisten
luterilaisten kirkkojen syntyminen ja kasvaminen.
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä tekee työtä
Bangladeshissa, Japanissa, Etiopiassa sekä mongoliheimojen, muslimien ja juutalaisten keskuudessa. Bangladeshissa kehitysyhteistyössä
toteutetaan muun muassa kyläyhteisöjen kehittämisen, yhteisökoulujen ja terveyspalveluiden hankkeita. Koululaisia tuetaan kummitoiminnalla. Japanin ja Etiopian lähetystyötä toteutetaan Norjan luterilaisen lähetysliiton kanssa. Japanissa lähetit toimivat eri tehtävissä
pienissä seurakunnissa ja kirkon työalojen kehittämisessä sekä luterilaisen teologisen seminaarin ja raamattukoulun opetustehtävissä.
Myös erilaiset pienpiirit ovat paljon käytetty tavoittamisen ja evankeliumin julistamisen muoto.
Kylväjä toimii työalueillaan yhteistyössä kansallisten luterilaisten kirkkojen, toisten lähetysjärjestöjen ja kansainvälisten kristillisten organisaatioiden kanssa. Tulevina vuosina on entistä enemmän
työn vahvistamisessa ja toimintaedellytysten takaamisessa avatuilla
työalueilla.
Suomen Luterilaisella Evankeliumiyhdistyksellä (SLEY)
oli lähetystyöntekijöitä Japanissa, Keniassa, Sambiassa, Venäjällä ja Virossa. SLEY:n Japanin lähetystyö täytti 110 vuotta vuonna
2010, mitä juhlittiin monilla erityistapahtumilla. Nykyaikaista lähetystyötä Japanissa toteutetaan muun muassa internet-työn avulla.
Keniassa SLEY tuki yhteistyökirkkonsa työtä teologikoulutuksessa,
seurakuntatyössä ja pioneerityössä sekä tuki koululaisten ja opettajien koulutusta. Diakoniatyön työmuotoja ovat muun muassa kummiprojektit, kehitysvammaisten lasten ja nuorten koulu, orpokoti ja
tyttöjen hätämajoitus.
Sambiassa SLEY tuki raamattukoulutyötä, diakoniatyötä, lapsija nuorisotyötä, naistyötä, orpotyötä sekä kummitoimintaa. Kongon
hiippakuntaa lähetystyöntekijät tukevat koulutustarjonnalla. Viros-
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sa tehdään seurakunta-, nuoriso- ja pienpiirityötä, ja SLEY avustaa
myös Viron kirkon lähetyskeskusta. Venäjällä toteutettiin muun
muassa diakonia-, lapsi- ja nuorisotyötä sekä radiotyötä ja koulutustoimintaa. SLEY avusti taloudellisesti Korean luterilaisen kirkon
teologista seminaaria ja kasvatus- sekä raamattukoulutustyötä ja tuki
teologista koulutusta Malawissa. Papua-Uusi-Guineassa SLEY on
tehnyt työtä 20 vuotta.
Svenska Lutherska Evangeliföreningen teki lähetystyötä Keniassa, Virossa ja Etu-Aasiassa. Keniassa toteutettiin muun muassa
raamatunkäännöstyötä, koulutusta ja sosiaalista työtä. Virossa tehtiin seurakuntatyötä ja kirjallisuustyötä.
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (vuodesta 2012 Medialähetysjärjestö Sanansaattajat) tuki kristillistä radiotyötä ja muuta
medialähetystyötä erityisesti siellä, missä perinteinen lähetystyö on
vaikeaa tai mahdotonta. Sanansaattajat toteutti radio-ohjelmia 42
kielellä. Tulevaisuudessa se suuntaa entistä enemmän voimavaroja
arabian-, farsin- ja turkinkieliseen televisiotyöhön. Ulkomaantyön
painopiste siirtyy Aasiaan ja suurkaupunkeihin. Suurin osa SANSA:n kustantamista radio- ja televisio-ohjelmista tukee vaikeissa
oloissa eläviä kristittyjä.
Suomen Pipliaseura levitti Raamattuja Suomessa ja muissa
maissa yhteistyössä kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen, lähetysjärjestöjen ja kansainvälisen keskusjärjestön Yhtyneiden Raamattuseurojen kautta. Suomen Pipliaseura teki kansainvälistä raamattutyötä,
harjoitti kustannustoimintaa sekä edisti Raamatun käyttöä. Kansainväliseen työhön kuuluivat raamatunkäännöstyö, lukutaitotyö,
Raamatun jakelu sekä hiv-asennekasvatus.
Vuoden 2011 teemana oli ”Lukutaito – ovi osallisuuteen”. Tämä
näkyi kansainvälisessä vaikuttamistoiminnassa, varojen kohdentamisessa ja viestinnässä. Tärkeä osa oli myös seurakuntia varten tuotetulla aineistolla, joka esitteli lukutaitohankkeita Argentiinassa, Boliviassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.
Kirkon Ulkomaanapu perusti useita maa- ja aluetoimistoja, ja
organisaatiota muutettiin tukemaan kentällä tapahtuvaa toimintaa.
Vuoden 2011 lopussa Ulkomaanavulla oli toimistoja seitsemässä
maassa. Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisessä verkostossa merkittävin muutos oli ACT-allianssin syntyminen vuonna 2010. Se on 125
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kirkollisen kehitys- ja humanitaarisen avun järjestön kattojärjestö,
joka muodosti yhden maailman suurimmista avustusorganisaatioista.
ACT-allianssin tavoitteena oli lisätä kirkollisten toimijoiden keskinäistä koordinaatiota paikallisella tasolla ja vahvistaa niiden yhteistä
ääntä ja vaikuttavuutta kansainvälisissä verkostoissa kuten YK:ssa.
Ulkomaanavun merkittävin kehitys- ja katastrofiohjelmien toteuttajakumppani oli Luterilainen maailmanliitto (LML). Kirkollisten kumppaneiden lisäksi Ulkomaanapu toteutti hankkeitaan
muiden paikallisten organisaatioiden kanssa. Ensimmäisen maatoimistonsa Ulkomaanapu perusti Liberiaan vuonna 2008.
Kertomuskaudella merkittäviä hankkeita olivat hätäapu- ja jälleenrakennustyö Haitin tuhoisan maanjäristyksen (2010) jälkeen
sekä Somaliassa aloitettu uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanhanke. Pitkäjänteisen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun
rinnalla vaikuttamistyö nousi keskeiseksi toimintamuodoksi niin
kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
Kirkon Ulkomaanapu investoi kertomuskauden aikana kotimaassa varainhankintaan (esim. Toisenlainen lahja) ja kampanjointiin sekä aloitti kuukausilahjoittajien hankkimisen face to face -katuvarainhankinnalla. Yhteisvastuukeräys tuotti historiansa parhaan
tuloksen vuonna 2010 johtuen erityisesti Haitin maanjäristyksen herättämästä auttamishalusta. Kaksivuotisten ”Tekoja” -kampanjoiden
teemana oli vuosina 2008–2009 ”Näkymättömät” eli ilman henkilöpapereita olevat ihmiset ja vuosina 2010–2011 ruokaturva tunnuksella ”Nälkä. Paha pala purtavaksi?” Kampanjoilla pyrittiin sekä nostamaan teemaa julkiseen keskusteluun että vaikuttamaan poliittisiin
päättäjiin Suomessa ja EU:ssa.
Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoistoiminta laajeni kertomuskauden aikana. Nuorten vaikuttamistyötä tekevän Changemaker-verkoston rinnalla Naisten Pankista muodostui nopeasti kasvava
vapaaehtoisverkosto, joka tavoitti uusia kohderyhmiä.
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10.6 Taloudellinen tuki lähetystyölle ja
kansainväliselle diakonialle
Seurakunnat kantavat missionaarista vastuutaan muun muassa
myöntämällä varoja lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan.
Kirkon lähetystyön toimikunta sai vuonna 2008 valmiiksi suosituksen seurakuntien talousarviomäärärahojen myöntämisestä kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle. Seurakuntia suositetaan
ottamaan huomioon lähetysjärjestöjen seurakunnalta saama taloudellinen tuki ja seurakuntalaisilta vastaanottama vapaaehtoinen kannatus sekä seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset. Lisäksi kehotetaan ottamaan huomioon lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta
ja sen osuus järjestön toiminnassa, seurakunnan ja lähetysjärjestöjen
yhteistyön laajuus ja laatu sekä seurakunnan mahdollisuus osallistua
järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.
Seurakuntien lähetysjärjestöille ja kansainväliselle diakonialle
myöntämien tukien määrä kasvoi nelivuotiskaudella. Vuonna 2011
seurakunnat rahoittivat lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa 53,6
miljoonalla eurolla (48,9 miljoonaa euroa vuonna 2007). Talousarviomäärärahoja seurakunnat myönsivät 21 miljoonaa euroa (19,1 milj.
euroa vuonna 2007).

Taulukko 10.11
Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kokonaiskannatus vuosina 2007 ja 2011. Prosenttiosuudet järjestöittäin.
Suomen Lähetysseura
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
Suomen Pipliaseura
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Kirkon Ulkomaanapu

2007
39,0 %
10,8 %
9,1 %
5,3 %
5,1 %
4,6 %
0,8 %
25,3 %

2011
36,4 %
10,9 %
6,1 %
5,4 %
5,7 %
4,0 %
0,8 %
30,1 %

Kansainvälisen diakonian osuus kokonaiskannatuksesta vahvistui
nelivuotisjaksolla. Vuonna 2007 kolme neljäsosaa kokonaiskannatuksesta suuntautui lähetysjärjestöille, vuonna 2011 lähetysjärjes-
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töjen osuus oli kaksi kolmasosaa. Muutokset johtuvat ennen muuta
siitä, että Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoinen kannatus on viime
vuosina vahvistunut huomattavasti.
Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian tukien jakautumisessa oli suuria alueellisia eroja. Vuonna 2011 lähetysjärjestöjen saama
osuus tuesta on suurin Mikkelin hiippakunnassa (78 %) ja miltei yhtä
suuri Lapuan ja Turun hiippakunnissa. Espoon ja Helsingin hiippakunnissa tuki suuntautui yhä useammin kansainväliseen diakoniaan.
Helsingissä 62 prosenttia, Espoossa 65 prosenttia tuesta suuntautui
lähetysjärjestöihin. Erityisesti Helsingissä rahoituksen painopiste
muuttui nopeasti: vuonna 2008 lähetysjärjestöjen osuus tuesta oli 72
prosenttia.
Seurakuntien talousarviomäärärahoissa on tapahtunut muutoksia nelivuotiskauden aikana. Vahvimmin kannatustaan ovat kasvattaneet Suomen Pipliaseura sekä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat.
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys saa huomattavasti aiempaa vähemmän talousarviomäärärahoja (–31 %), samoin Svenska
Lutherska Evangeliföreningen i Finland (–20 %). Kaikkien muiden
järjestöjen talousarviomäärärahat ovat nousseet.

Taulukko 10.12
Seurakuntien talousarviomäärärahat järjestöille vuosina 2007 ja 2011.
2007

2011

Muutos (%)

Suomen Lähetysseura

8 780 759

9 697 222

10,4

Kirkon Ulkomaanapu

3 712 127

4 383 033

18,1

Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlähetys

2 084 450

2 259 257

8,4

Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys

1 464 744

1 007 322

-31,2

Evankelis-luterilainen
Lähetysyhdistys Kylväjä

1 069 183

1 171 882

9,6

Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajat

933 926

1 182 468

26,6

Suomen Pipliaseura

957 894

1 105 440

15,4

Svenska Lutherska
Evangeliföreningen i Finland

140 472

111 885

-20,1

19 143 556

20 008 103

4,5

YHTEENSÄ
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Kertomuskaudella keskusteltiin vilkkaasti lähetysjärjestöjen
rahoituksesta. Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät päättivät
marraskuussa 2011, että ne luopuvat tukemasta osaa kirkon lähetysjärjestöistä. Vantaalla päätös koski Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, Svenska Lutherska Evangeliföreningeniä, Suomen
Evankelisluterilaista Kansanlähetystä, Evankelis-luterilaista Lähetysyhdistys Kylväjää sekä radiolähetysjärjestö Sanansaattajaa. Helsingissä päätös koski Kansanlähetystä, Kylväjää ja Sanansaattajia.
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Svenska Lutherska
Evangeliföreningenin avustukset oli Helsingissä lopetettu jo aiemmin. Syynä tukien lakkauttamiseen olivat järjestöjen näkemykset
naispappeudesta ja homoseksuaalisuudesta.
Seurakunnilla on lähetysjärjestöjen kanssa nimikko- tai muita sopimuksia. Seurakunnat olivat tehneet sopimuksia yleisimmin
Suomen Lähetysseuran kanssa, yli yhdeksässä seurakunnassa kymmenestä. Vuonna 2011 euromäärältään eniten sopimuksia oli tehty
Suomen Lähetysseuran kanssa, yli 7 miljoonan arvosta.

Taulukko 10.13
Seurakuntien sopimukset lähetysjärjestöjen ja kansainvälisen diakonian järjestöjen kanssa
vuonna 2011. Prosenttiosuus seurakunnista ja sopimusten arvo.
2011

Tuen euromäärä
2007

Tuen euromäärä
2011

Muutos €

Suomen Lähetysseura

93

7 438 309

7 334 789

103 520

Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlähetys

50

1 276 048

1 636 137

360 089

Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys

39

1 247 655

999 156

-248 499

Sanansaattajat

35

498 646

697 685

199 039

Suomen Pipliaseura

32

480 642

510 989

30 347

Kylväjä

31

631 214

811 247

180 033

Svenska Lutherska
Evangeliföreningen

5

74 217

91 458

17 241

Kirkon Ulkomaanapu

7

179 141
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10.7 Lähetyksen uudet rakenteet
Kirkon lähetysstrategiaa ja lähetyksen rakenteiden uudistamista on
työstetty vuosien ajan. Kirkkohallitus päätti vuonna 2010, että kirkon rakenteiden kehittämistä jatketaan sopimuspohjalta. Kirkon ja
lähetysjärjestöjen välisessä perussopimuksessa määritellään lähetysjärjestön oikeudet ja velvollisuudet. Strategian mukaan kirkon lähetystyön keskusta vahvistetaan nykyisestä. Kirkon lähetystyön toimikunnan kokoonpanoksi ehdotetaan yhdeksää jäsentä, yksi kustakin
hiippakunnasta, ja lisäksi yksi jokaisen perussopimuksen solmineen
lähetysjärjestön sekä Kirkon Ulkomaanavun edustaja.
Tavoitteena on kehittää järjestelmä, jonka kautta kirkon lähetysjärjestöjen solmimat sopimukset jäsentyvät selkeämmin osaksi
kirkon ulkosuhteita. Samalla lähetysjärjestöt sitoutuvat kirkon ekumeenisiin linjauksiin ja yhteiseen lähetysstrategiseen suunnitteluun.
Yhteiseen lähetysstrategiaan kuuluvat teologiset linjaukset, toiminnan merkittävät laajennukset, yhteistyösopimukset, tärkeimmät yhteistyökumppanit, yhteisesti tiedotettavat asiat ja koulutus. Siihen
kuuluu lisäksi työn painopisteiden etsintä, jossa otetaan huomioon
suomalaisten perinteiset osaamisalueet ja kansainvälisen lähetystilanteen tarpeet. Kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu ovat
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisiä toimijoita, jotka
noudattavat työssään kotimaassa ja ulkomailla kirkon tunnustusta ja
ekumeenisia sopimuksia. Kirkon toimijoina ne sitoutuvat jatkotyöskentelyyn sisältökysymysten ja työnjaon tarkentamiseksi sekä yhteistyön tehostamiseksi.
Strategian mukaan kirkon lähetysjärjestöjen tulee tiivistää keskinäistä yhteistyötään. Suomessa lähetysjärjestöjen moninaisuus on
toisaalta rikkaus ja mahdollisuuksia antava, toisaalta haaste. Moninaisuus voidaan hyödyntää, jos seurakunnat selkeästi ottavat vastuun
ja määrittelevät oman sitoutumisensa lähetystehtävään.
Strategian mukaan perustetaan laaja-alaiset kansainvälisen työn
hiippakuntasihteerien virat. Vuonna 2011 järjestetyissä neuvotteluissa
sovittiin kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien tehtävänkuvasta.
Virkojen rahoittamiseksi alettiin neuvotella niin sanotusta poolimallista, jossa kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu maksavat
uusista viroista koituvat palkkakustannukset. Kukin maksaa suhtees-
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sa saamiinsa seurakuntien talousarviomäärärahoihin, ja Kirkon keskusrahasto vastaa virkojen muista kustannuksista.

Pohdinta
Meidän kirkko -strategiassa korostetaan sitä, että kirkon jäsenet näkevät itsensä osana maailmanlaajuista kirkkoa ja toteuttavat sen lähetystehtävää sekä tuntevat vastuuta lähimmäisistään ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta kansainvälisesti.
Tutkimus osoitti, että sekä osallistumisessa säännölliseen toimintaan että yksittäisiin lähetystilaisuuksiin on tapahtunut huomattavaa laskua viime vuosien aikana. Lähetystyön tapahtumiin seurakunnissa on etsittävä uusia avauksia. Erityisesti on kiinnitettävä
huomiota siihen, että lähetystoiminta tavoittaa myös seurakunnan
lapset ja nuoret.
Vaikuttaa siltä, että kielteiset mielikuvat, vanhentunut tieto ja
ennakkoluulot rasittavat monien suhtautumista lähetystyöhön. Sekä
kirkon työntekijöiden että suomalaisten lähetystyöhön liittyvään
tuntemukseen on kiinnitettävä huomiota. Nuoren papiston suhde
lähetystyöhön on muuttumassa välinpitämättömämmäksi. Lähetystyötä tulee pitää esillä myös kirkollisessa koulutuksessa, sillä strategian mukaan työntekijöillä on tärkeä rooli lähetyksen toimintamahdollisuuksien ylläpitäjänä seurakunnissa.
Matkustelu, maahanmuuttajat ja enenevät kontaktit kansainvälisyyteen tuovat myös suuria mahdollisuuksia lähetysajattelun edistämiselle. Yhä suuremmalla joukolla suomalaisia on mahdollisuus
saada omakohtaisia kontakteja lähetystyöhön. Myönteisiä signaaleja
ovat myös innokkuus osallistua kansainväliseen diakoniaan sekä vapaaehtoisten lisääntynyt lukumäärä.
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11. Viestintä

•

•

•
•

Viestintäkentän kehitys on jatkunut kertomuskaudella nopeana. Erit yisesti
sosiaalisen median käytön räjähdysmäinen laajeneminen tapahtui kertomuskauden kuluessa. Vuonna 2011 noin 1,7 miljoonaa suomalaista oli
Facebookissa.
Kirkon uuden Meidän kirkko -strategian pohjalta valmistui joulukuussa
2009 viestintäohjelma Viemme viestiä. Keskeisten linjausten mukaan kirkossa puhutaan rohkeasti Jumalasta, uskotaan ja eletään niin kuin opetetaan, sekä pidetään toiminta avoimena ja hallinto läpinäkyvänä.
Hengellinen elämä verkossa -hanke oli yksi kirkon strategisia kärkihankkeita, jossa keskityttiin hengellisen verkkotyön kehittämiseen sekä kirkon
työntekijöiden kouluttamiseen.
Kertomuskauteen sisältyi lukuisia mediassa käytyjä keskusteluja kirkon
kannalta haastavista aiheista. Lisäksi kertomuskaudella tapahtui useita
traagisia tapahtumia, jotka edellyttivät kirkolta kriisiviestintää.

11.1 Viestintäkentän muutoksia
Informaatio- ja kommunikaatioteknologian maailmanlaajuinen kehitys on ollut nopeaa koko kertomuskauden. Internetin käyttäjien
määrä jatkoi kasvuaan erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2010 yhteensä 86 prosenttia
suomalaisista oli käyttänyt internetiä viimeisten kolmen kuukauden
aikana. Nuorimmissa ikäryhmissä (15–29-vuotiaissa) osuus oli sata
prosenttia. Sen sijaan 60–74-vuotiaista 54 prosenttia oli käyttänyt
internetiä viimeisten kolmen kuukauden aikana. Heidänkin keskuudessaan osuus oli kasvanut yli 15 prosenttiyksiköllä vuodesta 2007.
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2009 tietokone löytyi jo
82 prosentista kotitalouksia. Laajakaistayhteys oli 72 prosentissa ko-
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titalouksista ja yli puolesta (52 %) löytyi internet-matkapuhelin. Yrityksistä kaikkiaan 76 prosentilla oli kotisivut internetissä. (Suomen
tilastollinen vuosikirja 2010.)
Viestintäympäristön muutoksella on ollut syvällisiä vaikutuksia
ihmisten arkeen ja tottumuksiin. Media- ja kulttuurintutkijat ovat
kuvanneet tilannetta postmoderniksi mediakulttuuriksi, jossa erilaisten medioiden välittämistä kuvista, äänistä ja julkisista spektaakkeleista on tullut olennainen osa ihmisten jokapäiväistä arkea. Ilmiötä
on edesauttanut varsinkin mobiililaitteiden nopea kehitys monipuolisiksi ja helppokäyttöisiksi viestintävälineiksi, joissa voidaan välittää
yhtä hyvin ääntä, tekstiä, kuvaa tai videota.
Mediakulttuurissa on yhtäältä kyse globaalista kaupallisesta teollisuudesta, jossa ylikansalliset mediayritykset pystyvät tehokkaasti
tuottamaan sekä välineitä että sisältöjä ylikansalliseen kulutukseen.
Toisaalta tekniikka luo mahdollisuuden kenelle tahansa luoda me
diasisältöjä, jotka haastavat suurten mediayritysten ja valtakulttuurin
välittämät sisällöt. Facebookin kaltaisten sosiaalisen median välineiden jatkuvasti lisääntyvä käyttö on ollut kertomuskaudelle erityisen
leimallista.
Kaikilla näillä muutoksilla on ollut seurannaisvaikutuksia myös
kirkolle, sillä uuden mediakulttuurin myötä reagointikynnys myös
kirkkoa ja uskontoa sivuaville aiheille on madaltunut. Kirkon tiedotuskeskuksen teettämästä selvityksestä kävi ilmi, että toimituksellista mediaa kiinnosti eniten kirkon hallinto ja talous. Näitä aihepiirejä
käsiteltiin kolmasosassa syys-lokakuussa 2011 julkaistuista jutuista
(N=602). Sen sijaan sosiaalisessa mediassa samana ajanjaksona eniten käsiteltyjä aiheita olivat hengellisyys ja etiikka, kulttuuri, sekä
kirkolliset toimitukset ja kirkkovuosi (N=431).

Tavoitteet muuttuvassa mediakulttuurissa
Kirkon viestintää ovat kertomuskaudella ohjanneet useat asiakirjat.
Kirkon viestintästrategia Vuoropuhelun kirkko. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintästrategia 2004–2010 oli sidoksissa kirkon edelliseen strategiaan Läsnäolon kirkko. Uudessa, vuonna 2008 hyväksytyssä strategiassa Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö listataan kuusi
strategista suuntaviivaa vuoteen 2015, jotka kertovat miten kirkon
tulevaisuudenvisioon voidaan päästä. Yksi kuudesta suuntaviivasta
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on otsikoitu sanoilla ”Viemme viestiä” ja sen alla on mainittu viisi
kohtaa:
Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä
elämää myös median välityksellä.
Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun.
Lisäämme panostusta uuden median käyttöön.
Kehitämme sisäistä viestintäämme.
Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa.

Strategiaa taustoittavassa mietinnössä painotetaan, että jokainen
kristitty on viestinviejä ja että kirkon viestintä on koko yhteisön tehtävä. Mietinnössä todetaan lisäksi, että kirkko varmistaa hyvin hoidetulla julkisella viestinnällä, että kirkko on osa suomalaista arkitodellisuutta ja aktiivisesti mukana julkisessa keskustelussa.
Kirkon uuden Meidän kirkko -strategian pohjalta valmistui joulukuussa 2009 viestintäohjelma Viemme viestiä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma vuoteen 2015. Siinä korostettiin, että
totuudellisuus on kirkon viestinnän perusta. Sen mukaan kirkossa
puhutaan rohkeasti Jumalasta, uskotaan ja eletään niin kuin opetetaan, sekä pidetään toiminta avoimena ja hallinto läpinäkyvänä. Lisäksi kertomuskauden alussa valmistui tietohallintostrategia Meidän
kirkko tietoverkoissa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tietohallintostrategia vuosille 2009–2012.
Viemme viestiä -viestintäohjelmalla arveltiin olevan paljon vaikutusta vain neljässä prosentissa seurakunnista. Lähes puolessa (44 %)
seurakunnista arvioitiin, että ohjelmalla ei ole ollut mitään vaikutusta.
Loput ilmoittivat viestintäohjelmalla olleen jonkin verran vaikutusta.
Noin joka kymmenennessä (8 %) seurakunnassa ohjelmaa kuitenkin
pidettiin erittäin tärkeänä. Kolmessa viidestä (60 %) seurakunnasta viestintäohjelmaa pidettiin jokseenkin tärkeänä ja kolmasosassa
(33 %) ei lainkaan tärkeänä. Eniten viestintäohjelmaa tärkeänä pitäviä seurakuntia oli Helsingin ja Kuopion hiippakunnissa. Porvoon
hiippakunnassa oli eniten niitä, jotka eivät pitäneet viestintäohjelmaa
lainkaan tärkeänä (61 %).
Aikaisempaa, Vuoropuhelun kirkko -viestintästrategiaa 2010 ar
vioitiin hieman suotuisammin. Sillä arveltiin olleen paljon vaikutusta
seitsemässä prosentissa seurakunnista. Noin kolmessa viidestä (61 %)
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seurakunnasta arveltiin, että vaikutusta on ollut jossain määrin ja
noin kolmasosassa (32 %), ettei vaikutusta ole ollut lainkaan. Noin 16
prosenttia seurakunnista piti kuitenkin viestintästrategiaa tärkeänä.
Runsaassa neljäsosassa (26 %) sitä ei pidetty lainkaan tärkeänä ja noin
kolmessa viidestä (58 %) sitä pidettiin jokseenkin tärkeänä.
Meidän kirkko tietoverkoissa -tietohallintostrategiaa arvioitiin
hyvin samalla tavoin. Vain neljässä prosentissa seurakunnista sillä
arvioitiin olleen paljon vaikutusta, kolmessa viidestä (58 %) jossain
määrin vaikutusta ja kahdessa viidestä (38 %) ei mitään vaikutusta.
Tärkeyttä koskevat arviot olivat hyvin lähellä vaikutusta koskevia arviointeja. Eniten sillä arvioitiin olleen vaikutusta Espoon hiippakunnassa ja vähiten Porvoon hiippakunnassa.

11.2 Uskonto ja kirkko mediassa
Uskonto oli koko kertomuskauden vilkkaan julkisen keskustelun ja
mielenkiinnon kohteena. Monet tärkeimmistä keskustelunaiheista
olivat kansainvälisiä, kuten kysymys samaa sukupuolta olevien pariskuntien asemasta kirkossa, lasten hyväksikäyttö ja siihen liittyvä
rippisalaisuus uskonnollisissa yhteisöissä sekä uusateismin virittämä
keskustelu jumalauskosta. Muita aiheita mediassa olivat kirkkoherran transsukupuolisuus, seurakunnan rakennemuutos, piispanvaalit,
seurakuntavaalit, kirkolliskokousvaalit ja kirkon vihkimisoikeus.
Lisäksi Suomessa ja maailmalla tapahtui lukuisia kriisejä, väkivallantekoja ja onnettomuuksia, jotka edellyttivät kirkolta nopeita
toimia ja panostusta viestintään. Erityisesti Malagan bussiturma ja
Kauhajoen ampumavälikohtaus (ks. luku 1) loivat kriisiviestintätilanteet, joissa tiedotuksen ajantasaisuus ja viestintäyhteistyö ulkosuomalaistyön, Kirkon perheasiain yksikön, paikallisen seurakuntatyön,
hiippakunnan ja Kirkon tiedotuskeskuksen ja ruotsinkielisen työn
välillä oli tiivistä.
Seuraavassa katsauksessa tarkastellaan seikkaperäisemmin homoseksuaalisuuden ja uusateismin ympärillä käytyä keskustelua ja
niiden seurannaisvaikutuksia.
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Homoseksuaalien asema kirkossa ja yhteiskunnassa
Eräs kertomuskauden leimaa-antavimmista tilanteista käynnistyi
Homoilta-nimisestä keskusteluohjelmasta, jonka Yle TV2 lähetti
tiistaina 12. lokakuuta 2010 suorana lähetyksenä. Kyseessä oli Ajankohtaisen kakkosen teemailta, jossa keskusteltiin homoseksuaalien
asemasta ja oikeuksista yhteiskunnassa. Keskustelu studiossa oli intensiivistä, ja erityistä huomiota saivat kansanedustaja Päivi Räsäsen
esittämät mielipiteet, joissa hän sanoi puolustavansa Raamatun mukaista opetusta avioliitosta ja miehen ja naisen välisestä suhteesta.
Ylen katsojatilastojen mukaan ohjelmaa seurasi ensimmäisellä jaksolla 415 000 suomalaista ja toisella jaksolla 309 000. Lisäksi ohjelmaa oli katsottu viikon kuluessa yli 100 000 selaimelta internetin
kautta Yle Areenassa.
Televisiolähetystä seurasi vilkas julkinen keskustelu, johon monet julkisuuden henkilöt ottivat osaa. Julkisen keskustelun siivittämänä kiihtyi myös ohjelman käynnistämä eroaalto kirkosta. Jo kaksi
päivää ohjelman jälkeen kirkosta oli eronnut yli 4 500 ihmistä. Kirkosta eroamisten lukumäärää oli mahdollista seurata reaaliaikaisesti,
sillä valtaosa kirkosta eroamisista tapahtuu Vakaumusten tasa-arvo
ry:n ylläpitämän eroakirkosta.fi-sivuston kautta, jossa erotilastot ovat
nähtävillä. Kirkosta eroamisten nopeaa kasvua myös uutisoitiin näkyvästi eri medioissa, jolloin seuraavien viikkojen aikana eroaalto
kirkosta pysyi jatkuvasti uutisissa.
Monet kirkon edustajat joutuivat nopeasti kommentoimaan ohjelmaa ja sen aiheuttamaa reaktiota tiedotusvälineille. Kirkon tiedotuskeskus julkaisi 15.10. tiedotteen, jossa arkkipiispa Kari Mäkinen
pahoitteli sitä, että ihmiset eroavat kirkosta homoseksuaalisuuteen
liittyvien kysymysten tai mediakohun takia. Hän painotti, että kirkko on huomattavasti monikasvoisempi kuin mitä erilaisissa kärjistyneissä keskusteluissa nähdään ja esitti toivomuksen, että ihmiset eivät
eroaisi vaan osallistuisivat ja vaikuttaisivat kirkossa omalla äänellään.
Arkkipiispaa haastateltiin laajasti maanantaina 18.10. A-studiossa
Yle TV1:llä. Haastattelussa Mäkinen sanoi kuulevansa lähtijöiden
viestissä kysymyksen, kuuluuko Jumalan rakkaus tai täysi hyväksyntä todella jokaiselle. Hän sanoi myös toivovansa, että ihmiset voisivat kokea, että Kristuksen kirkko ja sen usko ovat kaikille perustava
turva elämässä, eikä kenenkään tarvitsisi jäädä irralleen. Päivittäis-
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ten kirkosta eroamisten määrä taittui 19.10. Kuitenkin lokakuun loppuun mennessä, vain vajaassa kolmessa viikossa, kirkosta erosi kaikkiaan noin 40 000 ihmistä, mikä on yhtä paljon kuin viime vuosina
normaalisti on eronnut noin vuoden kuluessa. Kirkosta eroamisten
määrät pysyivät keskimääräistä korkeampina vuoden loppuun saakka
(kirkosta eroamisesta, ks. luku 2. Jäsenet).
Verkossa ohjelmasta käydyn keskustelun määrät olivat ennätysmäisen suuria. Kirkon verkkokeskustelijat olivat mukana keskusteluissa alusta pitäen korostaen yhteisenä viestinään sitä, että kirkossa tulisi pyrkiä vaikuttamaan äänestämällä eikä eroamalla. Teeman
esilletuomiseen käytettiin myös sosiaalista mediaa. Esimerkiksi kolme päivää ohjelman jälkeen luotu Facebook-sivu otsikolla Kristitty
ei tuomitse rakkautta: homokielteisyys ei kuulu kirkkooni keräsi nopeasti yli 17 000 ”tykkääjää”. Runsaasti huomiota keräsi myös kristillisen Nuotta-lehden yhdessä joidenkin kristillisten järjestöjen kanssa
puoli vuotta myöhemmin toteuttama ”Älä alistu” -kampanja, jossa
nuoria kehotettiin luopumaan homoseksuaalisesta elämäntavasta.
Useiden herätysliikkeiden edustama torjuva kanta homoseksuaaliseen elämäntapaan oli ylipäätään kertomuskaudella runsaasti esillä
sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa, ja kirkon sisäinen polarisoituminen tässä asiassa tuli voimakkaasti näkyviin julkisuudessa
(ks. myös luku 15. Kirkolliset herätysliikkeet ja järjestöt).
Tapaus kokonaisuutena kuvastaa havainnollisella tavalla sosiaalisen median merkityksen kasvua ja potentiaalista vaikutusvaltaa.
Sosiaalisen median toiminnan ydinajatuksena on vertaiskeskustelu. Ihmiset etsivät verkosta asiantuntemuksen lisäksi vertaisryhmiä.
Tällä tavoin verkosta tulee yhä enemmän erilaisten yhteisöjen verkosto. Nämä yhteisöt voivat syntyä ja kadota nopeastikin erilaisten ajankohtaisten teemojen ympärille. Toisaalta jotkut voivat olla
hämmästyttävän pysyviä ja pitkäkestoisia. Muutoksen seurauksena
erilaisilla kohutapauksilla on entistä suurempi kaikupohja ihmisten
keskuudessa, ja reaktiot voivat ilmaantua entistä voimakkaampina ja
tunneperäisempinä. Näin on syntynyt tehokas väline, jolla voidaan
haastaa perinteisiä institutionaalisia auktoriteetteja. Verkko tarjoaa
vähemmistöille ja vaietuille ryhmille keinon saada äänensä kuuluviin. Samalla myös tarkoitushakuisesti levitetty väärä tieto voi levitä
tehokkaasti.
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Uusateismin virittämä keskustelu
Uskontokriittiset äänenpainot olivat myös muulla tavoin esillä kertomuskauden aikana. Neljä kansainvälistä uusateistista bestseller-kirjaa käännettiin suomeksi kertomuskauden alkuun mennessä: biologi
Richard Dawkinsin Jumalharha (Terra Cognita, 2007), filosofi Daniel Dennettin Lumous murtuu, (Terra Cognita, 2007), kirjailija Sam
Harrisin Uskon loppu (Terra Cognita, 2007) sekä kirjailija-toimittaja
Christopher Hitchensin Jumala ei ole suuri (WSOY, 2008). Kustantajalta saadun tiedon mukaan Dawkinsin Jumalharhaa oli kevääseen
2012 mennessä myyty Suomessa noin 4 900 kappaletta ja Dennettin
ja Harrisin kirjaa noin 1 000–1 200 kappaletta kumpaakin.
Teokset ovat synnyttäneet eri puolilla maailmaa vilkasta julkista uskontoon liittyvää keskustelua, johon monet älymystön edustajat
ovat osallistuneet. Keskustelu on ollut vilkasta myös Suomessa. Uskontotieteen tutkija Teemu Tairan tekemän Helsingin Sanomia koskevan sisällönanalyysin perusteella ateismia koskevien artikkeleiden
määrät olivat huipussaan vuosina 2007–2010 (More visible but limited in its popularity: Atheism (and atheists) in Finland. Approaching
Religion vol. 2, no 1 [2012]). Ateismiin tai ateisteihin viittaavien artikkeleiden määrä on lisääntynyt jokseenkin tasaisesti vuodesta 1991,
mutta voimakkaammin vuoden 2004 jälkeen. Uusateismiin viitattiin
ensimmäisen kerran vuonna 2008 ja eniten aihetta käsitteleviä lehtijuttuja oli vuonna 2010.
Aihepiiri oli esillä myös muissa medioissa. Joulukuussa 2010 ja
tammikuussa 2011 Yle Radio 1:ssä esitettiin keskusteluohjelma Suoraa puhetta! Jumalaa ei ole, jossa eri vieraat keskustelivat uskonnosta.
Sarjan isäntä Tarja Koivumäki johdatteli useimmiten aiheeseen avoimen uskonnonvastaiseen sävyyn ja uusateismin innoittamien teemojen kautta. Tairan mukaan näin suoria julkisia hyökkäyksiä uskontoa
kohtaan ei ole koskaan aiemmin esiintynyt Ylen ohjelmissa.
Myös uskonnottomia edustavat järjestöt ovat pyrkineet kohottamaan profiiliaan keskustelun siivittämänä. Suomalaiset vapaa-ajattelijat organisoivat brittiläisen esikuvan mukaisen bussikampanjan,
jossa bussien kylkeen liimatuissa mainoksissa tuotiin julki ateistista
sanomaa: ”Jumalaa tuskin on olemassa. Lopeta siis murehtiminen
ja nauti elämästä.” Mainokset olivat bussien kyljissä Helsingissä,
Turussa ja Tampereella kaksi viikkoa kesäkuussa 2009. Turussa ja
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Tampereella mainokset herättivät liikennelaitoksen vastustusta ja ne
muutettiin muotoon ”Iloitse elämästäsi kuin se olisi ainoasi, koska se
on.”
Helsingin vapaa-ajattelijat ry järjesti myös kesäkuussa 2010 julkisen kampanjan, jossa uskonnollista kirjallisuutta vaihdettiin pornolehtiin Kolmen sepän aukiolla Helsingissä. Tilaisuuden tarkoituksena oli arvostella uskontojen, erityisesti kristinuskon ja islamin
seksuaalikielteisyyttä. Tempaus herätti odotetusti vilkasta keskustelua ja kritiikkiä, mutta tällä kertaa myös jotkut ateistit sanoutuivat
siitä irti. Tairan mukaan kampanjan vaikutuksesta monet uskonnollisesti välinpitämättömät ja uskonnottomat saattoivat pikemminkin
vieraantua vapaa-ajattelijoista, ja provokaatioille annettu merkitys
näyttää aiheuttavan hajaannusta myös ateistien keskuudessa. Esimerkiksi Tampereella jotkut vapaa-ajattelijoista perustivat oman yhdistyksensä, Vakaumusten tasa-arvo ry:n, näiden kampanjoiden jälkeen.
Uusateismikeskustelussa nousee tavan takaa esille tieteen ja uskonnon jännite, joka on ollut erityisen leimallista yhdysvaltalaiselle
keskustelulle. Euroopassa ja erityisesti luterilaisissa maissa tällaisella vastakkainasettelulla on perinteisesti ollut vähemmän kaikupohjaa, sillä kirkot ovat Euroopassa tyypillisesti korostaneet tieteen ja
uskonnon työnjakoa. Tieteen haaste uskonnolle ei kuitenkaan ole
uusateismin ainoa viesti, vaan vähintään yhtä tärkeänä päämääränä
kirjoittajilla on tietoisuuden lisääminen uskonnon kielteisistä vaikutuksista ihmisten elämään. Koska uskontotuuksia ei voida alistaa ihmisjärjen kritiikille, ne ruokkivat uusateistien mukaan väistämättä
väkivaltaa ja konflikteja. Pyrkimyksenä on murtaa uskonnon ympäriltä siihen kohdistuva yleinen kunnioitus sekä laajasti jaettu olettamus jumalauskon lempeydestä ja suotuisuudesta. Usein toistetun
teesin mukaan uskontoa tulee voida julkisesti kritisoida siinä missä
mitä tahansa muutakin asiaa.
Muille sosiaalisille liikkeille ominaiseen tapaan myös uusateistit
ovat harkitun provokatiivisia sanomansa esiin tuomisessa. Jyrkkä sanoma provosoi ihmisiä ottamaan jyrkemmin kantaa joko uskonnon
puolesta tai vastaan. Katsanto nimenomaisesti haastaa sekä maltillisesti uskonnottomat että maltillisesti uskonnolliset näkökannat.
Tässä tilanteessa uskonnon jyrkkäsävyinen puolustaminen kiihkein
äänenpainoin on uusateistien tavoitteiden mukaista, koska se vahvis-
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taa mielikuvaa uskonnosta konflikteja ja eripuraa lietsovana voimana. Median kärjistyksiä korostava logiikka vahvistaa tätä polarisoivaa
vaikutusta entisestään, ja siten aito keskustelu tai rakentavat puheenvuorot eivät saa helposti tilaa tai oikeutusta.

11.3 Kirkollinen verkkoviestintä
Verkkoviestinnän merkityksen kasvu ja siinä tapahtuneet muutokset
ovat antaneet leimansa kertomuskaudelle monin tavoin. Esimerkiksi Facebookin käytön räjähdysmäinen leviäminen Suomessa alkoi
vuonna 2007, ja syksyllä 2011 suomalaisia Facebookin käyttäjiä oli jo
1,7 miljoonaa. Erilaisten kriisien yhteydessä sosiaalisten verkkopalveluiden rooli korostui entisestään.
Vuorovaikutteisuuden lisääntyminen ja sosiaalisen median voimakas kasvu vaikuttivat kertomuskaudella voimakkaasti myös kirkon verkkotyöhön. Yksi kirkon viidestä strategisesta kärkihankkeesta kertomuskaudella oli Hengellinen elämä verkossa -hanke, joka
suunniteltiin toteutuvaksi vuosina 2009–2011 osana Kirkon tiedotuskeskuksen verkkoviestintäyksikköä (hanketta jatkettiin vuoden
2012 loppuun). Jatkossa hengellisen verkkotyön hallinnoinnista vastaavat Toiminnallinen osasto, Kirkon tiedotuskeskus ja Kirkon ruotsinkielisen työn keskus.
Hanke keskittyi hengellisen verkkotyön kehittämiseen, sen johtamisen suunnitteluun ja kokeiluun, kirkon omien verkkopalveluiden kehittämiseen ja uusien verkkotyömuotojen ja yhteistyömallien
kokeiluun sekä kirkon työntekijöiden verkko-osaamisen kehittämiseen. Hankkeen aikana huomio kiinnitettiin vahvasti viime vuosina
nousseeseen sosiaaliseen mediaan ja sen eri ilmiöihin. Hanketta on
toteutettu kaksikielisenä suomeksi ja ruotsiksi.
Alusta asti hankkeen tarkoituksena oli muokata kirkon pysyvää
toimintaa. Hankkeessa on luotu kokonaan uusia toimintatapoja seurakunnan perustyöhön. Jatkuva vuorovaikutus koko kirkon kentän
kanssa havaittiin toimivan verkkotyön edellytykseksi. Hanketta varten Kirkkohallitukseen rekrytoitiin hankepäällikkö, projektisihteeri,
koulutussuunnittelija, yhteisökoordinaattori, projektisuunnittelijoita,
ja palkattiin viisi osa-aikaista verkkokeskustelijaa kirkolliskokouksen
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päätösten mukaisesti. Verkkokeskustelijoiden koordinointi on tapahtunut Kirkkohallituksessa, mutta työ on tehty paikallisseurakunnissa Kirkon keskusrahaston tukemana. Järjestelyn hyötynä nähtiin
liittymäkohtien syntyminen muuhun seurakunnan työhön sekä seurakunnan mahdollisuus kehittyä työyhteisönä nykyaikaisen viestintä- ja toimintaympäristön edellyttämällä tavalla.
Hengellinen elämä verkossa -hankkeen toimesta Suomi24-verkkoyhteisöön avattiin 20.10.2010 keskustelupalsta nimikkeellä Kirkko
kuulolla. TNS Metrixin mukaan Suomi24 on yksi ahkerimmin käytettyjä web-sivustoja Suomessa iltapäivälehtien, MTV3:n ja Helsingin Sanomien nettisivujen jälkeen. Suomi24:ssa vieraili viikoittain
noin 1,3 miljoonaa kävijää. Kirkko kuulolla -palsta tarjoaa ihmisille
mahdollisuuden purkaa ajatuksiaan ja esittää kysymyksiä liittyen uskoon, kirkkoon ja elämän peruskysymyksiin. Palstan lanseeraus osui
sattumalta yhteen homoseksuaalisuutta koskevan yhteiskunnallisen
keskustelun kanssa, mikä osaltaan auttoi lisäämään palstan tunnettuutta ja suosiota. Viiden ensimmäisen päivän aikana palstalla vieraili 6 400 eri kävijää ja keskustelu oli erittäin runsasta. Palstan ensimmäisen toimintavuoden aikana sille kirjoitettiin yli 100 000 viestiä.
Kirkko kuulolla -palstan keskusteluun on osallistunut noin kolmisenkymmentä työntekijää seurakunnista ja kirkkohallituksesta.
Työntekijöitä on ollut eri työaloilta ja myös lainsäädännön, hallinnon
ja talouden aihepiireistä on saatu taustatukea muilta työntekijöiltä.
Mukana keskustelussa on myös vapaaehtoisia kirkon jäseniä. Vapaaehtoiset ovat palstalla puhumassa hyvää, osoittamassa lähimmäisenrakkautta, tukemassa toisia ja edesauttamassa rakentavaa keskustelua.
Myös loppuvuodesta 2011 avatut kirkon Facebook-sivut Kirkko Suomessa on ollut aktiivinen keskustelufoorumi. Sivu toimii
kaikkien suomalaisten kohtaamispaikkana sekä ajankohtaisten ja
vaikeidenkin asioiden keskustelupaikkana. Sivulla toimii myös reaaliaikainen, tietoturvattu yksityischat, jossa päivystää kirkon työntekijöitä.
Vuosina 2008–2011 kirkon kansalaispalvelua evl.fi:tä kehitettiin peruskonseptin pohjalta. Vuonna 2008 evl.fi-palvelun etusivua ja
rakennetta uudistettiin. Vuonna 2009 evl.fi -palveluun rakennettiin
liitykirkkoon.fi-palvelu. Palvelun käyttö käynnistyi erittäin hyvin, ja
loppuvuoden 2009 aikana palvelun kautta 2 779 henkilöä ilmaisi ha-
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lunsa liittyä kirkkoon. Vuonna 2010 liittymisilmoituksia tuli 6 570
henkilöltä ja seuraavana vuonna 7 425 henkilöltä.
Keväällä 2010 avattiin kirkon työntekijöille suunnattu sisäisen
viestinnän keskeinen verkkopalvelu Sakasti. Kirkon keskushallinnon
seurakunnille tarjoamien verkkosisältöjen uudistaminen oli viivästynyt edellisen kertomusjakson aikana evl.fi -palvelun rakentamisen
vuoksi, ja uuden palvelun rakentaminen käynnistettiin vuonna 2009.
Uuden palvelun tavoitteena oli tarjota kirkon työntekijöille tietoa
ja välineitä oman työnsä kehittämiseen. Palvelu tavoittaa päivittäin
noin 2 000 kirkon työntekijää ja käytön kasvu on ollut voimakasta.
Kertomusjakson aikana Suomeen syntyi kaksi kristillistä uutispalvelua: Seurakuntalainen.fi ja Kotimaa24.fi. Seurakuntalainen.
fi-uutispalvelu avattiin alkuvuodesta 2010, ja sitä kustantavat Kustannus Oy Uusi Tie sekä Perussanoma Oy ja julkaisija on Kristillinen
medialiitto. Sillä oli yli 300 000 yksilöityä kävijää vuodessa ja yli
miljoona käyntiä. Kotimaa24-uutispalvelu käynnistettiin syyskuussa
2010 yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen, Kustannusosakeyhtiö
Kotimaan ja joidenkin suurten seurakuntayhtymien kanssa. Kotimaa24-palvelu on tällä hetkellä Suomen käytetyin kristillinen verkkopalvelu. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana sivustolla oli yli 809 000 eri kävijää ja yli 2 700 000 käyntiä. Molempien
palveluiden vahvuutena on uutisvirran vilkas kommentointi.
Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan neljä prosenttia suomalaisista käy uskontoon tai kirkkoon liittyvillä internetsivuilla vähintään kerran viikossa tai useammin. Käytännössä tämä tarkoittaa yli
kahtasataatuhatta suomalaista. Lisäksi viisi prosenttia vierailee niillä
vähintään muutaman kerran kuukausittain. Toisin sanoen lähes joka
kymmenes, eli yli puoli miljoonaa suomalaista vierailee uskontoon
liittyvillä internetsivuilla vähintään joitakin kertoja kuukaudessa.
Seurakuntien verkkoviestintä kehittyi kertomuskaudella suotuisasti. Vuonna 2011 lähes kaikilla seurakunnilla (97 %) oli omat verkkosivut joko itsenäisesti tai osana seurakuntayhtymän sivuja. Vuonna
2007 näin ilmoitti 90 prosenttia seurakunnista. Kolmasosa (35 %)
seurakunnista ilmoitti seuraavansa aktiivisesti ja jäsentyneesti verkossa tapahtuvaa omaa seurakuntaa koskevaa viestintää. Joka kymmenennessä (10 %) seurakunnassa jumalanpalveluksia voitiin lähettää internetissä. Kahdessa viidestä seurakunnasta (41 %) oli käytössä
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vuorovaikutteisia verkkopalveluja. Vuonna 2007 vastaava osuus oli
vain viidennes (20 %). Yli kahdella kolmasosalla (70 %) seurakunnista tai sen työmuodoista oli vuonna 2011 oma Facebook-sivusto.

11.4 Kirkollinen tiedotus
Seurakuntien tiedotus
Joka viidennessä (20 %) seurakunnassa oli yksi tai useampi viestintätehtävissä päätoimisesti työskentelevä henkilö. Noin puolessa (54 %)
seurakunnista oli yksi tai useampi sivutoimisesti viestintätehtävissä
työskentelevä henkilö. Runsaassa kolmasosassa (35 %) seurakunnista
tiedotus kuului kirkkoherran vastuualueeseen. Likipitäen yhtä suuressa osassa (33 %) tehtävä oli sisällytetty muun viranhaltijan toimenkuvaan. Joka seitsemännessä seurakunnassa oli kokoaikainen
tiedottaja, tiedotuspäällikkö tai viestintäpäällikkö. Lisäksi neljässä
prosentissa seurakunnista tehtävä oli annettu päätoimiselle, mutta
osa-aikaiselle tiedottajalle. Viidessä prosentissa seurakunnista tehtävästä vastasi seurakuntayhtymän tiedotus. Kuusi prosenttia seurakunnista ei ollut nimennyt tiedotuksesta vastaavaa henkilöä. Vapaaehtoiset olivat olleet mukana hoitamassa seurakunnan viestintää
kahdessa viidestä (40 %) seurakunnasta.
Seurakuntien panostus viestintään lisääntyi kertomuskaudella.
Yli kolmasosassa (36 %) seurakunnista viestintä oli ollut painopistealueena vuosina 2008–2011. Lähes kolmasosa (29 %) seurakunnista ilmoitti lisäksi, että jokainen seurakunnan työntekijä on saanut
tehtävässään tarvitsemaansa viestintäkoulutusta. Kolmessa neljästä
seurakunnasta (76 %) oli toimintastrategiasta johdettu viestintäsuunnitelma, ja yli puolessa (55 %) seurakunnista on kriisiviestintäsuunnitelma onnettomuuksia varten ja kahdessa viidestä (41 %) muita kriisejä varten. Vajaassa kymmenesosassa (8 %) seurakunnista oli tehty
viestintätutkimus viimeisten neljän vuoden aikana. Seurakunnista
96 prosenttia ilmoitti, että niiden suhteet paikalliseen mediaan ovat
hyvät.
Seurakuntien arvioiden mukaan perustiedottaminen vie eniten
aikaa ja resursseja seurakunnassa. Viidesosa arvioi tiedottamisen vie-
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vän paljon ja lähes kaksi kolmasosaa arvioi tiedottamisen vievän kohtuullisesti resursseja (taulukko 11.1.). Seuraavaksi eniten resursseja
arvioitiin menevän internetsivujen ylläpitämiseen sekä esitteiden ja
mainosten tekemiseen. Sen sijaan toimintaan sosiaalisessa mediassa
arvioitiin menevän paljon resursseja vain kolmessa prosentissa seurakunnista. Lähes puolet seurakunnista arvioi, että toiminta sosiaalisessa mediassa vie vähän resursseja ja viidesosassa katsottiin, ettei se
vie lainkaan resursseja. Myös radio- ja televisiotyön arvioitiin vievän
pääosin vähän tai ei lainkaan resursseja.

Taulukko 11.1
Seurakuntien arviot siitä, kuinka paljon aikaa ja resursseja eri viestintävälineet vaativat seurakunnassa (%).
Paljon

Kohtuullisesti

Vähän

Ei lainkaan

Tiedottaminen

21

65

14

1

Omat internetsivut

14

61

22

4

Esitteiden ja mainosten
tekeminen

18

53

26

3

Seurakuntalehti

9

35

16

41

Toiminta sosiaalisessa
mediassa

3

29

47

21

Radio- ja televisiotyö

1

4

21

74

Muu viestintätyö

6

45

39

11

Seurakuntien arviot viestinnän kehityssuunnista tulevien neljän vuoden aikana paljastavat, että panostus verkkoviestintään tulee edelleen kasvamaan lähitulevaisuudessa (taulukko 11.2.). Kolme neljäsosaa seurakunnista arvioi, että panostus omiin internetsivuihin tulee
lisääntymään seuraavien neljän vuoden aikana. Yli kaksi kolmasosaa arvioi, että panostus sosiaalisen median sivustoihin lisääntyy.
Yli puolet seurakunnista arvioi lisäksi, että panostus seurakunnan
vuorovaikutteisiin verkkopalveluihin, viestinnälliseen yhteistyöhön
seurakuntien välillä tulee lisääntymään. Yli kolmasosa seurakunnista arvioi lisäksi panostavansa lisää kohderyhmäpostituksiin, mobiiliviestintään sekä omaan sähköiseen uutiskirjeeseen.
Sen sijaan perinteisiin medioihin panostuksen arvioitiin useimmiten pysyvän ennallaan. Yli kolme neljäsosaa seurakunnista arvioi,
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että panostus ilmoituksiin paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla tulee
pysymään ennallaan. Noin kaksi kolmasosaa seurakunnista arvioi,
että ilmoitukset muussa kirkollisessa lehdessä, ilmaisjakelulehdessä
tai muussa sanomalehdessä tulevat pysymään ennallaan. Vain pienessä osassa seurakunnista minkään viestinnän välineen panostusta
arvioitiin vähennettäväksi. Tämä merkitsee, että verkkoviestintä ei
pääsääntöisesti korvaa aikaisempaa viestintää, vaan tulee sen ohelle täydentäväksi viestinnän kanavaksi. Seurakuntien kannalta tämä
muutos merkitsee viestinnällisen kokonaispanostuksen kasvua.

Taulukko 11.2
Seurakuntien arviot siitä, millä tavoin panostus eri viestinnän keinoihin tulee muuttumaan
seuraavien neljän vuoden aikana (%).
Lisääntyy
Omat internetsivut

74

Pysyy
ennallaan
23

Vähenee

Ei osaa sanoa

0

3

Sosiaalisen median sivustot

70

16

0

13

Sähköposti

54

43

1

2

Seurakunnan vuorovaikutteiset verkkopalvelut

53

23

1

23

Viestinnällinen yhteistyö seurakuntien välillä

53

24

0

23

Kohderyhmäpostitukset

42

53

0

5

Mobiili (esim. tekstiviestit)

41

37

2

21

Oma sähköinen uutiskirje

33

30

1

35

Seurakunnan jakama tiedote tai esite

32

55

5

8

Internetmainonta

30

39

1

29

Internetissä välitettävät jumalanpalvelukset

26

30

1

43

Ilmoitustaulu

14

77

7

3

Ulkomainokset

14

75

5

6

Seurakunnan liitesivut osana paikallislehteä

13

55

5

27

Seurakuntalehti

11

59

7

23

Ilmoitukset ilmaisjakelulehdessä

10

65

7

18

Ilmoitukset paikallislehdessä

9

78

10

4

Ohjelmatuotanto: radio

4

48

7

41

Ilmoitukset muussa kirkollisessa lehdessä

3

67

13

18

Mainonta kaupallisessa radiossa

3

52

8

38

Ilmoitukset muussa sanomalehdessä

2

63

16

18

Televisiomainonta

1

43

9

47

Ohjelmatuotanto: televisio

1

44

7

48
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Seurakuntien lehdet
Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan kaksi viidesosaa (41 %)
suomalaisista luki seurakuntalehteä tai muuta kristillistä lehteä vähintään kerran vuodessa. Joka kymmenes (11 %) luki näitä lehtiä
viikoittain ja runsas neljäsosa (27 %) vähintään muutaman kerran
kuukaudessa.
Joka kuudes seurakunta (15 %) julkaisi vuonna 2011 omana itsenäisenä lehtenään seurakuntalehteä, joka jaettiin jokaiseen kotiin
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Osapuilleen saman verran (16 %)
seurakunnan omia sivuja julkaistiin osana paikkakunnan paikallislehteä. Lisäksi noin kymmenesosa (11 %) seurakunnista julkaisi ne
osana muuta lehteä. Kuusi prosenttia seurakunnista ilmoitti, että
paperiversion lisäksi lehdestä on olemassa internetversio. Seurakuntayhtymiin kuuluvat seurakunnat (40 % seurakunnista) jakoivat seurakunnan jäsenille seurakuntayhtymän julkaisemaa lehteä.
Levikiltään suurimpia olivat Helsingin seurakuntayhtymän
julkaisema Kirkko ja kaupunki (200 000), Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lehti Kirkko ja me (106 000), Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän Kirkkosanomat (103 500), Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän Rauhan tervehdys (98 000), Lahden seurakuntayhtymän
Kirkonseutu (90 000), Vantaan seurakuntayhtymän Vantaan Lauri
(83 100) sekä Espoon ev. lut. seurakuntayhtymän Espoon seurakuntasanomat – ESSE (81 300).
Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä kirkkoon kuuluvista lähes
kaksi viidestä (39 %) piti seurakuntalehteä seurakunnan tärkeimpänä viestintäkanavana. Kolmasosa piti paikallislehteä tärkeimpänä ja
noin joka kuudes (16 %) valitsi seurakunnan verkkosivut. Muita viestintäkanavia pidettiin hyvin vähämerkityksisinä. Kun kirkkoon kuuluvilta kysyttiin, millä tavoin he haluaisivat saada itselleen viestintää
seurakunnalta, yli puolet (54 %) valitsi seurakuntalehden.
Vaikka seurakuntalehden tärkeys viestintäkanavana on ilmeinen, on syytä huomata, että kaksi viidestä (40 %) kirkon jäsenestä
valitsi suositummaksi tiedotuskanavaksi tiedotteet, kortit, kirjeet
tai vastaavat. Lähes kolmasosa (30 %) suosisi sähköpostia, edellyttäen, että oma sähköpostiosoite on annettu seurakuntaan. Neljäsosa
(23 %) suosisi seurakunnan kertovan tapahtumista sosiaalisessa mediassa, jossa voi itse seurata viestintää. Alle kymmenesosa (9 %) suosi
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yhteydenottoja seurakunnasta puhelimitse ja saman verran matkapuhelinviestejä.
Yli kaksi kolmasosaa (70 %) kirkkoon kuuluvista suomalaisista
katsoi saavansa riittävästi viestintää seurakunnan taholta. Vain joka
kymmenes (11 %) oli sitä mieltä, että viestintää seurakunnan taholta
ei ole riittävästi ja viidesosa (19 %) ei osannut sanoa kantaansa. Kun
kirkon jäseniltä kysyttiin, halusivatko he juuri itselleen räätälöityä
viestintää vai kaikille samanlaisena jaettua tietoa, puolet (49 %) valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon ja yli neljäsosa (27 %) halusi viestintää
molemmissa muodoissa. Vain neljä prosenttia halusi pelkästään itselleen räätälöityä tietoa. Viidesosa ei osannut sanoa kantaansa tähän
kysymykseen.

Kirkon yhteinen tiedotus
Kirkon yhteistä tiedotusta hoitaa Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotusyksikkö yhteistyössä kirkon yhteisten toimielinten, hiippakuntien,
seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen kanssa. Tiedotusyksikkö tukee kirkon tavoitteiden toteuttamista tiedotuksen keinoin, joita ovat
muun muassa tiedottaminen, kirkon hankkeiden viestintäkonsultointi ja kampanjanostot, mediapalvelu verkkosivuilla, kontaktit ja
verkostot toimitusten kanssa sekä kirkon toimijoiden mediakoulutus.
Kertomuskaudella lähettäjäkeskeinen tiedottaminen on muuttunut yhä enemmän organisaatioviestinnäksi, jossa on mukana myös
vuorovaikutteisuus, palautteen ja mediaseurannan hyödyntäminen
sekä osallisuus sosiaalisessa mediassa. Tiedotusyksikön työ on kehittynyt aiempaa enemmän mediayhteyksien luomiseen, asiantuntija-avun ja haastateltavien tarjoamiseen sekä kohdennettuun viestintään.
Tiedotusyksikkö tiedottaa kirkollisista ja keskeisiin elämänkysymyksiin liittyvistä aiheista tiedotusvälineille sekä verkkosivullaan.
Yksikkö edistää ja syventää yhteiskunnassa käytävää keskustelua tarjoamalla toimintaperiaatteensa mukaan luotettavaa, ajankohtaista ja
kiinnostavaa tietoa kristinuskosta, kirkosta, seurakunnista ja kirkollisesta toiminnasta.
Vuosina 2008–2011 tiedotusyksikkö välitti medialle 335–452
tiedotetta vuodessa.
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Kirkon verkkopalvelun palaute- ja vastauspalvelun kautta yksikkö vastasi, tarvittaessa asiantuntijoiden avustuksella, noin 30–40
kysymykseen kuukaudessa. Vuosittain vastattiin noin 550 kysymykseen. Poikkeuksena oli vuosi 2010, jolloin vastattiin lähes tuhanteen
palaute- ja vastauspalvelun kautta tulleeseen palautteeseen.
Seurakuntien viestijöille luotiin sähköinen uutiskirje Tapuli
(2010), joka kertoo Kirkon tiedotuskeskuksen tulevista hankkeista.
Se tukee seurakuntien viestinnän suunnittelua ja yhteisöllisyyttä kirkon viestijöiden kesken.
Kirkolliskokousvaaleja varten tuotettiin yhteistyössä ehdokasesittelysivusto kysymyksineen (2011), jonka täyttivät lähes kaikki
778 ehdokasta. Arkkipiispan ja Turun, Helsingin, Espoon ja Kuopion piispanvaalien ehdokasesittelyvideot ja -sivut tuotettiin verkkoon
(2010, 2011). Twitteriin avattiin oma tili Kirkon tiedotus (2010).
Kirkon arvoilta -tapahtumissa sosiaalisessa mediassa käytävä keskustelu oli osa illan ohjelmaa (2011). Tiedotusyksikkö tuottaa materiaalia myös Kirkko Suomessa -Facebook-sivustolle.
Tiedotusyksikkö osallistui myös monien tiedotusprojektien
suunnitteluun ja toteutukseen. Se järjesti esimerkiksi arkkipiispanvaalin vaalipaneelit ja koosti ehdokkaista materiaalit verkkosivuille.
Arkkipiispan vaalipaneelit esitettiin suorana lähetyksenä netissä ensimmäistä kertaa (2010). Yksikkö avusti tuomiokapituleja piispanvaalien viestinnässä (2010, 2011) ja joitakin vaalikeskusteluja videostreamattiin. Tiedotusyksikkö toteutti Kirkon arvoiltoja Tuomiokirkon
kryptassa. Maaliskuussa 2011 järjestettiin tilaisuus eduskuntapuolueiden puheenjohtajille ja marraskuussa presidentinvaaliehdokkaille
yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän, Kirkkohallituksen kansliapäällikön ja verkkoviestintäyksikön kanssa. Tilaisuudet lähetettiin
suorina lähetyksinä verkossa ja Radio Deissä.
Kirkon ruotsinkielisestä tiedotuksesta vastaa Kirkon ruotsinkielisen työn keskus (Kyrkans central för det svenska arbetet). Yksikön
tehtäviin kuuluu ruotsinkielinen tiedotustoiminta sekä radion ja television ruotsinkielisten hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmien tuottaminen. Uutispalvelu Kyrklig tidningstjänst (KT) tuottaa uutisia ja
antaa suomenruotsalaisille tiedotusvälineille ajantasaista tietoa kirkon tapahtumista ja kirkkoa koskevista päätöksistä. Tiedotteita on
lähetetty kertomuskaudella noin 150–200 vuosittain. Kirkon ruot-
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sinkielisen työn keskus ylläpitää myös kirkon ruotsinkielistä verkkopalvelua evl.fi-sivustolla. Tiedotuslehti Information till församlingarna ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa, ja se palvelee ensisijassa
ruotsinkielisiä seurakuntia. Nyckeln on lehti, joka puolestaan palvelee
niitä ruotsinkielisiä, jotka työskentelevät lasten, nuorten tai perheiden kanssa tai diakoniatyössä. Skattkistan on lehti, joka on suunnattu
6–12-vuotiaille lapsille ja Dövas församlingsblad on kirkollinen lehti
suomenruotsalaisille viittomakielisille.

Kirkolliset lehdet
Suomessa ilmestyy yli sata kirkollista lehteä vuosittain. Yleiskirkollisten lehtien lisäksi hiippakunnilla, kirkollisilla järjestöillä ja työaloilla on usein omat lehtensä. Kirkollisten lehtien yhteenlaskettu
levikki vuonna 2011 oli noin 650 000. Lehtien yhteenlasketussa levikissä ei tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen kertomuskauteen verrattuna.
Kirkollisista lehdistä noin joka toisella on verkkoversio. Verkkolehdistä noin kolmella viidestä oli materiaali verkossa kokonaan.
Noin kolmasosalla oli kuitenkin vain hyvin pieni osa materiaalista
verkossa.
Levikiltään suurin kirkollinen lehti oli ruotsinkielinen Kyrkpressen, jonka levikki oli yli 100 000. Lehden verkkoversio Kyrkpressen.
fi on ilmestynyt vuodesta 2007. Sekä painettu lehti että verkkoversio
uudistivat rakenteensa syksyllä 2011.
Laajalevikkisin suomenkielinen yleiskirkollinen lehti on Kotimaa, joka on kristillinen viikkosanomalehti. Lehden levikki oli vuonna 2011 noin 39 000. Kotimaa uudistui maaliskuussa 2011 aikakauslehtimäisemmäksi. Uudistuksen taustalla oli lukijoiden laaja-alainen
sisältöpalvelu uutisvirran siirtyessä yhä enemmän verkkoon. Vuonna
2008 alkoi ilmestyä myös aikakauskirja Kotimaan Suola, joka lähetetään Kotimaan kestotilaajille lukijalahjana kahdesti vuodessa. Vuonna 2011 Kotimaa alkoi julkaista erityisesti kirkon työntekijöille ja
luottamushenkilöille suunnattuja erikoisliitteitä, joista ensimmäinen
käsitteli kirkon taloutta.
Muita laajalevikkisiä kirkollisten järjestöjen ja herätysliikkeiden
lehtiä olivat Kirkon Ulkomaanavun Tekoja-lehti (levikki 36 000),
vanhoillislestadiolainen herätysliikelehti Päivämies (24 200) sekä sen
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välissä vuodesta 2010 jaettu Siionin lähetyslehti sekä Kansan Raamattuseuran julkaisema Sana-lehti (20 500).

Mainoskampanjat
Kirkon tiedotuskeskus vastasi vuoden 2010 seurakuntavaalien valtakunnallisesta viestinnästä. Vaaleja varten tuotettiin valtakunnallinen
julkisuuskampanja, jolla oli yhteinen ilme ja jonka tunnuslauseena
oli ”Ensimmäinen kerta”. Teema liittyi siihen, että kirkko antoi ensimmäistä kertaa äänioikeuden 16-vuotiaille. Seurakuntavaalien julkisuuskampanja teki seurakuntaa ja sen toimintaa näkyväksi myös
muuten kuin vaalien osalta. Vaalimateriaalia tehtiin ensimmäistä
kertaa saameksi, englanniksi ja viittomakielellä. Lisäksi käytössä oli
valtakunnallinen vaalikone, johon lähti mukaan lähes 300 seurakuntaa. Kampanjan painopisteenä oli ennakkoäänestys ja äänestyspaikkojen tuominen ihmisten luo. Vaalit vietiin myös vankiloihin,
ja äänestäminen oli mahdollista oppilaitoksissa. Tieto vaaleista levisi
hyvin ja seurakuntavaalien huomioarvo julkisessa keskustelussa oli
ennen näkemätöntä, mikä osaltaan johtui lokakuun Homoilta-ohjelman virittämästä julkisesta keskustelusta ja kirkosta eroamisten
lisääntymisestä. (Seurakuntavaaleista laajemmin, ks. luku 12. Hallinto).
Panostus viestinnällisiin kampanjoihin näkyi myös seurakuntien toiminnassa. Kaikkiaan 16 prosenttia seurakunnista (30 % seurakuntayhtymistä) ilmoitti järjestäneensä kertomuskaudella jonkin
viestinnällisen tapahtuman liittyen kirkon jäsenyyteen. Eniten kampanjoita toteuttivat Helsingin (31 %) ja Espoon (21 %) hiippakuntien
seurakunnat. Vähiten niitä oli toteutettu Porvoon ja Lapuan hiippakunnissa, joissa runsas kymmenesosa (11 %) seurakunnista ilmoitti
toteuttaneensa sellaisen.

11.5 Kirkollinen viestintä televisiossa
Kirkon tiedotuskeskuksen televisiotoimitus tukee ja edistää kristillistä jumalanpalvelus- ja hartauselämää television keinoin sekä tuottaa
ja kehittää aineistoja kristinuskoon ja eettisiin kysymyksiin liittyen
sekä televisiossa että muussa kuvallisessa viestinnässä.
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Loppuvuodesta 2009 Suomessa aloitti uusi valtakunnallinen,
perheille suunnattu tv-kanava SuomiTV, joka ryhtyi tuottamaan
myös uskonnollisia ohjelmia, kuten sunnuntaisin lähetettävän Sunnuntaikatsauksen, jossa käsiteltiin kirkollisia ja uskonnollisia aiheita
sekä lapsille suunnattuja hartausohjelmia. Vuonna 2011 kanava supisti ja muutti voimakkaasti toimintaansa ja lopetti kokonaan muun
muassa kanavalla lähetetyt uskonnolliset ohjelmat. Vuoden 2011 lopulla aloitti uusi valtakunnallinen perhekanava IRR-TV, jolla on erityisesti uskonnollista ohjelmaa, ja esimerkiksi aiemmin SuomiTV:llä
olleet lastenohjelmat siirtyivät tälle kanavalle. Kanavan profiili on
lähellä TV7:n ohjelmistoa.
Yleisradion useampia vuosia jatkuneesta epävarmasta taloustilanteesta johtuen taloudellisia tehostamispaineita kohdistui jakson
aikana myös hartausohjelmien kausisuunnitteluun ja lähetysten toteutukseen. Kustannussäästöistä johtuen suorien lähetysten määrää
vähennettiin ja kertomuskauden lopulla toteutettiin useampia, kevyellä tekniikalla tuotettuja, samasta paikasta nauhoitettuja jumalanpalveluksia. Myös kesällä lähetettävien uusintojen määrää lisättiin.
Pitkään jatkunut keskustelu Yleisradion uudesta rahoitusmallista
päättyi 2011 kun eduskunta teki vuoden lopussa linjauksen uudesta Yle-verosta, jolla julkisen palvelun yleisradiotoiminta rahoitetaan
vuoden 2013 alusta.
Vuoden 2010 aikana toteutettiin Kirkon tiedotuskeskuksen tvja av-toimitusten integrointi yhdeksi tv-toimitukseksi. Yhdistyminen on mahdollistanut joustavammat työkäytännöt eri projekteissa.
Av-myynnin toimintaa muutettiin siten, että Kirkkohallituksen julkaisumyynti vastaa elokuvien käytännön myynnistä ohjelmien sisällöllisen vastuun jäädessä edelleen toimituksen vastattavaksi. Vuokraus- ja lainaustoiminta lopetettiin vuoden 2010 lopussa kokonaan
käytön vähäisyyden vuoksi, eikä yhteistyösopimuksia pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa enää jatkettu. Jatkossa tuotettavat
av-materiaalit sijoitetaan lähtökohtaisesti verkkoympäristöön.
Hartausohjelmien painopiste jatkui jumalanpalveluslähetyksissä. Keväällä 2010 lähetettiin Töölön kirkosta Helsingistä pop-messu, jonka yhteydessä kokeiltiin ensimmäistä kertaa vuorovaikutteisia
keinoja tarjoamalla katsojille mahdollisuus kommentoida ja keskustella verkon välityksellä jumalanpalveluksen tekijöiden kanssa esi-
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merkiksi jumalanpalveluksen sisällöstä. Kertomuskaudelle osui kuusi
piispanvihkimyksen televisiointia. Kansakuntaa koskettaneet tragediat huomioitiin laajasti televisioiduissa jumalanpalveluksissa ja myös
Pisara-ohjelmissa.
Kesäkausina jatkettiin edelleen Kolmen vartin kirkko -lähetyksiä. Pisara-ohjelma jatkui kertomuskauden, vuoden 2011 alusta sen
konsepti uudistettiin ja käsikirjoittajapohjaisesta ohjelmasta siirryttiin raamatuntekstien luentaan. Ohjelman lähetysaika vaihtui vuonna 2010 lauantain alkuillasta aamupäivään.
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon kirkkomaalausten tekemiseen liittyvä Tyrvään paratiisi ja passio -seurantadokumentti esitettiin TV
1:ssä kevätkaudella 2011. Ulkopuolisen tuotantoyhtiön kanssa alettiin suunnitella StandUp Raamattu -nimistä uudenlaista Raamatun
käyttöön ja opetukseen liittyvää monimediaohjelmahanketta. Sarjan
suunnittelussa ja rahoituksessa ovat mukana myös Suomen Pipliaseura ja Kirkon mediasäätiö. Sarja toteutetaan vuoden 2012 aikana.
Vuoden 2010 aikana aloitettiin kirkon yhteisen kuvapankin
suunnittelu ja kokoaminen yhteistyössä muiden KT:n toimitusten
kanssa. Kuvapankki otetaan käyttöön vuonna 2012.
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus tuotti televisiojumalanpalveluksia yhdessä FST5:n kanssa 10–12 kertaa vuodessa ja niillä oli keskimäärin 8 000–20 000 katsojaa. Televisio-ohjelma Himlaliv kertoi
ihmisistä, jotka ovat valinneet oman ainutlaatuisen tapansa harjoittaa
uskonelämää. Puolen tunnin mittaista ohjelmaa lähetettiin 13 kertaa
vuodessa ja niillä oli keskimäärin 25 000–40 000 katsojaa.

Taulukko 11.3
Televisioidut suomenkieliset hartausohjelmat vuosina 2008–2011.

Televisiojumalanpalvelukset

Muut hartausohjelmat

2008

2009

2010

2011

Luterilaiset

26

25

22

26

Ortodoksiset

3

3

3

3

Vapaat suunnat

5

5

5

5

Katoliset

1

2

1

1

Yhteensä

35

35

31

35

Pisara – ajatus uskosta

56

56

57

57

-

-

-

1

Muu tuotanto
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Taulukko 11.4
Suomenkielisten jumalanpalvelusten ja Pisaran katsojamäärät keskimäärin vuosina
2008–2011.
2008

2009

2010

2011

Jumalanpalvelukset

169 000

Pisara

196 000

153 000

171 000

139 000

138 000

102 000

95 000

Luterilaisilla jumalanpalveluksilla oli kertomuskaudella vuosittain
keskimäärin 158 000 katsojaa. Pisara – ajatus uskosta tavoitti keskimäärin 133 000 katsojaa. Sekä jumalanpalvelusten että Pisaran
keskimääräiset katsojamäärät laskivat edellisestä kertomuskaudesta.
Jumalanpalveluksissa vuoden 2011 laskuun oli osasyynä kesäkauden
uusintojen katsojamäärien väheneminen, kyseisenä kesänä lähetettiin
esimerkiksi Kolmen vartin kirkon osalta pelkästään uusintoja. Pisaran katsojalukujen muutokseen vaikutti osaltaan vuonna 2010 siirtyminen lauantain alkuillasta aamupäivään.
Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan kolme prosenttia suomalaisista seurasi hengellisiä tai uskonnollisia ohjelmia televisiosta
viikoittain tai useammin. Lisäksi noin 12 prosenttia ilmoitti katselevansa niitä muutaman kerran kuukaudessa. Yhteensä noin nel
jäsosa suomalaisista ilmoitti katselevansa hengellisiä ohjelmia vähintään kerran vuodessa. Nuorimmassa, 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä
yli neljä viidestä ilmoitti, ettei katso niitä lainkaan. Sen sijaan yli
65-vuotiaista vain kolmasosa ei katso niitä lainkaan.
Yhteensä 18 seurakuntaa ja yksi seurakuntayhtymä oli tuottanut vuoden 2011 aikana ohjelmia paikallistelevisioon yksin tai yhteistyössä muiden seurakuntien tai järjestöjen kanssa (29 seurakuntaa
ja kolme seurakuntayhtymää vuonna 2007). Yksi seurakunta ja yksi
seurakuntayhtymä ilmoitti maksaneensa paikallistelevision ohjelma-ajasta, muut saivat lähetysajan ilmaiseksi.

11.6 Kirkollinen viestintä radiossa
Radio on edelleen merkittävä tiedotusväline suomalaisille. Se tavoitti kertomuskaudella viikoittain 95 prosenttia suomalaisista ja päivittäin lähes 80 prosenttia suomalaisista. Yleisradion kanavaosuus
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radionkuuntelusta on hieman suurempi kuin kaupallisten radioiden.
Vuonna 2011 Ylen osuus oli 53 prosenttia ja kaupallisten radioiden
47 prosenttia. Kirkon pääyhteistyökumppaninen, Yle Radio 1:n kanavaosuus on säilynyt ennallaan, noin kahdeksassa prosentissa.
Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan vajaa neljäsosa suomalaisista kuuntelee hengellisiä tai uskonnollisia ohjelmia radiosta
vähintään kerran vuodessa. Kaksi prosenttia ilmoitti kuuntelevansa
niitä päivittäin ja kuusi prosenttia viikoittain. Ikä vaikuttaa merkittävästi radion hartausohjelmien kuuntelemiseen. Yli 65-vuotiaista noin
kuusi prosenttia kuuntelee radion hartausohjelmia päivittäin ja lisäksi noin joka kymmenes vähintään kerran viikossa.
Kirkon ja Yle Radio 1:n yhteistyö on jatkunut ennallaan. Kirkko
tuottaa hartausohjelmiin sisällön ja Yle vastaa taltioinnista ja lähettämisestä. Kirkko myy edelleen Ylelle uskontoja ja elämänkatsomuksia
käsittelevää Horisontti-ohjelmaa ja hengelliseen musiikkiin erikoistunutta Hartaita säveliä -ohjelmaa. Hartausohjelmat ovat edelleen
Yle Radio 1:n kuunnelluimpia ohjelmia. Niiden kuuntelijamäärissä
ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Luterilaisten radiojumalanpalvelusten kuulijamäärät ovat pienistä vuosittaisista vaihteluista
huolimatta pysyneet ennallaan. Kertomuskaudella radiojumalanpalveluksilla oli noin 193 000–212 000 kuuntelijaa. Sunnuntaisin klo 11
vuorottelevien ortodoksisen liturgian ja Horisontin kuulijamäärä oli
118 000–124 000. Sunnuntai-illan klo 18 lähetyspaikalla vuorottelevat vapaiden suuntien, katolisen kirkon ja ekumeenisten jumalanpalvelusten ja Horisontin uusinta. Lähetyspaikan kuuntelu on jonkun
verran laskenut ja kertomuskaudella se vaihteli 59 000–70 000 välillä.
Hartauksista klo 7.50 lähetettävä aamuhartaus on kuunnelluin.
Se on menettänyt kuulijoitaan, mutta lasku näyttää tasaantuneen noin
150 000 kuuntelijaan (vuosina 2008–2011 noin 140 000–159 000).
Klo 6.15 aamuhartauden kuuntelijamäärä on pysynyt ennallaan jo
pitkään. Vuonna 2011 kuuntelijoita oli 62 000. Lauantai-illan rukoushetki on iltahartauksista kuunnelluin, se tavoitti vuonna 2011
noin 112 000 kuulijaa. Iltahartaus maanantaista perjantaihin tavoitti
77 000 kuulijaa vuonna 2011 (89 000 vuonna 2008). Hartauksien
edellä lähetettävällä Hartaita säveliä -ohjelmalla on suunnilleen saman verran kuulijoita kuin hartauksilla (klo 6.05 vajaat 60 000, klo
7.45 vajaat 150 000 ja klo 18.30 noin 70 000).
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Kotimaa24-uutissivuston perustamisen jälkeen Kirkon tiedotuskeskuksen radiotoimituksen tuottama pod.fi-sivusto lopetti toimintansa ja uskontoihin liittyvät ajankohtaiset uutiset on julkaistu
Kotimaa24-uutissivustolla. Horisonttia on vastaavasti kehitetty sekä
syventävään että ilmaisultaan rikkaampaan suuntaan, radion mahdollisuuksia hyödyntäen.
Kaupallisten radioiden kanssa on ollut vain vähän yhteistyötä.
Vuonna 2010 Kirkon tiedotuskeskuksen radiotoimitus tuotti yhteistyössä Toivontuottajien kanssa Radio Helsinkiin 10-osaisen Elämän
tarkoitus -keskusteluohjelmasarjan.
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus suunnittelee ja tuottaa ruotsinkieliset radiohartaudet sekä ruotsinkieliset radiojumalanpalvelukset, joita lähetetään Ylen Radio Vega -kanavalla. Radiohartauksia
oli arkipäivisin kolmesti päivässä ja radiojumalanpalveluksia pyhäisin kello 13. Radioidut jumalanpalvelukset tavoittivat keskimäärin
22 000–28 000 kuuntelijaa. Viikolla lähetettävistä radiohartauksista
Andrum tavoitti 22 000–28 000 kuuntelijaa (klo 6.54) ja 32 000–
38 000 toisessa lähetyksessä (klo 8.54). Iltahartaus Aftonandakt (klo
19.15) puolestaan tavoitti 12 000–16 000 kuuntelijaa. Lauantaiaamuisin lähetettävä Familjeandakt tavoitti puolestaan 20 000–32 000
kuuntelijaa.

Taulukko 11.5
Seurakuntien tuottamien ohjelmatyyppien tiheys Ylen maakuntaradiossa sekä kaupallisissa
radioissa (%).
Ylen maakuntaradio

Kaupallinen radio

Kuukausittain

Harvemmin

Ei
koskaan

N

Kuukausittain

Harvemmin

Ei
koskaan

N

Jumalanpalveluksia

-

-

-

-

21

15

63

104

Hartausohjelmia tai
vastaavia

2

9

89

96

11

21

69

101

Ajankohtaisohjelmia

4

5

90

94

9

10

81

100

Tiedotuksia seurakunnan
tulevasta toiminnasta

8

19

73

96

17

21

62

103

Musiikkiohjelmia

0

4

96

94

2

8

89

99

Ohjelmaosuuksia osana
radion ohjelmavirtaa

2

9

89

94

-

-

-

-

Radiomainoksia

-

-

-

0

20

80

98
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Seurakunnista noin 15 prosenttia ja seurakuntayhtymistä 41 prosenttia oli tuottanut ohjelmia Ylen maakuntaradioon tai kaupalliseen
radioon vuonna 2011. Osuudet olivat säilyneet kertomuskaudella
osapuilleen ennallaan, sillä vuonna 2007 noin 22 prosentilla seurakunnista ja 42 prosentilla seurakuntayhtymistä oli itse tuottamaansa
ohjelmaa radiossa. Viidellä prosentilla seurakunnista oli viikoittaista
ohjelmaa ja yhdeksällä prosentilla oli ohjelmaa vähintään muutaman
kerran vuodessa vuonna 2011. Kaksi prosenttia oli tuottanut niitä itsenäisesti, prosentti yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa ja yksi
seurakunta yhteistyössä järjestöjen kanssa Ylen maakuntaradioon.
Kaupalliseen radioon ohjelmia oli tuottanut kahdeksan prosenttia itsenäisesti ja saman verran yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa
sekä kaksi prosenttia yhteistyössä järjestöjen kanssa. Eniten oli tuotettu jumalanpalveluksia (kaupallisen radion puolelle) sekä tiedotuksia seurakunnan tulevasta toiminnasta (taulukko 11.5.).
Ohjelmien sisällön suunnittelusta vastasi useimmiten (60 %)
seurakunta yksin. Noin neljäsosa seurakunnista ilmoitti tyypillisimmäksi työnjaoksi yhteistyön seurakunnan ja radion välillä. Puhemateriaalin toimittamisen kohdalla työnjako seurakuntien ja radion välillä jakaantui tasaisemmin seurakunnan ja radion kesken.
Runsas kolmasosa ilmoitti tyypillisimmäksi työnjaoksi seurakunnan
yksin ja saman verran radion yksin. Noin neljäsosa ilmoitti tyypillisimmäksi työnjaoksi yhteistyön. Ohjelmien teknisestä koostamisesta
puolestaan vastasivat yleisimmin radiot (51 %). Kuitenkin kolmasosa
ilmoitti yhteistyön tavallisimmaksi työnjaon muodoksi.

11.7 Kirkollinen av-toiminta ja mediahankkeiden
tukeminen
Vuoden 2008 keskeinen hanke oli joulun teemaan liittyvä kaksiosainen nukke-elokuva Tähdellistä, joka jatkoi aikaisempien nukke-elokuvien Ihmeellistä ja Arvaa mitä -sarjaa. Elokuvaan valmistettiin
kasvattajille suunnattu oheismateriaali yhteistyössä Suomen Pipliaseuran kanssa. Rippikouluopetuksen tueksi tilattiin Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksiköstä neljän lyhytelokuvan sarja otsikolla Minäkuva.
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Kertomuskauden aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä eri mediakasvatustyötä tekevien järjestöjen kanssa. Mediakasvatuskeskus Metka ry:n kanssa tuotettiin 2008 Mediametkaa osa 3 – Mediakasvatus,
eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt -kirja sekä siihen liittyvä dokumentti
Uskotko? Mediakasvatus -koulutuskierros järjestettiin seitsemällä eri paikkakunnalla yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan ja
Aikakaus-median kanssa. Vuoden 2009 aikana järjestettiin luentoja
ja työpajoja erilaisissa tapahtumissa seurakunnan työntekijöille sekä
myös muille kasvatusalan ihmisille. Seurakuntien varhaiskasvattajille järjestettiin mediakasvatukseen liittyvää koulutusta Oulun ja
Joensuun seurakuntayhtymissä. Lisäksi tuotettiin myös Noin 10 askelta eettiseen mediakulttuuriin -materiaali. Koulutukset ja materiaalit
tuotettiin yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa. Vuoden aikana toteutettiin yhteistyössä Kirkon kasvatus ja nuorisotyön
ja seurakuntien sekä kristillisten järjestöjen kanssa kaksi mediarippikoulua. Mediarippikouluissa kerättiin kokemuksia ja tutkimuksellista materiaalia jatkotyöstöä ja kehittelyä varten. Toimitus tuotti myös
lisäksi verkkosivustoille tarkoitettuja seurakuntien kerhonohjaajien
rekrytointiin sekä aikuisrippikoulun markkinointiin liittyviä videomateriaaleja. Mediakasvatukseen liittyi olennaisesti myös Kirkkohallituksen ja Kirkon mediasäätiön myöntämä rahoituksellinen
tuki Tampereen yliopistoon perustettuun viisivuotiseen Mediakasvatuksen professuuriin.
Vuonna 2005 perustettu Kirkon mediasäätiö vakiinnutti asemansa yhtenä ohjelmahankkeiden rahoittajana. Vuoden 2011 loppuun mennessä säätiötä oli lähestynyt yli 300 tuotantoyhtiötä tai
ohjelmantekijää. Kertomuskaudella säätiöltä anottiin tukea 196
hankkeeseen 7 426 000 euroa ja tukea myönnettiin sadalle hankkeelle yhteensä 1 593 700 euroa. Pääosa tuesta haettiin ja myönnettiin edelleen televisio-ohjelmien tekemiseen, mutta tuensaajissa on
ollut myös elokuvien, radio-ohjelmien ja uusmedian tekijöitä.
Myös pitkien elokuvien tuotantoyhtiöt ovat lisääntyneessä määrin ottaneet aiheeksi sellaisia teemoja, joille on voitu hakea säätiön
tukea. Näistä voidaan mainita Klaus Härön ohjaama Postia pappi
Jaakobille, Dome Karukosken ohjaama Kielletty hedelmä, Pekka
Karjalaisen ohjaama Vähän kunnioitusta sekä Raimo O. Niemen
ohjaama nuorisoelokuva Roskisprinssi. Myös dokumenttielokuvat ja
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lastenelokuvat ovat olleet tuettujen hankkeiden joukossa kertomuskaudella.

Pohdinta
Uskonto oli kertomuskaudella poikkeuksellisen tiheään esillä mediassa. Lisäksi keskusteluun nousi runsaasti kirkon kannalta haastavia aiheita, kuten seksuaalisten vähemmistöjen asema kirkossa ja
kansainvälinen ateistinen uskontokritiikki. Seurakuntakontaktien
puuttuessa ihmisten käsitys ja mielikuvat kirkosta muodostuvat yhä
enemmän median välityksellä, ja seuraukset tästä kehityksestä voivat
olla dramaattisia. TV-ohjelman käynnistämä vilkas keskustelu kirkon suhteesta homoseksuaaleihin sai lyhyessä ajassa suuren määrän
ihmisiä eroamaan kirkosta.
Varsinkin sosiaalisessa mediassa käydyn keskustelun vilkkaus
osoittaa, että painetta uskonnosta, kirkosta ja kristillisestä opista
käytävälle asialliselle keskustelulle on runsaasti. Kirkkoon ei enää
suhtauduta kyseenalaistamattomana auktoriteettina, vaan entistä
enemmän vaaditaan perusteluja ja muutosta koettuihin epäkohtiin.
Entisestä viestinnän objektista on yhä enemmän tullut viestinnän
subjekti ja vakavasti otettava keskustelukumppani.
Seurakuntien panostus verkkoviestintään kasvoi kertomuskaudella, ja panostuksen arvioitiin kasvavan myös seuraavalla nelivuotiskaudella. Sosiaalisen median murroksen myötä verkkoviestinnästä on tullut yhä vahvemmin kaikkien seurakunnan työntekijöiden
työväline. Murros edellyttää myös kirkon viestinnän ammattilaisten
työorientaation kehittymistä. Kun verkosta tulee kaikkien työväline
ja kaikki ilmaisevat itseään ja organisaationsa tavoitteita julkisessa
ympäristössä, niin verkkoviestinnän ammattilaisten on kyettävä tarjoamaan konsultatiivista ja koulutuksellista apua. Kertomuskaudella
toteutettu Hengellinen elämä verkossa -hanke on tarjonnut tähän
hyviä mahdollisuuksia ja viitoittanut tietä eteenpäin.
Vaikka seurakuntalehdet ovat kiistatta seurakuntien tärkein
viestintäkanava, on huomionarvoista, että kyselyssä kirkon jäsenistä
kaksi viidestä ilmaisi halunsa saada seurakunnalta tiedotteita, kortteja, kirjeitä tai vastaavia. Lähes kolmasosa ilmaisi halunsa vastaanottaa sähköpostia, edellyttäen, että oma sähköpostiosoite on annettu
seurakuntaan. Neljäsosa soisi seurakunnan kertovan tapahtumista
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sosiaalisessa mediassa, jossa voi itse seurata viestintää. Viestintäkulttuurin muutos haastaa myös seurakuntia pohtimaan jäsenten tavoittamista uudella tavalla.

291

12. Hallinto

•
•
•
•
•

Seurakuntarakenteiden muutos jatkui voimakkaana ja seurakuntien määrä
väheni kertomuskaudella 68:lla.
Seurakuntavaalien 2010 äänestysprosentti oli 17. Se kasvoi neljänsissä vaaleissa peräkkäin.
Seurakuntavaaleissa äänioikeus oli ensimmäistä kertaa 16-vuotiailla. Äänioikeuttaan käytti 16–17-vuotiaista 15,3 %.
Kertomuskaudella toteutettiin vuonna 2008 hyväksyttyä kirkon strategiaa,
ja strategiset toimintalinjaukset näkyivät ja vaikuttivat hallinnon toimintaan ja päätöksentekoon.
Kirkon ensimmäinen tulevaisuusselonteko valmistui, ja kirkolliskokous
päätti selonteon laatimisesta neljän vuoden välein.

12.1 Seurakunnat
Seurakuntarakenteet olivat voimakkaassa muutoksessa. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet kuuluivat vuoden 2011 lopussa 449
seurakuntaan. Seurakuntien määrä väheni kertomuskaudella kaikkiaan 68 seurakunnalla (vuonna 2007 seurakuntia oli 517) pääasiassa kuntarakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Vuonna 2003
seurakuntia oli 582. Seurakuntatalouksia oli kertomuskauden päättyessä 311, joista 273 seurakunnalla oli erillinen talous. Siten myös
seurakuntatalouksien määrät vähenivät, sillä vuonna 2007 seurakuntatalouksia oli 390, joista 351 seurakunnalla oli erillinen talous. Seurakuntayhtymiä oli 38, ja niihin kuului 176 seurakuntaa. Seurakunnat muodostivat yhteensä 69 rovastikuntaa (78 vuonna 2007).
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Kuvio 12.1
Seurakuntien lukumäärä vuosina 1917–2011.
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Kirkon väkiluvusta kuusi prosenttia kuului pieniin, alle 3 000 jäsenen seurakuntiin. Seurakunnista vajaa kolmannes oli alle 3 000
jäsenen seurakuntia ja enemmistö seurakunnista (51 %) oli alle 6 000
jäsenen seurakuntia. Kertomuskaudella seurakuntien määrä väheni
suhteellisesti eniten näissä kokoluokissa kun kaikissa muissa kokoluokissa osuudet kasvoivat. Suuria, yli 20 000 jäsenen seurakuntia oli
12 prosenttia, mutta niissä oli yli 37 prosenttia kirkon väkiluvusta.
Keskimäärin seurakunnissa oli 9 289 jäsentä. Kertomuskaudella seurakuntien keskimääräinen koko kasvoi 917 jäsenellä.

Taulukko 12.1
Seurakuntien jakautuminen eri kokoluokkiin vuonna 2011.
Väkiluku

Seurakuntia, kpl

Seurakunnista %

Väkiluvusta %

alle 3 000

132

29,4

6,0

3 000–5 999

97

21,6
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63

14,0

10,1
11.1
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33

7,4

8,2
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11,2
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7,1

18,7
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18,4

Yhteensä

449

99,9

100,0
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Seurakuntarakenteiden muutokset Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke) jatkui kertomuskaudella, ja hankkeen
seurauksena tapahtuneet kuntien yhdistymiset vaikuttivat seurakuntien määrään. Kirkkolain mukaan saman kunnan alueella voi olla
vain yksi seurakunta tai seurakuntayhtymä. Toisaalta seurakuntien
vähenemisen syynä olivat seurakuntien omat talouden ja toiminnan
tehostamisen tarpeet. Suurin kunta- ja seurakuntajaotuksen muutos
aalto oli vuonna 2009, jonka aikana seurakuntien lukumäärä väheni
49 seurakunnalla.
Kirkkohallitus asetti maaliskuussa 2008 seurakuntien rakennemuutosprosessia varten vuosiksi 2008–2011 ohjausryhmän, jonka
tehtävänä oli 1) koota muutosprosessin kehityslinjat ja tehdä niistä
johtopäätökset; 2) tukea muutosprosessia kirkon eri tasoilla sekä 3)
suunnitella ja ohjeistaa muutosprosessia koskevaa viestintää. Lähtökohtana työskentelylle oli aiemman, vuosina 2005–2007 toimineen
seurakuntarakennetyöryhmän mietinnössään Muuttuvien yhteisöjen
kirkko nimeämät rakenneuudistuksen tavoitteet: kirkon jäsenyyden
vahvistaminen, seurakuntayhteisöjen tukeminen ja itsekannattavuuden lisääminen.

Kuvio 12.2
Hanke: Seurakuntarakenteiden muutos.
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Ohjausryhmän alatyöryhminä toimivat Tulevaisuuden seurakunta 2020 -työryhmä, Viestintäryhmä ja Kirkko 2020 -työryhmä.
Hankkeeseen kuului myös Kirkon tutkimuskeskuksessa toteutettu
tutkimuskokonaisuus rakennemuutosprosesseista ja niiden vaikutuksista seurakuntien toimintaan ja talouteen. Yhdistyneitä seurakuntia
koskeva tutkimusprosessi toteutettiin vuosina 2009–2011. Tutkimushankkeessa tarkasteltiin seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja
työntekijöiden käsityksiä rakennemuutoksen vaikutuksista. Lisäksi
selvitettiin, miten rakennemuutokset vaikuttivat seurakuntien toimintaan ja talouteen. Hankkeessa tehtiin kahdeksan tutkimusta tai
raporttia, jotka julkaistiin Kirkon tutkimuskeskuksen www -julkaisusarjassa.
Harri Palmun tutkimuksen Seurakuntaliitos jäsenen silmin (2011)
mukaan pääosalle kirkon jäsenistä rakenneuudistuksella ei ole merkitystä heidän suhteeseensa seurakuntaan tai osallistumiseensa. Gallup Ecclesiastica -kyselyssä vuonna 2011 tulokset olivat samanlaiset.
Rakennemuutosseurakunnissa yhdeksän kymmenestä seurakuntalaisesta katsoi seurakunnan toiminnan ja palvelujen vastaavan hänen
tämänhetkisiä tarpeitaan. Gallup Ecclesiastica -kyselyssä näin kokevia
oli kolme viidestä. Kaiken kaikkiaan pääosa seurakuntalaisista siis
arvioi, että rakennemuutoksella ei ole ollut mitään seurauksia heidän hengelliseen elämäänsä, jäsenyyteensä, mahdollisuuksiinsa osallistua toimintaan tai tunteeseensa seurakunnan tuttuudesta. Selvä
enemmistö myös katsoi, että muutos ei ole vaikuttanut mitenkään
seurakunnan palvelujen saatavuuteen, monipuolisuuteen, laatuun tai
mahdollisuuksiin toimia vapaaehtoisena.
Gallup Ecclesiastica -kyselyn mukaan kaksi kolmesta (66 %) seurakuntalaisesta (N=3 455) katsoi, että seurakuntarajoilla ei ole merkitystä heidän osallistumiselleen seurakunnan toimintaan. Vain 17
prosenttia kirkon jäsenistä koki, että seurakuntarajoilla on merkitystä heidän osallistumiselleen. Osuus vastasi rakennemuutosseurakunnissa tehdyn tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan seurakunnan rajoilla on merkitystä viidesosalle seurakunnan jäsenistä. Vain
seitsemän prosenttia arvioi seurakuntasuhteensa muuttuneen: viisi
prosenttia arvioi seurakunnan olevan vähemmän tärkeä ja etäisempi
ja kaksi prosenttia arvioi seurakunnan tulleen läheisemmäksi kuin
ennen uudistusta.
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Gallup Ecclesiastica -kyselyn mukaan kahdeksan prosenttia seurakuntalaisista katsoi, että seurakuntarajoilla on merkitystä heidän
hengellisen elämän toteuttamiselleen. Yli neljä viidestä (82 %) kuitenkin katsoi, että tällä ei ole merkitystä. Tulos on yhteydessä siihen,
että valtaosa ei juuri osallistu seurakunnan toimintaan. Myös nämä
osuudet vastaavat melko hyvin rakennemuutosseurakuntien jäsenille
tehdyn tutkimuksen tuloksia: seurakuntarajoilla on merkitystä joka
kymmenennelle seurakunnan jäsenelle. Rakennemuutoksella oli vaikutuksia lähinnä aktiivisesti seurakunnan toimintaan osallistuville.
He arvioivat muita useammin, että rakennemuutos on vaikuttanut
myönteisesti heidän osallistumismahdollisuuksiinsa.
Seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käsitykset
poikkeavat paitsi toisistaan, myös seurakuntalaisten näkemyksistä.
Näkemysten vahva hajaantuminen saattaa kertoa myös muutosprosessin keskeneräisyydestä. Vain pieni osa seurakunnan työntekijöistä,
viidesosa, katsoi uudistuksen vahvistaneen seurakuntalaisten edellytyksiä hengellisen elämänsä hoitamiseen. Näin ajattelevien osuus
oli pienentynyt vuodesta 2009. Työntekijöiden käsitykset uudistuksen vaikutuksista seurakunnan palveluihin olivat varsin ristiriitaiset.
Kaksi viidestä katsoi seurakunnan palveluiden vähentyneen uudistuksessa, mutta lähes yhtä suuri osa katsoi palveluiden monipuolistuneen. Seurakuntalaisista seitsemän prosenttia näki palvelujen
heikentyneen ja joka viides katsoi niiden monipuolistuneen. (Harri
Palmu: Tavoitteista totta. Johtavien luottamushenkilöiden ja henkilöstön
kokemukset seurakuntien rakennemuutosten suunnitteluvaiheesta, uudistusten vaikutuksista ja uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 19, 2010 ja Hanna Salomäki: Rakennemuutosseurakuntien työntekijöiden näkemykset
uudistuksen vaikutuksista ja työoloista, Kirkon tutkimuskeskuksen
www-julkaisuja 28, 2012.)
Tutkimusten perusteella seurakuntarakenteen muutosta ei juuri
voi perustella jäsenten tarpeilla. Valtaosalle seurakuntalaisista seurakuntarajat ovat merkityksettömiä eivätkä seurakunnan rajat vaikuta
heidän sitoutumiseensa seurakuntaan tai osallistumiseen millään tavalla.
Seurakuntaliitoksilla ei Vesa Keson ja Jarmo Vakkurin tutkimuksessa Rakennemuutosten yhteys seurakuntien talouskehitykseen
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(Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 25, 2011) havaittu olevan pysyvää vaikutusta seurakuntien myönteiseen talouskehitykseen.
Liitosseurakunnissa talouskehitys oli suotuisampaa kuin keskimäärin: nettoinvestointien keskiarvot olivat suurentuneet liitosten jälkeisinä vuosina. Tällä arvioidaan olevan yhteyttä seurakuntien saamiin
liittymisavustuksiin tai suuruuden ekonomian hyödyntämiseen. Jos
talouden kehitystä tarkastellaan ilman seurakuntien saamia yhdistymisavustuksia, tilanne on kuitenkin toinen.
Rakennemuutosseurakuntien työntekijöiden käsitykset muutoksen vaikutuksista talouskehitykseen muuttuivat kielteisemmiksi vuosina 2009–2011. Vuonna 2011 vain neljäsosa työntekijöistä katsoi,
että tavoite seurakunnan taloudellisesta vakaudesta on toteutunut
hyvin uudistuksessa. Myös käsitykset seurakunnan itsekannattavuudesta ovat muuttuneet negatiiviseen suuntaan vuodesta 2009. Käsitykset olivat erityisen kielteisiä yhtymäseurakunnissa, joissa jopa 60
prosenttia koki uudistuksen vähentäneen seurakunnan resursseja.
Tutkimuksessa painotetaan, että seurakuntaliitoksen lopullinen
onnistuminen riippuu suurelta osin siitä, millä tavoin muutosta johdetaan ja ohjataan. Seurakuntaliitosten ja yhteisöllisyyden välinen
suhde on monimutkainen, eikä suurten yhteisöjen tuoma ”hyöty” ole
yksiselitteisesti mitattavissa. Vaikka seurakunnan koon kasvattaminen toisi hyötyä tietyllä osa-alueella, siitä voi seurata myös ongelmia
esimerkiksi yhteisöllisyyden toteutumisessa tai palvelujen alueellisessa kattavuudessa. Tutkimukset eivät anna tukea sille, että seurakuntien yhdistyminen automaattisesti vahvistaisi seurakuntien talouskehitystä. Argumentit liitosten perusteluksi tuleekin löytää muualta
kuin taloudellisista perusteista.
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö -strategia vuoteen 2015 linjaa, että rakennemuutoksilla tehostetaan ja turvataan seurakunnan
toimintaa sekä kohdennetaan toimintaa aiempaa paremmin. Tutkimushankkeessa toteutetut tutkimukset osoittavat, että rakennemuutoksilla ei ole yksiselitteistä vaikutusta seurakunnan toimintaan osallistumiseen (Harri Palmu ja Hanna Salomäki: Rakenneuudistuksen
vaikutukset toimintaan osallistumiseen ja tavoittavuuteen, julkaisematon 2012). Kuten edellä mainittiin, seurakuntalaiset itse eivät katso
muutoksen vaikuttaneen omaan osallistumiseensa. Jumalanpalveluksiin osallistuminen vähentyi osassa tutkittuja seurakuntia, sen sijaan
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musiikkitilaisuuksiin osallistumisessa tapahtui muutosta kumpaankin suuntaan. Toisaalta myös koko maan jumalanpalvelusosallistuminen laski eikä voida tietää, missä määrin tämä muutos on juuri
seurakuntaliitoksista aiheutuvaa.
Yhteisvastuukeräyksen keräystuotto ei ollut merkittävästi muuttunut. Diakoniatyön vapaaehtoisten suhteellinen määrä kasvoi osassa liitosseurakuntia ja väheni toisissa. Lapsityön tavoittavuus pieneni
kaikissa tutkituissa liitosseurakunnissa.
Liitosten vaikutukset osallistumiseen ovat erilaiset riippuen siitä, minkä tyyppisistä tilaisuuksista on kyse. Vapaaehtoisten määrä
ei liitoksissa välttämättä vähene, mutta lapsi- ja diakoniatyön osalta
tavoittavuus oli vähentynyt tutkituissa liitosseurakunnissa.
Seurakuntien välille muodostui suuria eroja rakennemuutosten
vaikutuksia käsittelevissä tutkimuksissa. Parhaat tulokset yhdistymisestä saatiin silloin, kun kaksi suhteellisen samankokoista seurakuntaa liittyi toisiinsa. Sen sijaan silloin, kun yhdistyvät seurakunnat olivat hyvin erikokoisia, yhdistymisprosessiin liittyi monenlaisia
ongelmia. Tulokset olivat heikoimmat yhtymäratkaisuun päätyneissä
seurakunnissa. (Harri Palmu: Tavoitteista totta, Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 19, 2010.)
Tutkimusten mukaan henkilöstö on avainroolissa muutoksessa.
Vain kolmannes katsoi töiden olevan työpaikalla hyvin organisoituja. Tämä on selvästi vähemmän kuin seurakunnissa keskimäärin.
Aiempaa pienempi osa työntekijöistä katsoo tavoitteidensa olevan yhteneväisiä työnantajan tavoitteiden kanssa. Työntekijät kokivat työnsä
mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Valtaosa työntekijöistä piti edelleen
työtään henkisesti raskaana. Alle 40-vuotiaista näin koki kolme neljästä. Tutkimuksissa kävi ilmi, että liitosprosessia tulisi ryhtyä seurakunnassa valmistelemaan ajoissa ja siinä tulisi olla mukana luottamushenkilöt ja työntekijät. Valmistelua tulisi tehdä niin, että jo liitoksen
astuessa voimaan olisi määritelty toimintaorganisaatio ja johtamisjärjestelmä. Tällä tavoin voitaisiin edesauttaa henkilöstön sopeutumista
muutokseen. Onnistunut muutosprosessi on huomattavasti enemmän
riippuvainen johtamisesta ja henkilöstöstä kuin rakenteista. Rakennemuutoksen prosessi ei ole valmis silloin, kun hallinnolliset päätökset
muutoksista on tehty. (Harri Palmu: Työolot rakennemuutosseurakunnissa, Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 21, 2010.)
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Seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmä julkaisi väliraportin Havaintoja ja kokemuksia seurakuntien rakennemuutoksista
maaliskuussa 2010. Väliraporttiin koottiin tietoa jo tapahtuneiden
liitosten rakenteellisista ratkaisuista, informaatiota kuntien Paras-hankkeesta, seurakuntien jäsenmäärä- ja taloustietoja sekä kokemuksia seurakuntien rakennemuutoksista.
Hankkeen yhteydessä ylläpidettiin kirkon keskushallinnon Sakasti-sivuilla Seurakuntarakenteet-sivustoa, johon on kerätty ja laadittu ohjausryhmän toimeksiannon mukaista materiaalia tukemaan
seurakuntia rakennemuutosten toteuttamisessa.
Ohjausryhmän loppuraportti julkaistiin tammikuussa 2012.
Loppuraportin tavoitteena on toimia keskustelunavaajana kirkon
paikallistason rakenteiden kehittämisessä. Monet ympäristön muutosvoimat kuten yleinen talouskehitys, kirkon jäsenmäärän kehitys,
henkilöstörakenteen muutokset sekä kuntarakenteiden tuleva kehitys haastavat kirkon rakenteita. Raportissa katsotaan, että keskeisinä tavoitteina rakenteita kehitettäessä seurakuntien kannalta ovat
jäsenlähtöisyys ja erilaisten jäsenidentiteettien mahdollistaminen,
monipuolisen toiminnan turvaaminen, läheisyysperiaatteen ja yhteisöllisyyden edistäminen, seurakuntien taloudellisen polarisaation
vähentäminen ja taloudellisen vakauden lisääminen, työvoimaresurssien nykyistä joustavampi käyttö sekä johtamisen ja hallinnon yksinkertaistaminen.
Loppuraportissa ohjausryhmä esitti kolme mahdollista rakennevaihtoehtoa kirkon paikallisrakenteen kehittämiseksi: seurakuntarakenteissa seurataan edelleen kuntarakenteiden kehittymistä,
kehitetään kirkon rakennetta uuden rovastikunta-rakennemallin mukaisesti tai kehitetään kirkon rakennetta uuden hiippakunta-rakennemallin mukaisesti. Ohjausryhmän oma kannanotto oli, että kirkon
paikallistason rakenteita on kehitettävä, ja se suosittaa lähtökohdaksi loppuraportissa kuvattua rovastikuntamallia. Loppuraportti lähti
laajalle palautekierrokselle tammikuussa 2012. Tavoitteena on tuoda
kirkolliskokoukselle selvitys rakenneuudistuksesta syksyllä 2012.
Seurakuntien rakennemuutokset tulevat edelleen jatkumaan,
joskin kertomuskaudella liitosneuvotteluja käyneiden seurakuntien
määrä väheni selvästi. Seurakuntien oman ilmoituksen mukaan seurakuntien yhdistymisneuvotteluja oli käyty joka viidennessä seura-
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kunnassa, kun edellisellä kertomuskaudella luku oli 37 prosenttia.
Samoin neuvotteluja seurakuntayhtymän perustamiseksi oli käyty
vähemmän, sillä kertomuskaudella neuvotteluja kävi joka kymmenes seurakunta. Edellisellä kertomuskaudella näitä seurakuntia oli
enemmän kuin joka viides (21 %).

Taulukko 12.2
Niiden seurakuntien osuus, jotka ovat ryhtyneet vuosina 2008–2011 neuvotteluihin naapuriseurakuntien kanssa seurakuntayhtymän perustamisesta tai seurakuntien liittämisestä
yhteen (%).
Neuvottelu on
käyty ja liitos on
toteutettu

On ryhdytty
neuvotteluihin

Neuvotteluihin
aiotaan ryhtyä
lähivuosina

Ei ole ryhdytty
neuvotteluihin eikä
ole suunnitelmissa

Seurakuntayhtymän
perustamisesta

9

11

7

73

Seurakuntien liittämisestä
yhteen

11

20

14

55

Seurakuntien rakennemuutokset kytkeytyvät vahvasti kuntarakennemuutokseen. Yli puolessa (61 %) niistä seurakunnista, joissa yhdistyminen oli toteutunut tai neuvottelut olivat käynnissä, taustalla oli
joko suunnitelmissa tai toteutumassa oleva kuntaliitos. Seurakunnat
arvioivat kertomuskaudella tapahtuneella rakennemuutoksella olleen useimmiten jokseenkin myönteinen vaikutus (66 %) tai erittäin
myönteinen vaikutus (5 %) seurakunnan perustehtävän toteuttamisen
näkökulmasta. Jokseenkin kielteisenä vaikutuksen arvioi joka neljäs
(26 %) seurakunta ja seurakunnan perustehtävän kannalta vaikutuksen erittäin kielteisenä näki neljä prosenttia seurakunnista.

Seurakuntavaalit
Luottamushenkilöt käyttävät seurakunnissa ylintä päätösvaltaa.
Marraskuussa 2010 järjestetyissä seurakuntavaaleissa valittiin itsenäisissä seurakunnissa kirkkovaltuustojen jäsenet ja seurakuntayhtymissä yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen jäsenet.
Vuoden 2010 seurakuntavaalit toivat merkittävän uudistuksen koko
yhteiskunnan kannalta. Kirkko antoi ensimmäistä kertaa äänioikeuden
16-vuotiaille. Äänioikeutettuja alle 18-vuotiaita oli runsaat 115 000.
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Seurakuntavaalien viestintäsuunnitelmassa tavoitteiksi asetettiin, että seurakuntalainen tietää vaaleista, painopisteenä on verkko,
nuorten ehdokkaiden määrää lisätään ja ehdokkaat tehdään tunnetuksi. Lisäksi ensi kertaa käytössä oli valtakunnallinen tulospalvelujärjestelmä ja vaalikone sekä mahdollisuus hyödyntää valtakunnallista vaalikampanja-aineistoa paikallisesti. Edelleen tavoitteena oli
äänestysprosentin kasvattaminen vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä.
Seurakuntiin tarjottiin yhteinen tuloksenlaskentajärjestelmä ja
tulospalvelu. Seurakunnat ottivat sen hyvin käyttöön, ja sen ansiosta vaalitulos voitiin kertoa medialle huomattavasti aikaisempaa nopeammin ja luotettavat monipuoliset tilastot saatiin entistä nopeammin käyttöön.
Seurakuntavaalien äänestysprosentti nousi 17 prosenttiin (14,5
vuonna 2006) ja nuorten 16–17-vuotiaiden osalta se oli koko maassa
15,3. Tyttöjen äänestysprosentti oli 17,2 ja poikien 13,2. Valtakunnallisesti korkeimmat 16–17-vuotiaiden äänestysprosentit olivat Ranuan (57,7) Kinnulan (54,8) Kiikoisten (48,3) Sievin (45,9) ja Perhon
(44,3) seurakunnissa. Ehdokkaita oli lähes 23 000, ja heistä nuorimmat olivat Pernajan (keski-ikä 42,4 vuotta), Kinnulan (42,7), Forssan
(43,7), Siikaisten ja Pohjan suomalaisessa (43,9) sekä Limingan (44)
seurakunnissa.
Hiippakunnittain ainoastaan Helsingin hiippakunnassa ensi
kertaa äänestäneiden äänestysprosentti (14), oli korkeampi kuin hiippakunnan yleinen äänestysprosentti. Hiippakunnista paras äänestysprosentti saavutettiin edellisten vaalien tapaan Lapualla (22,4). Alhaisin äänestysvilkkaus oli Helsingin hiippakunnassa (13,4 %). Alle
30-vuotiaiden äänestysaktiivisuus oli keskimääräistä heikompi, ja se
vaihteli hiippakunnittain Porvoon 5,4 prosentista Helsingin selvästi muita korkeampaan 16,2 prosenttiin. Nuorten 16–17-vuotiaiden
äänestysprosentti vaihteli Mikkelin hiippakunnan 11,5 prosentista
Lapuan ja Oulun hiippakuntien 20 prosenttiin.
Monissa seurakuntayhtymissä nuorten 16–17-vuotiaiden äänestysprosentti oli korkeampi kuin seurakuntayhtymän yleinen äänestysprosentti. Pienimmät nuorten äänestysprosentit olivat seurakuntayhtymistä Kotka-Kymissä (4,8), Tampereella (7,9), Mustasaaressa
(8,1) ja Hämeenlinnassa sekä Närpiössä (8,7).
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Kokonaisuutena nuorten 16–17-vuotiaiden äänestysaktiivisuus
oli varsin hyvä, eikä Nuorisobarometrin vuonna 2010 ennakoima
äänestysaktiivisuuden lasku toteutunut. Nuorisobarometrin mukaan
samanikäisistä nuorista kolme prosenttia sanoi keväällä 2010 äänestävänsä seurakuntavaaleissa varmasti ja 16 prosenttia todennäköisesti.

Kuvio 12.3
Äänestysprosentti seurakuntavaaleissa vuosina 1970–2010.
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Ennakkoäänestyksen suosio lisääntyi edelleen selvästi. Ennätysvilkasta ennakkoäänestys oli useissa kaupungeissa. Kaikkien ennakkoäänten osuus oli 54,5 prosenttia, kun se oli edellisissä seurakuntavaaleissa lähes 44 prosenttia.
Ennakkoon äänestävät muutkin kuin ne, jotka eivät pysty äänestämään varsinaisina vaalipäivinä. Ennakkoäänestysmahdollisuuksia
lisättiin useissa seurakunnissa erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa aikaisemmin käytettyjen vanhainkotien tai vastaavien rinnalle.
Kauppoja ja kauppakeskuksia käytettiin edelleen runsaasti ennakkoäänestyspaikkoina.
Ensimmäistä kertaa äänestäjien käytössä oli myös mahdollisuus
vaalikoneen käyttämiseen. Suuri joukko seurakuntia (295 kpl) otti
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vaalikoneen käyttöön. Vaalikoneessa vieraili 280 000 eri kävijää, ja
yhteensä tehtiin yli kolme miljoonaa sivulatausta. Kirkon tutkimuskeskuksen välittömästi vaalien jälkeen toteuttamassa tutkimuksessa
selvisi, että mitä nuoremmasta äänestäjäryhmästä oli kysymys, sitä
tärkeämmäksi äänestämisen syyksi nousi mahdollisuus vaalikoneen
käyttämiseen. Kun kaikista äänestäjistä tämä oli tärkeä syy joka neljännelle äänestäjälle, niin 16–24-vuotiailla se oli sitä jo enemmistölle
äänestäjistä.
Enemmistö valituista luottamushenkilöistä oli naisia. Kaikista
runsaasta 9 200 valitusta luottamushenkilöstä naisia on 54,2 prosenttia kuten oli edellistenkin vaalien jälkeen (54 %). Ehdokkaista naisia
oli samoin 53,6 prosenttia. Naiset olivat enemmistönä muissa ikäryhmissä paitsi yli 60-vuotiaissa. Eniten naisia luottamushenkilöinä
on Petolahden (Petalax) seurakunnassa (87,5 %), Pernajan (85,7), Urjalan (84,2), Tampereen Kalevan (82,6) ja Helsingin Munkkiniemen
seurakunnassa (82,4). Vastaavasti eniten miehiä on Luodon (Larsmo)
(78,9 %), Seinäjoen (76,9), Pohjan suomalaisessa (75), Lauritsalan
(73,9) ja Lohtajan (71,4) seurakunnissa.
Seurakuntavaaleissa valittiin runsaat 9 200 luottamushenkilöä
449 seurakuntaan: kirkkovaltuustoihin 7 052 ja seurakuntaneuvostoihin 2 174. Uusia luottamushenkilöitä oli kaikista valituista noin
52 prosenttia sekä valtuustoihin että seurakuntaneuvostoihin. Uusia
ehdokkaita valtuustoihin oli 72 prosenttia ja seurakuntaneuvostoihin
68 prosenttia.
Valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä oli 51,8 vuotta. Edellisiin vaaleihin nähden keski-ikä laski hieman, ja luottamushenkilöiksi valittiin enemmän nuorimpien ja vanhimman ikäryhmän ehdokkaita. Enemmistö valituista luottamushenkilöistä on edelleen
kuitenkin yli 50-vuotiaita (60 %), kuten heitä oli ehdokkainakin 59
prosenttia. Luottamushenkilöistä seurakuntaneuvostoissa 8,5 prosenttia ja kirkkovaltuustoissa 7,6 prosenttia oli alle 30-vuotiaita (7 %
vuonna 2006). Ehdokkaina alle 30-vuotiaita oli 9,5 prosenttia. Valituiksi tuli 233 alle 20-vuotiasta (2,5 %).
Nuorimmat luottamushenkilöt ovat Helsingin Paavalin seurakunnassa, jossa luottamushenkilöiden keski-ikä oli 40,1 vuotta, Vantaan Rekolan seurakunnassa (40,8), Sievin ja Helsingin Kallion seurakunnassa (42,5) sekä Espoon Leppävaaran seurakunnassa (43,1).
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Äänestäjät olivat yleisesti ottaen samanikäisiä kuin valitut. Valittujen luottamushenkilöiden ikäjakauma poikkeaa kuitenkin osin
äänestäneiden ikäjakaumasta. Erityisesti nuoret ilmoittivat äänestäneensä nuoria ehdokkaita.
Tutkimuksen mukaan tärkeimmät syyt äänestämiselle olivat
myönteinen suhtautuminen seurakunnan toimintaan (90 %), halu
vaikuttaa seurakunnan toimintaan (84 %), äänestyspaikan sopivuus
(84 %) ja äänestämisen kokeminen kansalaisvelvollisuudeksi (83 %).
Myös ehdokkaan tunteminen koettiin tärkeäksi (74 %). Tärkeimpien
syiden osalta 16–17-vuotiaat äänestäjät eivät eronneet mitenkään koko
äänestäjäjoukosta. Tarkasteltaessa erikseen 18–29-vuotiaita äänestäjiä henkilökohtaisen tuntemisen tärkeys putosi kuitenkin selkeästi
(59 %), ja sitä tärkeämmäksi asiaksi nousi se, että tiedotusvälineissä
puhuttiin seurakuntavaaleista (73 %). Nuorimmille 16–17-vuotiaille
äänestäjille tärkeimpien tekijöiden joukkoon nousivat vielä, että seurakuntavaaleja mainostettiin (59 %) ja että vanhemmat kävivät äänestämässä (59 %).
Vähäisimpiä syitä äänestämiselle olivat tutun ihmisen kehotus
käydä äänestämässä (19 %) ja aktiivisuus muussakin seurakunnan
toiminnassa (36 %). Näiden tärkeys kuitenkin kasvoi nuorempiin
äänestäjäryhmiin siirryttäessä. Nuorille 16–17-vuotiaille äänestäjille
syitä äänestämiselle olivat myös, että koulussa tai oppilaitoksessa oli
puhuttu seurakuntavaaleista (47 %), vanhemmat olivat kehottaneet
äänestämään (46 %), rippikoulun käyminen oli kannustanut äänestämään (40 %), ja että seurakunnan nuorisotyössä oli puhuttu seurakuntavaaleista (36 %).
Tieto vaaleista oli levinnyt hyvin. Vain neljä prosenttia äänestämättä jättäneistä seurakuntien jäsenistä piti syynä sitä, ettei tiennyt
vaaleista. Äänestämättä jättäneistä 18–29-vuotiaista tietämättömiä
vaaleista oli seitsemän prosenttia ja 16–17-vuotiaista yhdeksän prosenttia. Tämä kertoo vaaliviestinnän hyvästä onnistumisesta, sillä
Nuorisobarometrin 2010 mukaan vielä huhti-toukokuussa vain joka
viides evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva alle 29-vuotias nuori
tiesi, että marraskuussa pidetään seurakuntavaalit.
Myöskään äänestyspaikan huono sijainti ei vaikuttanut äänestämättä jättämiseen, sillä tämä oli syynä vain 12 prosentille, kaikkein nuorimmista kahdeksalle prosentille. Kaikkein yleisin syy jät-
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tää äänestämättä oli se, ettei ole tapana äänestää seurakuntavaaleissa
(60 %). Puolet äänestämättä jättäneistä seurakuntalaisista perusteli
asiaa sillä, että on tyytyväinen seurakunnan toimintaan nykyisellään
(51 %) tai seurakunnan asiat eivät kiinnosta (50 %). Äänestämättä
jättäneillä 18–29-vuotiailla keskimääräistä tärkeämpinä syinä nousivat esille tutun ehdokkaan puute (53 %) ja epäselvyys siitä, minkä
puolesta ryhmittymä toimii (48 %). Epäselvyys siitä, minkä asioiden
puolesta ehdolla olevat ryhmät toimivat, oli 16–17-vuotiaille suuri
äänestämättä jättämisen syy.
Äänestämättä jättäneiltä tiedusteltiin erikseen, mitkä asiat saisivat heidät äänestämään seurakuntavaaleissa. Varmojen äänestäjien
osuus erityisesti nuorissa alle 30-vuotiaissa kasvaisi internetin käyttömahdollisuuden ja ehdokkaan tuntemisen myötä. Samoin nuorten
äänestysaktiivisuutta kasvattaisi parempi tieto siitä, mitä asioita kukin ryhmä ajaa ja jos tietäisi enemmän vaaleista.
Kaikista äänestämättä jättäneistä kolmasosa äänestäisi varmasti,
jos olisi postiäänestysmahdollisuus tai olisi mahdollista äänestää sähköisesti internetin kautta. Sähköisen äänestämisen mahdollisuutta
painotti neljä vuotta sitten runsas neljännes kaikista vastaajista. Nyt
18–29-vuotiaista jo 44 prosenttia ilmoitti äänestävänsä varmasti, jos
se olisi mahdollista sähköisesti.

Taulukko 12.3
Seurakuntavaaleissa vuonna 2010 eri listoilta valituksi tulleet luottamushenkilöt (%).
Kirkkovaltuusto

Seurakuntaneuvosto

Poliittisesti sitoutumaton

39

62

Keskustapuolue

29

9

Kokoomus

13

11

Sosiaalidemokraatit

11

11

Kristillisdemokraatit

2

0,4

muu poliittinen lista
Yhteensä

6

6

101

100

Seurakuntavaaleissa on ollut mahdollista käyttää poliittisia tunnuksia vuodesta 1994 lähtien. Vuoden 2010 vaaleissa niiden käyttö
oli kuitenkin edelleen vaihtelevaa, ja osa ehdokaslistoista oli ilman
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poliittisia tunnuksia silloinkin, kun taustalla oli poliittinen viiteryhmä. Seurakunnat ilmoittivat tilastotiedustelussa luottamuselimissä
toimivan jäseninä kirkkovaltuustoissa enemmän poliittisilta listoilta
(61 %) valittuja ja seurakuntaneuvostoissa enemmän poliittisesti sitoutumattomilta listoilta valittuja (62 %).
Seurakunnista valtaosa (79 %) toimi työmuotopohjaisella rakenteella. Kertomuskaudella seurakunnissa toimittiin myös aluetyörakenteella, kappeliseurakuntarakenteella ja eri rakennemalleja yhdistelemällä. Kaikkiaan seurakunnat ilmoittivat yhteenlasketuksi eri
luottamuselinten jäsenmääräksi vuonna 2011 noin 21 000 jäsentä.
Seurakuntien huolenaiheena oli, että rakennemuutos tulee edelleen
vaikuttamaan luottamuselimiä vähentävästi ja lähidemokratia kapenee.

12.2 Hiippakunnat
Kirkollista hallintoa varten maa on jaettu yhdeksään hiippakuntaan.
Hiippakunnan hallintoa hoitavat piispa, hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli ja sen toimielimet ja viranhaltijat. Hiippakunta on toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen yksikkö. Piispa on hiippakuntansa hengellinen johtaja, ja tehtävät koskevat pääasiassa papistoa
ja seurakuntien hengellistä toimintaa. Piispa johtaa hiippakuntansa
hallintoa ja toimintaa sekä valvoo sen seurakuntia ja pappeja. Tehtävässään hän samalla johtaa ja valvoo hiippakunnan virastona toimivan tuomiokapitulin toimintaa ja on sen viranhaltijoiden esimies.
Hiippakuntavaltuustojen tehtävänä on tukea ja edistää kirkon
tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, ja sen jäseninä on 14
maallikkoa ja seitsemän pappia. Kirkkovaltuustot tai yhteiset kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenet. Valtuuston pappisjäsenet valitsee hiippakunnan
papisto.
Tuomiokapituli toimii kirkon tehtävien edistämiseksi hiippakunnassa. Sen tehtävät liittyvät hiippakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen sekä seurakuntien ja niiden henkilöstön tukemiseen
ja valvontaan. Tuomiokapitulin jäseninä ovat piispa, tuomiorovasti,
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kaksi pappisasessoria, lakimiesasessori, yksi hiippakuntavaltuuston
valitsema maallikkojäsen ja hiippakuntadekaani. Lisäksi hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla on istunnoissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa
hallinnossa on lääninrovasti, joka toimii paikallistasolla. Lääninrovasti valitaan kuudeksi vuodeksi rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista.
Hiippakuntia on yhdeksän: Turku, Tampere, Oulu, Mikkeli, Porvoo, Kuopio, Lapua, Helsinki ja Espoo. Muut hiippakunnat
kattavat tietyn maantieteellisen alueen seurakunnat, mutta Porvoon
hiippakuntaan kuuluvat kaikki seurakunnat, jotka ovat ruotsinkielisiä tai joiden jäsenten enemmistön kieli on ruotsi, sekä saksalainen
seurakunta ja Olaus Petrin seurakunta.
Hiippakuntien elämään vaikuttivat kertomuskaudella useat piispanvaalit. Hiippakuntien piispoina toimivat kertomuskauden aikana
Turun arkkihiippakunnassa arkkipiispana Jukka Paarma ja vuodesta
2010 Kari Mäkinen, joka sitä ennen toimi Turun piispana. Turun
piispaksi valittiin Kaarlo Kalliala samana vuonna. Tampereen hiippakunnan piispana toimi Juha Pihkala ja vuodesta 2008 Matti Repo.
Oulun hiippakunnassa piispana toimi Samuel Salmi, Mikkelin
hiippakunnassa Voitto Huotari ja vuodesta 2009 Seppo Häkkinen.
Porvoon hiippakunnassa Gustav Björkstrand toimi piispana vuoteen
2009 ja sen jälkeen Björn Vikström. Kuopion hiippakunnassa piispana toimi Wille Riekkinen ja vuodesta 2012 Jari Jolkkonen. Lapuan
hiippakunnan piispa oli Simo Peura, Helsingin hiippakunnassa Eero
Huovinen ja vuodesta 2010 Irja Askola. Espoon hiippakunnassa piispana toimi Mikko Heikka ja vuodesta 2012 Tapio Luoma.
Kertomuskaudella hiippakuntien toimintaa sävyttivät piispantarkastusten, viranomaistehtävien ja muiden tavanomaisten toiminta- hallinto- ja taloustehtävien ohella useat vaalit. Piispanvaalien
lisäksi toimitettiin kirkolliskokousvaalit, uudet hiippakuntakokousvaalit, seurakuntavaalit ja useita kirkkoherranvaaleja. Hiippakuntien
keskeisinä tehtävinä seurakuntien tukemisessa painottuivat kokonaiskirkon yhteiset hankkeet ja Meidän kirkko -strategian toimintalinjausten mukaiset alueet hiippakunnan erityispiirteiden mukaisten
kehittämisalueiden ja tavoitteiden rinnalla. Näitä olivat toisaalla nelivuotiskertomuksessa yksityiskohtaisemmin käsitellyt Pyhä-painopis-
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te, jumalanpalveluselämä, jäsenyys, vapaaehtoistoiminta, diakoninen
vastuu, ympäristökysymykset, viestintä ja erityisesti verkkoviestintä,
henkilöstön hengellisen elämän syventäminen, johtaminen, koulutus
ja rekrytoinnit sekä seurakuntien rakennemuutosten tukeminen.

12.3 Piispainkokous
Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa, julistusta ja työtä sekä hiippakuntien hallintoa ja hoitoa koskevia asioita. Piispainkokouksen
jäseniä ovat piispat, kenttäpiispa ja jokaisen tuomiokapitulin kutakin istuntoa varten määräämä asessori. Piispainkokouksen päätökset
ovat sitovia niissä tapauksissa, jotka kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä nimenomaan määritellään piispainkokouksen päätettäviksi.
Muissa asioissa päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.
Kertomuskaudella saatettiin päätökseen piispainkokouksen asettaman parisuhdelakityöryhmän työ. Taustalla oli kirkolliskokouksen
vuonna 2003 piispainkokoukselle antama tehtävä selvittää teologisesta ja juridisesta näkökulmasta parisuhteen rekisteröinnin seuraukset kirkolle. Työryhmän mietintö Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet
julkaistiin vuonna 2009. Vuonna 2010 piispainkokous hyväksyi selvityksen Parisuhdelain seuraukset kirkossa. Laajassa selvityksessä kuvataan kirkon kannanottoja avioliitosta, perheestä ja samaa sukupuolta
olevien parisuhteista ja arvioidaan parisuhdelain seurauksia raamatuntulkinnan, luterilaisen etiikan, ekumenian, liturgisen perinteen,
sielunhoidon ja lainsäädännön näkökulmasta. Lopuksi selvityksessä
esitetään johtopäätökset ja toimenpidesuosituksia. Kirkolliskokous
käsitteli selvitystä ja hyväksyi piispainkokouksen selvityksessä esitetyt johtopäätökset kristillisestä avioliitosta, ihmisarvosta ja rukouksen mahdollisuudesta rekisteröityjen parisuhteiden osalta ja antoi
piispainkokouksen tehtäväksi pastoraalisen toimintaohjeen laatimisen. Pastoraalinen ohje rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden
puolesta ja heidän kanssaan hyväksyttiin piispainkokouksessa helmikuussa 2011.
Julkisuudessa käytiin laaja keskustelu vuonna 2008 kasteen,
pappisviran ja jäsenyyden suhteesta Luther-säätiön kastetoiminnan
johdosta. Piispainkokous antoi ohjeen kirkkoherroille, miten Lut-
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her-säätiön kastamat lapset voidaan liittää kirkon jäseniksi. Piispainkokouksen mukaan säätiön toimintatapa on ristiriidassa luterilaisen
kirkon tunnustuksen ja järjestyksen kanssa. Osalla säätiön työntekijöistä ei ole pappisoikeuksia luterilaisessa kirkossa eivätkä he voi kastaa kirkon jäsenyyteen ja hengelliseen yhteyteen. Heidän toimintansa
on ongelmallista lapsen ja hänen vanhempiensa sekä seurakunnan
kannalta.
Käytännön menettelyohjeessa vanhempien tulee pyytää lapsensa liittämistä kirkon jäseneksi kirkkoherralta, joka selvittää miten
kaste on toimitettu. Kirkkoherra selvittää vanhemmille pyynnön
merkityksen: se tarkoittaa, että vanhemmat tahtovat lapsensa kasvavan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenenä ja hengellisessä
yhteydessä. Piispainkokous korosti, että kirkkoon liittäminen ei ole
rekisteröintitoimenpide, vaan se edellyttää vanhempien ja paikallisseurakunnan tiivistä yhteistyötä.
Vuonna 2009 piispainkokous hyväksyi uusitun jumalanpalveluksen oppaan. Siinä esitellään jo nykyisen jumalanpalvelusten kirjan
tarjoamia mahdollisuuksia toimittaa esimerkiksi arkipäivän ja erityistilanteiden rukoushetkiä, viikkomessuja, perhemessuja ja jumalanpalveluksia ekumeenisiin tilanteisiin. Piispainkokouksen mukaan
jumalanpalveluksesta voi tulla entistä näkyvämmin seurakunnan
elämän keskus, jos se vietetään kirkkokäsikirjan mukaan ennakkoluulottomasti ja rikkaasti siten, että ”se on yhtä aikaa juhlallinen ja
yksinkertainen, harras ja kodikas, opillinen ja kokemuksellinen, liturginen ja karismaattinen”. Jumalanpalveluksen tulee olla myös kiireetön, mutta ei liian pitkä. Piispojen mukaan seurakunnissa tulee
myös panostaa ennen jumalanpalvelusta ja sen jälkeen tapahtuvaan
ihmisten kohtaamiseen ja piti tärkeänä ehtoollisteologian ymmärtämistä.
Piispainkokous antoi kirkon uudistushankkeista lausunnot
Kirkkolainsäädännön kodifiointi -mietinnöstä, Kirkon lähetysstrategia -mietinnöstä ja Diakoninvirka-mietinnöstä. Piispainkokous
piti kirkkolakia koskevaa uudistusta mittavana. Esimerkiksi virkamieslainsäädännön sisällyttäminen kirkkolakiin merkitsisi sen
laajenemista noin kolmasosalla. Piispainkokouksen mielestä virkamieslainsäädäntö tuli ratkaista ennen kirkkolain uudistusta. Lisäksi
piispainkokouksen mielestä kodifiointitoimikunta ei ollut selvittänyt
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riittävästi suppean puitelain mahdollisuutta. Seurakunnan jäsenyyden tuli piispainkokouksen mukaan edelleen perustua pääsääntöisesti vakituiseen asuinpaikkaan. Nykyisiä säännöksiä voitaisiin piispainkokouksen mukaan silti väljentää niin, että perustelluista syistä
kirkon jäsen voisi kuulua myös muuhun kuin asuinpaikkansa seurakuntaan esimerkiksi kielellisin perustein muodostetussa seurakunnassa.
Piispat kiinnittivät huomiota lähetysstrategian teologisiin ja opillisiin näkökohtiin. Piispainkokous piti ehdotuksen lähetystä ohjaavia
periaatteita tärkeinä: lähetystyössä on tärkeää suuntautua sinne, missä kristillinen todistus on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Kristittyjen tulee pitää kiinni Kristuksen ainutlaatuisuudesta Vapahtajana.
Toisinuskovien kanssa on pyrittävä elämään sovussa. Piispainkokous
piti lähetysstrategian yhtenä saavutuksena, että yhdessä sitoudutaan
kunnioittamaan ulkomaisten kirkkojen virkaratkaisuja ja välttämään
jännitteiden viemistä niihin.
Vuonna 2010 julkisuudessa oli esillä lastensuojelun ja rippisalaisuuden yhteensovittaminen. Piispainkokoukselle tehtiin aloite joulukuussa asian selvittämiseksi ja menettelytapaohjeen laatimiseksi.
Piispainkokous hyväksyi helmikuussa 2011 selonteon rippisalaisuuden ja lastensuojelun yhteensovittamisesta. Selonteossa selvitetään
kirkkolaissa mainitun rippisalaisuuden ja lastensuojelulaissa määritellyn ilmoitusvelvollisuuden oikeudellinen suhde. Selonteko ohjeistaa pappeja ja lehtoreita toimimaan Lastensuojelulain ja Kirkkolain
mukaisesti.
Vuonna 2008 vietettiin piispainkokouksen 100-vuotisjuhlaa.
Vuoden 2008 syksyllä valmistui piispojen perhekirja Rakkauden lahja, joka käsittelee avioliittoa, perhettä ja seksuaalisuutta (ks. luku 7.2.
Perheneuvonta ja perhetyö). Kirkolliskokous päätti kustantaa kirjan
jakelun kirkon työntekijöille, luottamushenkilöille ja vuoden 2009
kasteperheille ja vihkipareille. Vuonna 2010 piispat julkaisivat maailman ruokaturvan puolesta kannanoton Anna meille jokapäiväinen
leipämme.
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12.4 Kirkkohallitus
Kirkkohallitus on kirkon yleishallintoviranomainen, jonka tehtävänä
on hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Kirkkohallituksen täysistunnon jäseniä ovat arkkipiispa puheenjohtajana, piispainkokouksen neljäksi vuodeksi valitsemat kaksi piispaa sekä kirkolliskokouksen samaksi ajaksi valitsemat kaksi pappia ja yhdeksän
maallikkoa, yksi jokaisesta hiippakunnasta. Osa päätöksistä tehdään
virastokollegiossa, johon kuuluvat kirkkoneuvoksen viroissa olevat
kuusi viranhaltijaa.
Kirkkohallituksen virastoa johtaa kansliapäällikkö. Kertomuskaudella vuoteen 2010 saakka kansliapäällikkönä toimi rovasti Risto
Junttila. Uutena kansliapäällikkönä aloitti 1.8.2010 teologian tohtori
Jukka Keskitalo. Organisatorisesti Kirkkohallitus koostuu kansliapäällikön toimistosta, hallinto-osastosta, työmarkkinaosastosta, talousosastosta, toiminnallisesta osastosta, ulkoasiain osastosta sekä
erillisyksiköistä.
Kertomuskauden aikana Kirkkohallituksessa kirjattiin yhteensä
3 634 uutta asiaa. Tämän lisäksi käsiteltiin suoraan viranhaltijoille
osoitettuja tiedusteluja ja neuvontaan liittyviä kysymyksiä sekä hakemuksia kirkon keskusrahaston vuokrakiinteistöihin ja tekijänoikeuksiin liittyviä hakemuksia.

Taulukko 12.4
Kirkkohallitukseen vireille tulleet asiat sekä kirkkohallituksen täysistunnon ja virastokollegion
käsittelemät asiat vuosina 2008–2011.
Vuonna 2008

Vuonna 2009

Vuonna 2010

Vuonna 2011

Yhteensä
kertomuskaudella

Vireille tulleet asiat

1 039

Täysistunnon pöytäkirjaan kertyneet
pykälät

280

834

877

884

3 634

230

267

237

1 014

Virastokollegion pöytäkirjaan kertyneet
pykälät

764

830

748

727

3 069

Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjaan kertyi 1 014 pykälää
ja virastokollegion pöytäkirjaan 3 069 pykälää. Lisäksi kansliapääl-
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likkö teki kirkkohallituksen ohjesäännön perusteella 777 päätöstä ja
kirkon keskusrahaston johtaja 781 päätöstä. Muissa päätösluetteloissa käsiteltiin lähes 800 asiaa. Eläkeasioissa annettiin erilaisia päätöksiä kaikkiaan yli 18 000, ennakkotiedusteluvastauksia annettiin
kirjallisesti ja puhelimitse yli 7 000.
Kertomuskauden yhteiset hankkeet on käsitelty tarkemmin lu
vussa 2. Kirkkohallitukseen perustettiin Kirkon palvelukeskus
(Kipa). Sen päätoimipaikka ja ensimmäinen toimipiste sijaitsee Oulussa (ks. luku 13. Talous).
Kirkon strategiatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti Kirkkohallitus asetti vuoden 2010 loppuun asti seurantaryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida strategian toteutumista kirkon eri tasoilla, huolehtia
siitä, että kirkon strategiasta muodostuu jatkuva prosessi, ja uudistaa
asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaamaan toimintaympäristön
muutosta.
Kirkkohallitus asetti seurakuntien rakennemuutosprosessia varten vuosiksi 2008–2011 ohjausryhmän, jonka tehtävänä on koota
muutosprosessin kehityslinjat ja tehdä niistä johtopäätökset, tukea
muutosprosessia kirkon eri tasoilla sekä suunnitella ja ohjeistaa muutosprosessia koskevaa viestintää.
Tulevaisuuden painopistealueina ovat kirkon jäsenyyden vahvistaminen ja strategian linjauksiin liittyen toiminnallisena painopisteenä Pyhä. Projektin tarkoituksena oli tukea seurakuntia ottamaan
huomioon toimintaympäristön muutoksen, vahvistaa kristillisen uskon sisältöjen tuntemusta, luomakunnan hyvinvoinnin edistämistä ja
oman elämäntavan pohtimista.
Yhteisen hallinnon suurimpana kysymyksenä oli vuonna 2009
kirkon keskushallinnon uudistaminen. Sitä ei ole kirkkolain kokonaisuudistuksen jälkeen tarkasteltu kokonaisvaltaisesti, vaan perustilanne on ollut vuoden 1994 mukainen. Kirkkohallituksen esitystä
edelsi pitkä työskentely vuodesta 2005 lähtien. Työstä annetuissa
lausunnoissa kannatettiin tehtyä peruslinjausta keskushallinnon kehittämiseksi. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2009 jättää asian
raukeamaan ja antoi kirkkohallituksen tehtäväksi laatia esitys kirkon
keskushallinnon uudistamiseksi. Tavoitteena on saada esitys uuden
kirkolliskokouksen käsittelyyn vuoden 2012 aikana.
Vuonna 2010 Kirkkohallitus julkaisi ensimmäisen kirkon tule-
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vaisuusselonteon. Vuoden lopulla valmistui kirkkohallituksen strategia. Sen vision mukaan kirkkohallitus haluaa olla vuonna 2015
toimintaympäristön muutoksia ennakoiva ja tunnettu kirkon edunvalvoja sekä arvostettu kirkon yhteisten tehtävien kehittäjä ja viestijä
sekä vastuullinen työyhteisö, johon ihmiset haluavat tulla töihin.
Kirkkohallituksen strategian mukaisesti valmisteltiin kirkon
hallitusohjelmatavoitteita, jotka täysistunto hyväksyi joulukuussa.
Kirkon tavoitteissa korostettiin työskentelyä syvenevää köyhyyttä
vastaan, pienten lasten vanhempien tukemista ja maailman ruokaturvan parantamista. Esille nostettiin myös kysymys kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksesta, mihin kirkon saama yhteisövero-osuus ei ole viime vuosina riittänyt. Lisäksi tavoitteissa otettiin
kantaa muutamiin ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin.
Vuonna 2011 jo 1970-luvulta alkanut keskustelu kirkon diakonaatista sai jatkoa, kun kirkkohallitus teki kirkolliskokoukselle esityksen diakonaattia koskevien säännösten lisäämisestä kirkkolakiin
ja kirkkojärjestykseen. Marraskuussa kirkolliskokous päätti lähettää
asian kirkkohallitukseen uudelleen valmisteltavaksi.
Keskustelu seurakuntarakenteista, henkilöseurakunnista ja seurakuntien parokiaaliperiaatteesta luopumisesta kävi vilkkaana kevään 2011 aikana. Kirkkohallitus antoi helmikuussa selvityksen
kirkolliskokoukselle mahdollisuudesta perustaa seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kuntarajoista riippumatta. Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportti valmistui vuodenvaihteessa. Loppuraportissa esiteltiin kolme mahdollista kirkon paikallis- ja
aluetason rakennemallia. Vuoden 2011 aikana tehtiin päätökset sekä
kirkkohallituksen toiminnallisen osaston uudesta yksikköjaosta että
hallinto-osaston uudesta vastuualuejaosta. Molemmat muutokset astuivat voimaan vuoden 2012 alusta.
Taloudellinen lama ja sen seuraukset heijastuivat monella tavalla
myös kirkon yhteiseen toimintaan. Kirkkohallituksen työlle oli merkittävää verkostoituminen eri kirkollisten järjestöjen, tuomiokapitulien, suurempien seurakuntayhtymien ja yhteiskunnan toimijoiden
kanssa.
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12.5 Kirkolliskokous
Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta
koskevia asioita. Kirkolliskokous kokoontuu Turussa kahdesti vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Kokoontumiset kestävät noin
viikon. Kirkolliskokoukseen kuuluu 109 jäsentä: arkkipiispa puheenjohtajana, hiippakuntien piispat, kenttäpiispa, 96 valittua edustajaa
(maallikoita 64 ja pappeja 32), saamelaiskäräjien valitsema edustaja ja
valtioneuvoston edustaja.
Helmikuussa 2008 käydyissä vaaleissa kirkolliskokouksen edustajista vaihtui lähes puolet. Tällä kokoonpanolla kirkolliskokous
työskenteli seuraavat neljä vuotta eli koko kertomuskauden.
Kirkolliskokous käsitteli kertomuskauden aikana monia merkittäviä asioita. Kyseiset asiat on käsitelty tämän kertomuksen
asianomaisen tehtäväalueen luvuissa. Tärkeimmät kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttamista koskevat päätökset olivat kirkon yhteisen
jäsentietojärjestelmän rakentaminen (syksy 2008), virkamiesoikeudellisten säännösten muuttaminen, Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen perustaminen, kotikuntaa vailla olevan
ulkomaalaisen mahdollisuus liittyä kirkon jäseneksi, kirkkoherran
vaalitavan muuttaminen siten, että seurakunnan pyynnöstä kirkkoherra on mahdollista valita välillisellä vaalilla ja eläkerahastomaksun nosto (2010) yhdellä prosenttiyksiköllä sekä uuden eläkerahaston
kartuttamisvälineen hyväksyminen.
Kirkolliskokous päätti perustaa pysyvän tulevaisuusvaliokunnan
seuraavan toimikautensa alusta. Lisäksi kirkkohallitukselle annettiin
tehtäväksi antaa neljän vuoden välein kirkolliskokoukselle kirkon tulevaisuusselonteko. Muita huomattavia päätöksiä kertomuskaudella
olivat piispainkokouksen selvitys parisuhdelain seurauksista kirkossa
ja pastoraalisen ohjeen tekemisen toimeksianto sekä viittomakielisten
käännösten hyväksyminen.

Pohdinta
Kuntauudistuksen valmistelun etenemisestä riippumatta seurakuntien tulee varautua toimintaympäristön muutoksiin. Tulevaisuuden
seurakuntien tavoitteena tulisi olla paikallisuuden ja läheisyyden säi-
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lyttäminen mutta myös taloudellisesti elinkelpoisen kokonaisuuden
turvaaminen. Kirkon lähitulevaisuuden haasteena on löytää sellainen seurakuntien rakenneuudistuksen toteuttamisen malli tai mallit, että seurakuntien erilaisuus tulee otetuksi huomioon. Ratkaisun
tavoitteena tulisi olla selkeys, joka ei koske vain hallintoa. Siinä tulisi
painottua seurakunnan hengellinen tehtävä, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja seurakunnallisten palvelujen ja toiminnan monipuolisuuden turvaaminen. Rakenteiden uudistamisessa on keskeisen tärkeää
huolehtia johtamisesta ja henkilöstöstä.
Seurakuntien liitosten jatkuessa valitaan päätöksentekijöitä luottamuselimiin nykyistä vähemmän. Valittujen luottamushenkilöiden
vaikutusvalta kasvaa. Samalla uhkana on paikallisdemokratian heikkeneminen.
Äänestysaktiivisuuden kasvattaminen ja paikallisuuden turvaaminen haastavat kirkkoa ja seurakuntia kehittämään vaaleista mahdollisimman läpinäkyvät ja tunnuksiltaan selkeät sekä esittelemään
ehdokkaita ja ehdokaslistojen tavoitteita monipuolisesti. Tutkimusten mukaan vaalikoneen käyttömahdollisuus, mahdollisuus äänestää
ennakolta ja äänestystapojen laajentaminen innostavat äänestämään.
Erityisen merkittävää on vaaleja koskeva viestintä.
Toimintaympäristön nopea muutos vaikuttaa seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskushallinnon toimintaan. Strategisen työn ja
tulevaisuuden ennakoinnin merkitys korostuu sekä hallinnon rakenteiden järjestämisessä että perustehtävän mukaisen toiminnan tukemisessa.
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13. Talous

•

•

•

•
•

Seurakuntien taloudellinen asema heikkeni kertomuskauden aikana. Seurakuntien toimintamenot kasvoivat nopeammin kuin verotulot. Investointeihin käytettiin enemmän rahaa kuin kertyi vuosikatteena. Rahavarat
vähentyivät ja velka kasvoi.
Seurakuntien tulorahoitus eli verotulot, toiminta- ja rahoitustuotot ja
avustukset, eivät kaikissa seurakunnissa riittäneet kattamaan toiminnasta
aiheutuneita kuluja. Kertynyt vuosikate (=tulorahoitus) ei myöskään riittänyt kattamaan investoinneista kuin hieman yli puolet.
Alueellinen eriarvoistuminen jatkui edelleen kirkon taloudessa. Asutuskeskuksissa seurakuntien taloudellinen tilanne oli edelleen melko hyvä,
kun taas pienimmissä ja väestömäärältään vähenevissä seurakuntatalouksissa taloudellinen liikkumavara supistui paikoin olemattomiin.
Kirkon eläkelaitosta kehitettiin niin, että se toimii samojen periaatteiden
mukaan kuin muutkin eläkelaitokset.
Kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet valmistuivat. Ne kuvaavat miten
eettinen näkökulma voidaan käytännössä ottaa huomioon sijoitustoiminnassa.

13.1 Seurakuntien talouden yleinen kehitys
Seurakuntien yleistä talouskehitystä kertomuskaudella leimasi verotulojen kasvun tyrehtyminen ja toimintakulujen kasvun jatkuminen.
Myös investointeihin käytettiin edelleen huomattava summa rahaa
– enemmän kuin vuosikate antaa mahdollisuuksia. Lisärahoituksen
hankkimiseksi seurakunnissa myytiin omaisuutta ja otettiin lainaa.
Vuonna 2009 bruttokansantuote Suomessa aleni historiallisen
voimakkaasti. Rahoitusmarkkinoita koetellut taantuma vuosina
2008 ja 2009 vaikutti eniten yritystoimintaan, ja yritysten tulokset
romahtivat tilapäisesti. Talous on edelleen epävakaa. Valtioiden vel-
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kaantuminen Euroopassa on muodostunut taloudelliseksi lisärasitteeksi myös Suomessa.
Seurakunnat eivät ole turvassa yleisessä taloudessa tapahtuvilta muutoksilta. Kirkollisveron tuotto on sidoksissa jäsenmäärään ja
työllisyyteen. Tavaroiden ja palveluiden kysyntä lisää työpaikkoja
ja antaa mahdollisuuden kasvattaa yritysten tuloksia. Yhteisöveron
tuotto muodostuu yhteisöjen ja yritysten ylijäämäisistä tuloksista.
Kertomuskaudella seurakuntien tulot kasvoivat, mutta eivät yhtä
paljon kuin kulut. Eniten taloutta rasittivat kiinteistöjen ylläpitokulut. Seurakuntien verotulojen kasvu kertomuskaudella oli noin neljä
prosenttia. Toimintakulut kasvoivat samana aikana noin seitsemän
prosenttia. Vieraan pääoman määrä kasvoi lähes 17 prosenttia. Saamisten ja rahavarojen määrä pieneni 13 prosenttia.
Seurakuntien tulorahoitus, eli verotulot sekä toiminta- ja rahoitustuotot, eivät kaikissa seurakunnissa riittäneet kattamaan toiminnasta aiheutuneita kuluja. Kertynyt vuosikate (=tulorahoitus) ei
myöskään riittänyt kattamaan investoinneista kuin vähän yli puolet. Vuosina 2008–2011 vuosikatetta kertyi 314 miljoonaa euroa.
Samaan aikaan investointeihin ja lainanlyhennyksiin käytettiin 592
miljoonaa euroa.
Verotilitysten kokonaismäärä kasvoi muina vuosina paitsi
vuonna 2009, jolloin se laski 1,3 prosenttia. Pieneneminen johtui
yhteisöverokertymän yli 21 prosentin vähenemisestä. Vuonna 2010
kirkollisveron tuotto aleni edellisvuodesta (−2,0 %). Näin on käynyt viimeisen 15 vuoden aikana vain vuosina 1997 ja 2003. Kertomuskaudella kirkollisverojen keskimääräinen kasvu vuodessa oli 1,6
prosenttia, yhteisöverojen 4,3 prosenttia ja verotulojen yhteensä 1,8
prosenttia.
Toimintakate, eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus, kasvoi
5,7 prosenttia. Suurin kasvu on tullut kiinteistöjen ylläpidosta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet maltillisesti, vain vähän yli prosentin
vuodessa. Kun samaan aikaan verotulot kasvoivat vain 1,6 prosenttia, heikkeni vuosikate peräti 26 prosenttia. Vuosikate aleni vuosina
2008–2010 ja vahvistui vuonna 2011 nousematta kuitenkaan vuoden
2009 tasolle. Kokonaisuutena alenema oli 25 miljoonaa euroa. Seurakuntien rahavarat vähenivät ja lainojen määrä kasvoi. Kertomuskautta tarkasteltaessa toimintatuotot kasvoivat 10 prosenttia ja samaan ai-
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kaan toimintakulut kasvoivat 6,4 prosenttia. Euromääräisesti kulujen
kasvu ylitti selvästi sekä toiminta- että verotuottojen kasvun.

13.2 Seurakuntien talous
Verotulot
Verotulot kattavat seurakuntien tuloista noin 80 prosenttia. Suurin osa seurakuntien tuloista, noin 70 prosenttia, kertyy seurakunnan jäsenten maksamasta kirkollisverosta. Seurakunnat saavat myös
osuuden valtion keräämästä yhteisöverosta. Sen osuus seurakuntien
tuloista on noin 10 prosenttia. Seurakunnat maksoivat kertomuskaudella verohallinnolle vuosittain keskimäärin 19 miljoonaa euroa verotulojen keräämisestä ja tilittämisestä seurakunnille.
Kirkollisverotulojen kasvu on ollut vähäistä. Vuosia 2008 ja 2011
verrattaessa kasvua oli 0,5 prosenttia. Yhteisöveron tuotto on kasvanut jako-osuuden tilapäisen korotuksen vuoksi noin yhdeksän prosenttia. Verotulojen yhteen laskettu kasvu oli 1,6 prosenttia. Vuonna
2009 verotulot henkeä kohden laskivat yhteisöverotuoton voimakkaan vähenemisen vuoksi. Vuonna 2010 kirkollisveron tuotto aleni
edelliseen vuoteen verrattuna, mutta yhteisöverotuoton kasvun ansiosta verotulot yhteensä kasvoivat hieman. Tuolloin peräti 265 seurakuntatalouden kirkollisverotilitysten määrä aleni edellisvuodesta.
Seurakuntatalouksilla tarkoitetaan tässä tekstissä seurakuntia, jotka
eivät kuulu seurakuntayhtymään, ja seurakuntayhtymiä. Vuosi 2011
oli vähän parempi, kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia, mutta
siitä huolimatta kirkollisverotulot vähenivät 71 seurakuntataloudessa. Yhteisöveron tuotto kasvoi 18 prosenttia.
Kertomuskauden aikana 63 seurakuntataloutta korotti kirkollisveroprosenttia. Seurakuntien kirkollisverotuloilla painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti pysyi kuitenkin 1,33 prosentissa koko
kertomuskauden. Korkeimmat tuloveroprosentit olivat Porvoon,
Lapuan, Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien alueilla. Suurimmissa
kaupungeissa tuloveroprosentti oli yksi tai hieman sen yli. Kirkon
osuus yhteisöveron tuotosta on jaettu seurakuntien kesken vuodesta
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2006 alkaen siten, että puolet tuotosta jaetaan seurakuntien kesken
kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja puolet yhteisöverojen
maksajien ja työnantajien työpaikkojen alueellisen jaon mukaan. Luterilaisen ja ortodoksisen kirkon osuus yhteensä yhteisöveron tuotosta oli 1,75 prosenttia vuonna 2008 ja 2,55 prosenttia vuosina 2009,
2010 ja 2011.
Suurimmat kirkollisverotulot jäsentä kohti olivat Porvoon, Espoon ja Helsingin hiippakuntien alueilla. Pienimmät kirkollisverotulot jäsentä kohti olivat Kuopion hiippakunnassa ja Turun arkkihiippakunnissa.
Kirkollisverotilitykset vuonna 2011 olivat 857 miljoonaa euroa,
kun vuonna 2008 ne olivat 853 miljoonaa euroa. Osuus yhteisöveron
tuotosta oli 133 miljoonaa euroa, kun vuonna 2008 se oli 122 miljoonaa euroa. Verotulot yhteensä vuonna 2011 olivat 954 miljoonaa
euroa, missä on 7,3 prosentin kasvu edellisen kertomuskauden loppuun verrattuna.

Kuvio 13.1
Seurakuntien verotulot vuosina 2000–2011 (miljoonaa euroa).
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Taulukko 13.1
Verotulojen määrä euroina jäsentä kohti vuosina 2008–2011.

Kirkollisverot
Yhteisöverotulot
Verotulot yhteensä

2008
198
28
227

2009
201
22
224

2010
200
27
227

2011
205
32
237

Kuvio 13.2
Kaikki verotulot jäsentä kohti hiippakunnittain vuosina 2008–2011 (euroa/jäsen).
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Kuvio 13.3
Yhteisöverotulot jäsentä kohti hiippakunnittain vuosina 2008–2011 (euroa/jäsen).
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Yhteisöveron tuoton perustana on ollut seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien korvaaminen. Yhteiskunnallisiksi tehtäviksi
katsotaan hautaustoimi, kirkonkirjojenpito ja kulttuuriomaisuuden
ylläpito. Näiden tehtävien nettokustannus seurakunnille kertomuskautena oli 514 miljoonaa euroa ja samaan aikaan osuus yhteisöveron
tuotosta oli 462 miljoonaa euroa.
Toimintatuotot ja -kulut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 16 prosenttia vuonna 2011 (16 % vuonna 2007). Toimintatuotot kasvoivat kertomuskauden aikana 10 prosenttia (22 % vuonna
2007) ja toimintakulut 6,5 prosenttia (13,5 % vuonna 2007). Toimintakate, eli tuottojen ja kulujen erotus, kasvoi 6 prosenttia (12 %
vuonna 2007).

Taulukko 13.2
Seurakuntien toimintatuotot ja -kulut miljoonina euroina vuosina 2008–2011.
Koko kirkko
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

2008
148
-962
-814

2009
143
-987
-845

2010
161
-1018
-856

2011
163
-1024
-861

Korvausten määrä kasvoi kertomuskaudella 37,5 prosenttia. Kor
vaukset muilta seurakunnilta kasvoivat eniten, ja määrä on yli kaksinkertaistunut. Toimintatuotot pysyivät samoina tai kasvoivat kaikilla
osa-alueilla, paitsi metsätaloudessa. Metsätaloudelle on tyypillistä
toimintatuottojen määrän runsas vuosittainen vaihtelu.

Taulukko 13.3
Toimintatuottojen jakautuminen tileittäin miljoonina euroina vuosina 2008–2011.
Koko kirkko
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Kolehdit ym.
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä

2008
16
5
43
42
21
10
8
4
148

2009
16
5
44
44
13
10
8
3
143

2010
20
5
45
47
18
11
8
6
161

2011
22
5
46
46
20
12
8
4
163

321
Toimintatuotoilla katetaan toimintakuluja hyvin vaihtelevasti
seurakunnittain. Pienimmillään toimintakuluista vain 4–5 prosenttia katetaan toimintatuotoilla, mikä tarkoittaa sitä, että seurakunta
ei juuri peri maksuja palveluistaan. Paljon metsää omistavat seurakunnat puolestaan rahoittivat toimintakuluistaan huomattavan osan
toimintatuotoilla.
Vuoden 2011 korvaustuotoista aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan osuus oli kuusi miljoonaa euroa. Kunnat maksoivat korvauksia
4,5 miljoonaa euroa ja loppuosa korvauksista, 11 miljoonaa euroa, oli
muiden seurakuntien maksamia korvauksia yhteisten tehtävien hoitamisesta. Myyntituotoilla tarkoitetaan tavaran tai palvelun myymistä markkinahintaan tai vähintään omakustannushintaan.
Vuonna 2011 maksutuotoista yli puolet oli seurakuntamaksuja
eli leiri-, kerho- ja retkimaksuja. Hautaustoimeen liittyviä maksuja
oli 15,5 miljoonaa euroa. Virkatodistuksista saatiin maksuja vähän yli
miljoona euroa. Tuet ja avustukset -ryhmään kuuluvat muun muassa
metsänparannusavustukset sekä Kelan maksamat työllistämistuet,
matalapalkkatuet ja korvaukset työterveyshuollon kustannuksista.

Taulukko 13.4
Toimintakulujen jakautuminen tileittäin miljoonina euroina vuosina 2008–2011.
Koko kirkko

2008

2009

Henkilöstökulut

595

609

617

621

Palvelujen ostot

182

188

202

202

Vuokrat

23

26

28

27

Aineet ja tarvikkeet

107

108

112

114

Annetut avustukset

39

42

42

41

Muut toimintakulut

15

15

17

19

962

987

1018

1024

Toimintakulut yhteensä

2010

2011

Vuonna 2011 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 61 prosenttia (62 % vuonna 2007). Henkilöstökulut kasvoivat kertomuskauden aikana neljä prosenttia (15 % vuonna 2007). Vuonna 2011
palveluiden ostoihin käytettiin 20 prosenttia ja vuokrakuluihin 17
prosenttia enemmän kuin kertomuskauden alussa vuonna 2008. Palveluiden ostoista suurin yksittäinen ryhmä vuonna 2011 oli rakenta-
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mis- ja kunnossapitopalvelut, joihin käytettiin 27 miljoonaa euroa.
Muita suuria ryhmiä palveluissa olivat matkakorvaukset, atk-palvelut
ja posti- ja puhelinpalvelut.
Vuonna 2011 seurakuntien antamista avustuksista lähetystyön
osuus oli 19 miljoonaa euroa, Kirkon Ulkomaanavun osuus 4,2 miljoonaa euroa, diakonia-avustusten osuus 7,6 miljoonaa euroa ja muiden avustusten 10 miljoonaa euroa. Muita avustuksia olivat muun
muassa avustukset Merimieskirkolle sekä järjestöille ja yhdistyksille,
joiden toiminta tukee seurakunnan omaa toimintaa.
Muista toimintakuluista suurin oli kunnille maksettava kiinteistövero 10 miljoonaa euroa.

Kuvio 13.4
Toimintakulut jäsentä kohti hiippakunnittain vuosina 2008–2011 (euroa/jäsen).
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Toimintakulut jäsentä kohti olivat korkeimmat Porvoon, Helsingin
ja Mikkelin hiippakuntien alueilla. Oulun ja Kuopion hiippakunnissa sekä Turun arkkihiippakunnassa toimintakulut jäsentä kohti olivat
pienimpiä.

323
Taulukko 13.5
Toimintakate pääluokittain miljoonina euroina vuosina 2008–2011.
Koko kirkko
Hallinto

2008

2009

2010

2011

-111

-137

-141

-142

Seurakuntatyö

-467

-471

-477

-480

Hautaustoimi

-61

-64

-66

-68

Kiinteistötoimi

-156

-171

Kaikki yhteensä
-817
-843
Toimintakate tarkoittaa ulkoisten toimintakulujen ja -tuottojen erotusta.

-172

-172

-856

-866

Seurakuntien toimintakuluista käytettiin 55 prosenttia yleiseen seurakuntatyöhön ja seurakunnallisten tehtävien hoitamiseen, kahdeksan prosenttia hautaustoimen hoitamiseen, 20 prosenttia kiinteistötoimen tehtäviin ja 16 prosenttia yleishallintoon. Yhteen laskettu
toimintakate kasvoi kertomuskaudella kuusi prosenttia. Eniten kasvoi hallinnon toimintakulu, 28 prosenttia. Aivan viime vuosina hallinnon kulujen kasvu on kuitenkin selvästi pienentynyt. Hautaus- ja
kiinteistötoimen toimintakulut ovat kasvaneet vähän yli 10 prosenttia. Seurakuntatyön kustannukset ovat kasvaneet kolme prosenttia.

Taulukko 13.6
Seurakuntien todellisten kustannusten jakautuminen eri tehtävien kesken vuosina 2008–
2011, miljoonina euroina.
2008
Kirkonkirjojenpito

2009

2010

2011

21

19

23

23

Yleinen seurakuntatyö

230

233

239

243

Tiedotus ja viestintä

36

38

38

40

Musiikki

53

53

54

57

Lapsi- ja nuorisotyö

321

324

332

335

Palvelu

132

131

133

136

Lähetys, kansainvälinen työ ja
muu srk-työ

86

84

83

88

Hautaustoimi

104

107

109

114

Muut jakamattomat erät

10

11

8

2

Keskusrahastomaksut ja
verotuskulut

-66

-70

-72

-71

Yhteensä

993

1000

1019

1038
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Seurakunnat ovat kohdentaneet vuodesta 2004 alkaen välittömät ja välilliset kustannukset tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannuksissa on mukana toimintatuottojen
ja -kulujen lisäksi poistot, eli tilivuoden osuus investointimenoista,
kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen sidotun pääoman korko sekä
perustehtävien osuus välillisistä kustannuksista. Perustehtävien välillisiä kustannuksia ovat hallintokulut, kiinteistökulut sekä keskusrahastomaksut ja verotuskulut.
Vuonna 2011 eniten kustannuksia käytettiin lapsi- ja nuorisotyöhön, 335 miljoonaa euroa. Osuus kaikista kustannuksista oli 32
prosenttia (34 % vuonna 2007). Yleisen seurakuntatyön (jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet) osuus oli 23 prosenttia (25 % vuonna 2007) ja hautaustoimen osuus 11 prosenttia (12 % vuonna 2007). Ryhmän palvelu
kustannukset jakautuivat seuraavasti: diakonia 112 miljoonaa euroa,
perheneuvonta 11, sairaalasielunhoito 10 sekä Palveleva puhelin ja
muu palvelu 3 miljoonaa euroa. Luvuissa on mukana seurakuntien
omien varojen käytön lisäksi myös eri toimintamuotojen hyväksi
tehtyjen kolehti- ja lahjoitusvarojen, esimerkiksi testamenttivarojen,
käyttö.
Kirkonkirjojen pito ja hautaustoimi ovat osa seurakuntien perustehtävää, ja niiden kustannukset esitetään omina lukuinaan. Hautaustoimen kustannukset ovat kasvaneet kertomusvuonna lähes 10
prosenttia.
Vuosikate ja tilikauden tulos Vuosikate tarkoittaa tavanomaisten toimintatuottojen ja -kulujen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen
erotusta. Vuosikatteeseen sisältyy toimintatuottojen ja -kulujen lisäksi verotulot, keskusrahastomaksut ja avustukset keskusrahastolta
sekä rahoitustuotot ja -kulut. Vuosikate pieneni lähes koko kertomuskauden ajan. Se oli 96 miljoonaa euroa vuonna 2008, 83 miljoonaa vuonna 2009, 64 miljoonaa vuonna 2010 ja 71 miljoonaa vuonna
2011. Edellisellä nelivuotisjaksolla, vuosina 2004–2007 vuosikate
kasvoi joka vuosi ja oli 156 miljoonaa euroa vuonna 2007.
Yleisesti ajateltuna talous on tasapainossa, kun vuosikate on vähintään vuotuisten poistojen suuruinen. Tämä pätee seurakunnassa
vain silloin, kun poistot pidemmällä aikavälillä ovat keskimääräisten korvausinvestointien suuruiset. Käytännössä korvausinvestoinnit
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ovat aina suuremmat kuin poistot, ja siksi vuosikate ja tilikauden tulos eivät anna oikeaa kuvaa seurakunnan taloudesta. Vuosikatteen, eli
tulorahoituksen, tulisi olla talousarvion suunnitelmakautta pidemmän ajanjakson aikana investointien omahankintamenojen ja lainanlyhennysten summan suuruinen.

Kuvio 13.5
Vuosikate seurakuntien kokoluokkien mukaan jäsentä kohti vuosina 2008–2011 (euroa/
jäsen).
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Taulukko 13.7
Vuosikatteen riittävyys seurakunnissa vuosina 2008–2011, miljoonina euroina.
Koko kirkko

2008

2009

2010

2011

Vuosikate

96

83

64

71

Poistot

67

71

74

77

Investointien omahankinta menot +
lainanlyhennykset

166

153

140

132

Vuosikatteen riittävyys investointimenoihin
ja lainanlyhennyksiin

58 %

54 %

45 %

54 %

Vuosikatteella voitiin rahoittaa vain noin puolet investoinneista ja
lainanlyhennyksistä. Yhteenlaskettuna vuosien 2008–2011 vuosikate
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oli 314 miljoonaa euroa, kun taas investointien omahankintamenot
ja lainan lyhennykset yhteensä olivat samana aikana 592 miljoonaa
euroa. Erotus 278 miljoonaa euroa katettiin aikaisemmin kertyneillä
ylijäämillä, myymällä omaisuutta tai ottamalla lainaa. Investointien
omahankintamenoilla tarkoitetaan investointien bruttomenoja, joista on vähennetty Kirkon keskusrahastolta tai EU:lta investointeihin
saadut rahoitusavustukset.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen toiminta-, rahoitus- ja investointituottojen ja -kulujen summa. Tilikauden tulos antaa kuitenkin pääsääntöisesti väärän kuvan seurakunnan talouden
ylijäämäisyydestä, koska poistojen määrä tuleviin investointimenoihin verrattuna on poistojärjestelmästä johtuen aina liian alhainen.
Seurakuntien tilikauden tulos heikkeni dramaattisesti kertomuskauden aikana. Vielä vuonna 2007 tulos oli 107 miljoonaa euroa. Se
tarkoittaa sitä, että tuotot olivat 107 miljoonaa euroa suuremmat kuin
kaikki tilikaudelle jaksotetut kulut. Kertomuskaudella tulos aleni ja
vuonna 2010 se oli vain kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi kun edellisellä
kertomusjaksolla negatiivisten vuosikatteiden ja tilikauden tulosten
määrä väheni huomattavasti, nyt käsillä olevalla kertomuskaudella
määrä kasvoi.

Kuvio 13.6
Tilikauden tulos jäsentä kohti hiippakunnittain vuosina 2008–2011 (euroa/jäsen).
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Taulukko 13.8
Seurakuntien lukumäärä, joilla oli negatiivinen vuosikate ja/tai negatiivinen tilikauden tulos
vuosina 2008–2011.
2008

2009

2010

2011

Negatiivinen vuosikate

68

88

121

74

Negatiivinen tilikauden tulos

106

156

197

150

Taulukko 13.9
Negatiivisten vuosikatteiden ja tilikauden tulosten lukumäärä seurakuntien jäsenmäärien
mukaan ryhmiteltynä vuonna 2011.
Seurakunnan
jäsenmäärä

Seurakuntatalouksien
lukumäärä

Negatiivisten
vuosikatteiden määrä

Negatiivisten
tilikauden tulosten määrä

Alle 2 000

44

22

27

2 001–5 000

101

28

46

5 001–10 000

44

11

36

10 001–30 000

61

7

26

30 001- 100 000

22

5

12

100 001 -

6

1

3

Seurakunnat yhteensä

311

74

150

Investointimenot Seurakunnat lisäsivät kertomuskaudella investointejaan. Suurimmillaan investointimenot ovat olleet kertomuskauden
2000–2003 lopulla vuonna 2003, jolloin niihin käytettiin noin 150
miljoonaa euroa. Edellisen kertomuskauden aikana investointimenot vähenivät. Nykyisen kertomuskauden aikana investoinnit jälleen
kasvoivat ja olivat yhteen laskettuna suuremmat kuin edellisellä ajanjaksolla.

Taulukko 13.10
Seurakuntien investointimenojen ja -tulojen kehitys sekä saadut rahoitusavustukset investointimenoihin miljoonina euroina vuosina 2008–2011.
Investointimenot

2008

2009

2010

2011
-128

-165

-151

-137

Rahoitusosuudet investointimenoihin

7

8

5

6

Pysyvien vastaavien myyntitulot

22

14

19

15

Investoinnit, netto

-136

-131

-114

-108
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Vuoden 2011 aikana valmistuneista investoinneista uudisrakentamiseen käytettiin 13 miljoonaa euroa ja korjausrakentamiseen 60
miljoonaa euroa. Kirkkojen, kappelien ja seurakuntatalojen osuus
kyseisistä menoista oli 48 miljoonaa euroa. Leiri- ja kurssikeskusten
osuus uudis- ja korjausrakentamisen menoista oli 11 miljoonaa euroa.
Muita investointeja olivat muun muassa koneet ja kalusto, maa- ja
vesirakenteet sekä urkujen hankinta. Hautaustoimeen liittyvät investoinnit olivat kaikkiaan 17 miljoonaa euroa.
Rahoitusavustukset investointimenoihin olivat lähinnä Kirkon
keskusrahaston avustuksia. Seurakunnat saivat avustuksia investointimenoihin myös Euroopan unionilta.

Kuvio 13.7
Investointimenojen määrä hiippakunnittain vuosina 2008–2011 (tuhat euroa).
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Seurakuntien taloudellinen asema Seurakuntien taloudellinen tilanne kertomuskaudella heikkeni voimakkaasti vuoden 2010 loppuun saakka. Vuosi 2011 oli parempi, mutta ei kaikilta osin yltänyt
vuoden 2009 tasolle. Kulut kasvoivat tuottoja nopeammin. Lainojen
määrä on edelleen pieni rahavaroihin ja varallisuuteen nähden, mutta
määrä on kasvussa. Kirkon keskusrahaston avustukset tasasivat eriarvoisuutta ylijäämäisten ja alijäämäisten seurakuntien välillä.
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Rahoitusvarallisuus Koko kertomuskauden ajan varsinaisen
toiminnan ja investointien nettorahavirta oli negatiivinen – yhteensä
162 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminnan nettorahavirta oli yhteenlaskettuna 30 miljoonaa euroa positiivinen. Seurakuntien rahavarat
vähenivät kertomuskaudella 132 miljoonaa euroa. Tässä laskelmassa
on mukana kaikki seurakunnan pankkitilille tullut ja pankkitililtä
lähtenyt raha. Seurakuntien rahavarat riittivät vuoden 2011 tilinpäätöspäivänä 196 päivän maksuihin (262 päivää vuonna 2007), mikä
tarkoittaa yli puolen vuoden maksuvalmiutta ja sitä voidaan pitää
hyvänä. Taloudellista polarisaatiota kuvaa se, että 311 seurakuntataloudesta 33:llä maksuvalmius riitti yli vuodeksi, yli puoleksi vuodeksi
mutta ei vuodeksi maksuvalmius riitti 93:llä seurakuntataloudella.
Alle puolen vuoden maksuvalmius oli 185:llä seurakuntatalouksista.
Joillakin seurakunnilla rahoitustilanne on erittäin vakava. Vuoden 2011 lopussa 10 seurakunnalla oli taseeseen kertynyttä alijäämää. Näistä kuudella vuosikate oli negatiivinen ja neljällä oli lisäksi
lainaa. Kokonaisuutena tarkasteltaessa tilanne parani hieman vuodesta 2010. Edelleen on suuri joukko seurakuntia, joiden taloudellinen asema on heikko.
Velkaantuneisuus Lainakanta eli korollisten lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi joka vuosi 61 miljoonasta eurosta 83
miljoonaan euroon. Korollisten lainojen määrä jäsentä kohti oli 14
euroa vuonna 2008 ja 20 euroa vuonna 2011.
Suhteellinen velkaantuneisuus oli edelleen pieni kaikkien seurakuntien talous yhteen laskettuna. Suhteellinen velkaantuneisuus
kertoo, kuinka paljon tilivuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan
pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintatuottojen, verotulojen ja Kirkon keskusrahaston toiminta-avustusten yhteismäärää. Vuoden 2011 käyttötuloista olisi tarvittu 20 prosenttia vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen
velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku, koska pysyvien vastaavien ikä, arvostus tai valitut poistomenetelmät eivät vaikuta tunnuslukuun. Tunnusluku vuosilta 2008–2011
kertoo vähäisestä lainamäärästä käyttötuottoihin nähden. Seurakuntien taloudet yhteen laskettuna velkaantuneisuus ei ole ongelma.
Seurakuntataloudet ovat kuitenkin itsenäisiä toimijoita ja vastaavat
omista veloistaan. Tämän vuoksi talouden yhteenlasketuilla luvuilla
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on vain kokonaisuutta kuvaava informatiivinen merkitys.
Hautainhoitorahastot Valtaosa seurakunnista hoitaa haudanhoitosopimusten hallinnoinnin ja kirjanpidon omakatteisten hautainhoitorahastojen kautta. Hautainhoitorahastojen toimintatuotot
yhteensä olivat 27 miljoonaa euroa ja toimintakulut 31 miljoonaa
euroa vuoden 2011 tilinpäätösten mukaan. Hautainhoitorahastojen
tilikauden tulos oli 5 miljoonaa euroa negatiivinen. Hautainhoitorahastojen taseiden loppusumma oli 224 miljoonaa euroa tilinpäätöspäivänä 2011. Seurakunnilla oli vuoden 2011 lopussa jäljellä olevia
vastuita 169 miljoonaa euroa tehdyistä haudanhoitosopimuksista.
Hautainhoitorahastoilla oli seurakuntien antamien ilmoitusten mukaan ylikatetta yhteensä 57 miljoonaa euroa (74 miljoonaa euroa
vuonna 2007). Annettujen ohjeiden mukaan vastuiden ja varojen
suhde on laskettu hautainhoitorahastojen tasearvojen mukaan.

Yhteenveto tuloslaskelmasta
Taulukko 13.11
Seurakuntien yhteenlaskettu lyhennetty tuloslaskelma vuosilta 2008–2011 miljoonina euroina.
Koko kirkko
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Verotuskulut
Kirkon keskusrahastomaksut
Toiminta-avustukset Kirkon keskusrahastolta
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys tai vähennys
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden yli-/alijäämä

2008
148
-961
-813
974
-18
-49

2009
143
-987
-844
954
-19
-51

2010
161
-1018
-856
954
-20
-53

2011
163
-1024
-861
990
-20
-52

7

8

7

5

47
-19
96
-66
25
55
7
0
62

35
-19
83
-71
12
24
0
0
24

42
-10
64
-74
12
2
6
0
8

39
-20
71
-77
12
6
0
4
10
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Yhteenveto taseesta
Taulukko 13.12
Seurakuntien yhteenlaskettu lyhennetty tase vuosilta 2008–2011 miljoonina euroina.
Koko kirkko

2008

2009

2010

2011

Pysyvät vastaavat

1916

1983

2042

2083

Toimeksiantojen varat

280

297

304

300

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat

814

785

747

720

Yhteensä

3010

3065

3093

3103

Oma pääoma

2371

2397

2396

2407

Poistoero ja vapaaehtoiset
varaukset

144

144

149

144

Vastattavaa

Pakolliset varaukset
Toimeksiantojen pääomat

3

3

3

3

290

307

317

313

Vieras pääoma

202

214

229

236

Yhteensä

3010

3065

3093

3103

Taulukko 13.13
Seurakuntien talouden tunnuslukuja vuosina 2008–2011.
Kaikki seurakunnat yhteensä
Kirkollisverotulot, euroa/jäsen
Osuus yhteisöveron tuotosta, euroa/jäsen
Verotulot yhteensä, euroa/jäsen
Toimintakulut, euroa/jäsen
Toimintakate, euroa/jäsen
Vuosikate, euroa/jäsen
Vuosikatteen osuus poistoista %
Vuosikatteen riittävyys investointien omahankintamenoihin ja lainanlyhennyksiin %
Tilikauden tulos jäsentä kohti
Investointimenot, euroa/jäsen
Kassavarojen riittävyys päivinä
Investointien tulorahoitus %
Lainanhoitokate
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen
Lainakanta, euroa/jäsen
Suhteellinen velkaantuneisuus %
Omavaraisuusaste %

2008
198
28
227
224
-189
22
144

2009
201
22
224
231
-198
19
117

2010
200
27
227
242
-204
15
86

2011
205
32
237
-246
-207
17
92

58
13
38
230
61
9
144
14
17
93

54

45

49

6
35
221
58
7
135
17
19
92

0,45
33
208
49
7
125
19
20
92

1
29
196
7
118
20
20
92
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Seurakuntien tase vahvistui koko kertomuskauden ajan taseen loppusummalla ja omaisuuden arvolla mitattuna. Toimeksiantojen varoista
ja pääomista hautainhoitorahastojen osuus oli 224 miljoonaa euroa.
Vieraan pääoman osuus kasvoi koko nelivuotiskauden ajan. Tilinpäätöspäivänä 2011 vieraasta pääomasta korollisten lainojen osuus oli
83 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman suurin yksittäinen erä olivat
pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, 64 miljoonaa
euroa. Seurakuntien yhteenlaskettu omavaraisuusaste pysyi 92 prosentissa. Seurakuntien omavaraisuusastetta laskettaessa laskelman
ulkopuolelle jätetään toimeksiantojen (mm. hautainhoitosopimusten)
pääomat.

13.3 Kirkon keskusrahaston talous
Keskusrahastossa on kolme erillistä osaa: kirkon eläkelaitos, kirkon
yhteinen toiminta ja vuonna 2012 toimintansa aloittanut Kirkon palvelukeskus. Keskusrahaston osat rahoitetaan eri tavalla ja ne pidetään
erillään toisistaan huolimatta siitä, että kaikki toimivat kirkon keskusrahaston Y-tunnuksen alla.

Kuvio 13.8
Kirkon keskusrahaston toiminta

Kirkon keskusrahasto
Kirkon eläkelaitos

Kirkon yhteinen toiminta

Kirkon
palvelukeskus
vuodesta 2012 alkaen

Eläkemaksutulot

Seurakuntamaksutulot

Palvelumaksutulot
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Kirkon eläkelaitos Kaikki kirkon työntekijät eläkevakuutetaan
kirkon keskusrahastoon, joka toimii kirkon eläkelaitoksena. Eläketoiminnan tärkein vuosittain seurattava mittari on, riittävätkö vuosittaiset eläkemaksutulot eli työnantajien ja työntekijöiden maksamat
eläkemaksut eläketoiminnan menoihin eli eläkkeisiin ja eläkehallintomenoihin. Eläkemaksujen ja eläkemenojen erotus siirretään eläkerahastoon. Eläke-ennusteen mukaan vuosittaiset eläkemenot kasvavat nopeammin kuin eläkemaksutulot, joten muutaman vuoden
kuluttua rahastosiirto on negatiivinen eli eläkkeitä rahoitetaan osin
myös eläkerahaston sijoitustoiminnan tuotoilla.

Kuvio 13.9
Eläketulojen ja eläkemenojen kehitys vuosina 2005–2011 sekä näiden erotus eli siirto eläkerahastoon.
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Kirkon keskusrahaston eläketoiminta on vaiheittain sulautettu
osaksi Kevan eli entisen Kuntien eläkevakuutuksen eläketoimintaa.
Kirkon eläketoimiston toiminta siirrettiin 1.1.2010 lukien kokonaisuudessaan Kevan tiloihin, joissa työskentelee Kirkon keskusrahaston eläketoimistosta siirtyneitä asiantuntijoita. Siirron seurauksena
seurakuntien tarkastustoiminta on vakiinnuttanut toimintansa. Työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyyn ja asiakaspalveluun voitiin osoit-
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taa runsaasti lisää resursseja, samoin kuin eläkkeiden valvontaan ja
valitusten käsittelyyn.
Kirkon eläketoimiston toiminta on kaikilta osin yhtenäistetty
Kevan toimintamallien mukaiseksi. Kyseinen prosessi, johon on sisältynyt myös Kirkon eläketoimiston vanhan eläkejärjestelmän tietojen konversio Kevan uuteen järjestelmään, sitoi huomattavasti sekä
taloudellisia että henkilöresursseja vuosina 2010–2011.
Kirkon eläketoimiston toiminnan lopullinen siirto Kevaan toteutettiin 1.1.2012 voimaantulleella kirkon eläkelain muutoksella
(25.11.2011/1180). Muutokset koskivat kirkon eläketurvan täytäntöönpanon siirtämistä kunnalliseen eläkelaitokseen.
Vuodesta 2012 alkaen kirkon keskusrahaston vastuulla on eläkemaksujen periminen, eläkejärjestelmän rahoittaminen sekä eläkerahaston sijoitustoiminta. Eläkkeiden ja hoitokulujen maksamista
varten keskusrahasto siirtää kuukausittain Kevalle valtiovarainministeriön vahvistaman summan. Vuoden 2012 maksuosuus on noin
177,7 miljoonaa euroa, josta noin 174,5 miljoonaa euroa on eläkkeiden osuus ja noin 3,2 miljoonaa euroa hoitokulujen. Jatkossa Keva
tulee hoitamaan myös tilasto- ja aktuaaritoimen sekä eläkevastuulaskennan. Edelleen eläkemaksujen keräämisen käytännön hoitamista
suunnitellaan siirrettäväksi Kevan tehtäväksi.
Työeläkeote laajenee vuonna 2012. Uudessa työeläkeotteessa on
mukana sekä yksityisen että julkisen sektorin palvelussuhteet. Kaikille eläkevakuutetuille lähetetään asteittain uusi työeläkeote kotiosoitteeseen. Samoin sähköiset verkkopalvelut paranevat niin, että
uuden työeläkeotteen voi itse tilata internetistä ja lasketuttaa entistä
tarkemmat arviot omasta eläkkeestään.
Eläkerahaston johtokunta vastaa eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Johtokunnan tehtävänä on muun muassa päättää sijoitustoiminnassa käytettävistä sijoitusmuodoista ja niissä sovellettavista periaatteista, sijoitusten jakautumisesta eri sijoitusmuotoihin ja niiden
tuottotavoitteista sekä riskienhallinnassa noudatettavista periaatteista. Lisäksi johtokunta hyväksyy vuosittain sijoitussuunnitelman ja
päättää omaisuudenhoitajista sekä näiden kanssa laadittavista sopimuksista.
Eläkerahaston omaisuuden arvo 31.12.2011 oli 932 miljoonaa euroa arvostettuna markkinahintaan. Tarkastelukauden alussa
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(1.1.2008) rahaston suuruus oli 792 miljoonaa euroa eli nelivuotiskaudella rahasto kasvoi 140 miljoonaa euroa (+ 18 %).

Kuvio 13.10
Eläkerahaston suuruus vuosina 1990–2011.
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Taulukko 13.14
Sijoitukset vuoden 2011 lopussa.
Omaisuuslaji

milj. euroa

%-osuus

345,3

37,1 %

Suomi

80,7

8,7 %

Eurooppa

62,7

6,7 %

Osakkeet

Muu maailma

201,9

21,7 %

Korkosijoitukset

428,0

45,9 %

Euroalueen valtiot

108,2

11,6 %

Yrityslainat

169,0

18,1 %

Kehittyvät markkinat

70,6

7,6 %

Rahamarkkinat

80,2

8,6 %

Muut sijoitukset

158,7

17,0%

Yhteensä

932,0

100 %
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Eläkerahaston johtokunta on asettanut vuosittaiseksi tuottotavoitteeksi 6,5 prosenttia. Vuosi 2011 oli tuotoiltaan heikko, eläkerahaston sijoitustoiminnan nettotulos käyvin arvoin oli -4,32 prosenttia ja eläkerahasto hävisi vertailuindeksilleen 0,74 prosenttiyksikköä.
Eläkerahaston pitkän aikavälin (1991–2011) sijoitustoiminnan nettotuotto pysyi edelleen hyvänä ollen vuoden lopussa 8,06 prosenttia
reaalisen vuosituoton ollessa 6,18 prosenttia.

Kuvio 13.11
Eläkerahaston toteutuneet vuosituotot verrattuna 6,5 prosentin tuottotavoitteeseen vuosina
2002–2011.
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Kirkkohallituksen täysistunto päätti tammikuussa 2010 ryhtyä selvittämään kirkon eläkelaitoksen eriyttämistä kirkon keskusrahaston
muusta toiminnasta. Kirkon keskusrahastolla on yksi Y-tunnus, jonka alla ovat sekä eläkelaitos että muu toiminta. Näin ollen eläkelaitos
ja kirkon keskusrahaston muu toiminta eivät ole ”aidosti” erillisiä.
Eläkerahasto on erilliskatteinen rahasto, mutta omaisuus on kirkon
keskusrahaston yhteistä omaisuutta. Erillisyys hoidetaan siten, että
eläkerahastolla on muusta keskusrahastosta erillinen pankkitili.
Käytännössä muutos tarkoittaa, että eläkelaitokselle hankitaan
oma Y-tunnus. Tämän jälkeen talousarvio ja tilinpäätös ovat jatkossa
aidosti kaksiosaisia nykyisen keinotekoisesti tehdyn jaon sijaan. Tässä vaiheessa ei pyritä eläkelaitoksen osalta hallinnolliseen muutokseen, kysymys on lähinnä teknisestä uudistuksesta.
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Keskusverolautakunnalle lähetettiin helmikuussa 2012 asiaa koskeva ennakkoratkaisuhakemus. Kysymys on siitä, katsotaanko järjestely uuden Y-tunnuksen hakemiseksi sellaiseksi omaisuuden vastikkeelliseksi luovutukseksi, jonka johdosta kirkon keskusrahastolle
voi syntyä verotettavaa elinkeinotuloa. Mikäli keskusverolautakunta
katsoo, että järjestelystä ei seuraa veroseuraamuksia, teknisluontoiset
muutokset eri lakeihin (kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirkon eläkelaki)
valmistellaan osana laajempaa kirkon keskushallinnon uudistusta.
Valtiokonttorin tekemä eläkemenoennuste eläkemenojen rahoittamisesta valmistui joulukuussa 2010. Ennuste laskettiin viiden eri
vaihtoehdon perusteella. Skenaariot poikkeavat toisistaan palveluksessa olevien lukumäärän kehityksessä. Tällä hetkellä kirkon eläkelaitoksessa on sekä eläkevakuutettuja että eläkeläisiä noin 20 000,
eläkeläisiä on hieman enemmän kuin vakuutettuja. Skenaarioiden
perusoletukset vaihtelevat nykytilan säilymisestä nopeaan sopeutumiseen:
Skenaarion nimi

Lyhyt kuvaus

1, nykytilanne säilyy

Vakuutettujen määrä laskee tasaisesti 10 prosenttia vuoteen 2075 mennessä, vähennys kohdistuu ensisijaisesti tukitöihin.

2, tasainen väheneminen

Sama kuin yllä, mutta määrä vähenee 20 prosenttia.

3, hidas sopeutuminen

Vakuutettujen määrä laskee 20 prosenttia vuosina 2011–2031, ensisijaisesti poistuu tukitöitä,
jonka jälkeen väheneminen hidastuu niin, että vuonna 2075 vakuutettujen määrä on vähentynyt
40 prosenttia vuodesta 2010.

4, nopea sopeutuminen

Sama kuin malli 3, mutta vakuutettuja on vuonna 2075 jäljellä 50 prosenttia vuoden 2010
tilanteesta.

0, vertailutietona

Vakuutettujen lukumäärä pysyy ennallaan.

Laskelmien tulokset esitetään eläkemenon suhteena palkkasummaan. Eläkemenon suhde palkkasummaan on eri skenaarioissa korkeimmillaan välillä 39–45 prosenttia. Edellinen eläkemenoennuste
tehtiin vuonna 2007. Tuolloin arvioitiin, että eläkemenon suhde
palkkasummaan eri skenaarioissa on korkeimmillaan välillä 35,3–
55,9 prosenttia.
Uuden ennusteen mukaan tilanne parantui siis jossain määrin.
Suomen nykyiseen eläkejärjestelmään sisältyvät muutamat muutokset vaikuttavat tulevien eläkkeiden tasoon oletettua enemmän.
Vuonna 2010 käyttöön otettu elinaikakerroin pienentää eläkkeitä
melkoisesti. Lisäksi oletetaan, että palkansaajan TyEL-maksu nou-
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see tulevina vuosina, eikä tämä maksuosuus kerrytä eläkettä. Niin
ikään kirkon palkkasumma vuonna 2010 on korkeampi kuin mitä
edellisessä ennusteessa arvioitiin.

Kuvio 13.12
KiEL-eläkemenon suhde palkkasummaan vuosina 2010–2080 (%).
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Valtiokonttori laski yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2010. Kirkon eläkevastuu 31.12.2010 oli
noin 4 105 miljoonaa euroa ja 31.12.2011 noin 4 296 miljoonaa euroa. Eläkevastuu kasvoi melkoisesti edelliseen ennusteeseen verrattuna. Kasvu johtuu palkkasumman noususta.
Kirkolliskokous teki marraskuussa 2010 kaksi eläkejärjestelmän
rahoitukseen liittyvää päätöstä. Työnantajan eläkemaksua nostettiin
vuonna 2012 yhdellä prosenttiyksiköllä eli noin 28 prosenttiin. Samalla kirkolliskokous päätti hyväksyä uuden eläkerahaston kartuttamisvälineen, eläkerahastomaksun (KL 22 L 8 §:n uusi 6 kohta).
Maksun suuruus on enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun
verotuksen kirkollisverosta. Kirkolliskokouksen hyväksymässä vuosien 2012–2014 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu eläkerahastomaksun perimiseen vuodesta 2013 alkaen. Suunnitelman
mukainen maksu on 10 miljoonaa euroa eli 1,2 prosenttia kirkollisverosta.
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Taulukko 13.15
Eläkerahaston tunnuslukuja vuosina 2006–2011, miljoonaa euroa.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tulos, eläketoiminta

15,4

23,1

27,4

21,9

19,7

13,5

Tulos, sijoitustoiminta
Rahasto 31.12.

76,1
746,8

21,9
791,8

-144,4
674,8

127,8
824,5

112,9
957,1

-38,6
932,0

Eläkemeno

106,7

113,3

120,9

132,4

138,8

148,1

Rahasto/eläkemeno

7,00

7,00

5,6

6,2

6,9

6,3

KiEL-palkkasumma

399,4

447,4

477,6

493,3

503,9

507,9

Rahasto/palkkasumma

1,87

1,77

1,41

1,67

1,90

1,84

Kokonaiseläkevastuu

2800,0

3193,0

3325,0

3456,0

4105,0

4296,0

26,71

24,8

20,3

23,9

23,3

21,7

Rahasto/eläkevastuu (%)

Kirkkohallitus päätti vuonna 2007 lisätä kirkon resursseja vastuullisen sijoitustoiminnan kehittämiseksi ja asetti Kirkon vastuullisen sijoittamisen projektin vuosille 2008–2010. Samalla asetettiin
projektiryhmä ja neuvottelukunta avustamaan projektia. Projektin
keskeisimmät tehtävät olivat seurakuntien vastuullisen sijoitustoiminnan tietotason nostaminen, kirkon aktiivisen omistajaroolin kehittäminen, verkostoituminen muiden sijoittajien kanssa, erilaisten
aloitteiden tukeminen sekä vastuullisen sijoittamisen käsitteiden
selkiyttäminen ja yleinen tiedottaminen aiheesta. Projekti saavutti
tavoitteensa kaikilla tehtäväalueilla. Seurakunnille järjestettiin yhteisiä koulutuspäiviä ja räätälöityä neuvontapalvelua. Projektin rakentama kattava vastuullisen sijoittamisen verkkosivusto palvelee sekä
seurakuntia että muita aiheesta kiinnostuneita. Neuvottelukunnan
valmistelema Suomen evankelis-luterilaisen kirkon omistajapolitiikka valmistui syksyllä 2009 vuoden kestäneen työskentelyn jälkeen.
Omistajapolitiikan valmistumisen myötä Keskusrahasto osallistuu
kotimaisten pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin. Yrityskeskusteluita
käydään Suomessa omasta aloitteesta tai yhdessä varainhoitajien ja
muiden omistajien kanssa. Yritysten vastuullisuusarviointiin erikoistunut konsultti Ethix SRI Advisors AB tutkii Kirkon eläkerahaston
sijoituksia kaksi kertaa vuodessa ja toteuttaa kansainvälisiä yritysten
vaikuttamiskeskusteluja eläkerahaston puolesta. Keskeisiä vaikutta-

340

Haastettu kirkko

misteemoja kertomuskaudella olivat ihmisoikeusasiat, ympäristöasiat
ja yritysten vastuullinen toiminta kehitysmaissa.
Sijoittajayhteistyön merkitys korostuu vastuullisen sijoittamisen
alalla. Kirkon keskusrahasto allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) keväällä 2008, ja on tämän jälkeen noudattanut kansainvälistä lähestymistapaa vastuulliseen sijoittamiseen.
Keskusrahaston aloitteesta Suomeen perustettiin oma kansallinen
vastuullisen sijoittamisen yhdistys kesällä 2010 - FINSIF ry (Finland’s Sustainable Investment Forum). Läpinäkyvyys ja avoimuus
ovat tärkeitä kriteerejä vastuulliselle sijoittajalle. Keskusrahasto on
julkaissut erillisen vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksen
vuodesta 2008 lähtien.
Keskusrahaston sijoitusyksikkö jatkoi Kirkon vastuullisen sijoittamisen projektin päätyttyä vastuullisen sijoitustoiminnan kehittämistä yhdessä kirkon vastuullisen sijoittamisen neuvottelukunnan kanssa. Vastuullisen sijoittamisen tehtävät on sisällytetty osaksi
keskusrahaston sijoitusyksikön työntekijöiden toimenkuvia. Sijoituspäätöksissä vastuullisuuskriteerit on liitetty entistä selkeämmin
sijoitusrahastojen ja omaisuudenhoitajien valintaprosesseihin. Keskusrahasto jatkaa vastuullisen sijoittamisen edistämistä FINSIF ry:n
perustajajäsenenä.
Kirkon yhteinen toiminta Kirkon yhteiseen toimintaan kuuluvat Kirkkohallitus, hiippakunnallinen toiminta ja avustukset.

Kuvio 13.13
Kirkon yhteisen toiminnan menot vuosina 2006–2011, miljoonaa euroa.
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Nelivuotiskaudella päätettiin ryhtyä selkeämmin jakamaan
Kirkkohallituksen toiminta perustoimintaan ja strategisiin hankkeisiin. Kirkolliskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tarkoituksena on käyttää aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää uusien,
kaikkia seurakuntia tasapuolisesti hyödyttävien hankkeiden rahoittamiseen, jolloin ei synny painetta seurakuntamaksujen korottamiseen.
Käytännössä tulevien vuosien tilinpäätökset tulevat tuloslaskelmassa
osoittamaan alijäämää. Alijäämän katteena on aikaisempien vuosien
ylijäämä, joka nyt tarkastelussa olevan nelivuotiskauden päättyessä
on noin 45 miljoonaa euroa.

Taulukko 13.15
Kirkkohallituksen strategiset hankkeet vuosina 2006–2014 ja niihin käytetyt/varatut määrärahat sisältäen käyttötalousosan ja investoinnit, euroa.
Hanke
Strategian jalkauttaminen

Käyttötalousosa
2006–2014

Investoinnit
2006–2014

1 400 000

Seurakuntien rakennemuutoksen tukeminen

1 000 000

Hengellinen elämä verkossa

7 700 000

Kitke/Kirjuri

11 300 000

2005–2014 yhteensä 14,8
miljoonaa

Kirkon palvelukeskus
(ent. HeTa, nyk. Kipa)

1 800 000

2011–2012 5,0 miljoonaa

Kirkkolain kodifiointi

700 000

Kirkkohallituksen strategian toimeenpanohanke
Yhteensä

200 000
24 100 000

Kirkonkirjojen ja sen tietojärjestelmien kehittäminen eli ns. KITKE-hanke jatkui vuosina 2008–2011. Uusi kirkon yhteinen ja keskitetty jäsentietojärjestelmä nimettiin Kirjuriksi. Sen käyttöönoton
vaatima kirkkolain 16. luvun muutos tuli voimaan 1.12.2011. Samalla otettiin käyttöön Kirjurin digitoituja kirkonkirjoja koskeva osuus.
Kirjurin pääosan käyttöönotto siirtyi kuitenkin vuodelle 2012. Lokakuussa 2011 hyväksyttiin kirkkolain uuden 16. luvun nojalla kirkon säädöskokoelman päätös kirkon yleisistä tietoturvamääräyksistä
sekä kirkon tietoturvapolitiikka.
Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmän rahoittaminen ja
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kehittäminen on ollut tärkeä painopistealue vuodesta 2000 alkaen.
Avustukset jakautuvat perinteisiin (verotulojen täydennys, harkinnanvaraiset ja rakennusavustukset) ja kehittämisavustuksiin.

Kuvio 13.14
Seurakunta-avustusten jakautuminen perinteisiin ja kehittämisavustuksiin vuosina 2002–
2014, miljoonaa euroa.
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Kirkon yhteinen toiminta rahoitetaan edelleen seurakuntien maksamilla perusmaksuilla, joka peritään ainoastaan laskennallisen kirkollisveron perusteella. Perusmaksun suuruus oli tarkastelujakson
lopussa 8,2 prosenttia.
Kirkon palvelukeskus, Kipa Kirkkohallitus asetti 16.11.2006
esiselvitystyöryhmän selvittämään kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittämistarpeita 2010-luvulle
tultaessa. Työryhmän tehtävänä oli kuvata kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon nykytila ja sen ongelmat, analysoida eri tavoitetilavaihtoehtoja ottaen huomioon muun muassa seurakuntien yhteistyöhön
ja rakennemuutoksiin liittyvät kysymykset, tekniset ratkaisuvaihtoehdot ja lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet sekä esittää työryhmän oma näkemys tavoitetilasta ja siihen etenemisestä.
Esiselvitystyöryhmä esitti tammikuussa 2008 kirkkohallituksen
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täysistunnolle HeTa-palvelukeskusmallin, jonka täysistunto hyväksyi
valmistelun pohjaksi. Tavoitteena oli tehostaa koko kirkon henkilöstö- ja taloushallintoa keskittämällä kirjanpidon ja palkanlaskennan
tehtäviä hoidettavaksi yhden kirkon yhteisen organisaation alaisuuteen.
Mallin mukaan kirkkohallitus tarjoaa seurakunnille maksullisia
palveluja keskitetysti, usean toimipisteen kautta. Käynnistysvaiheen
palveluja ovat ostolaskut ja -reskontra, myyntilaskut ja -reskontra,
kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, maksuliike, palkanlaskenta,
matka- ja kululaskut. Tämä merkitsee siirtymistä yhden talous- ja
henkilöstöhallinnon ohjelman käyttöön, mikä vähentää ohjelmistokustannuksia nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Samalla siirrytään
sähköiseen tietojensiirtoon, mikä helpottaa työprosessien yhtenäistämistä ja ohjaa oikeanlaiseen ja laadukkaaseen työn tulokseen. Säästöjen arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa vuodessa koko kirkossa
sitten kun kaikki seurakunnat ovat siirtäneet yllä mainitut tehtävät
palvelukeskukselle. Säästöstä 2 miljoonaa euroa syntyy it-järjestelmien toimittajille maksetuista kustannuksista ja 3 miljoonaa euroa
työvoiman säästöstä.
Kirkolliskokous hyväksyi kevätistunnossaan 2010 kirkkolain
muutosesityksen, jonka mukaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Palvelukeskus palvelee kaikkia kirkon talousyksiköitä.
Vuonna 2011 jatkettiin palvelukeskuksen perustamisen valmistelua ja päätettiin perustaa päätoimipaikka Ouluun ja muut toimipisteet Lahteen, Kuopioon ja ruotsinkielinen toimipiste Porvooseen.
Samalla valittiin hankkeen pilottiseurakunnat. Palvelukeskuksen
avainhenkilöiden valinnan jälkeen Kirkkohallituksen täysistunto
päätti kunkin seurakunnan siirtymäajankohdan palvelukeskuksen
asiakkaaksi pääsääntöisesti seurakuntien toiveiden mukaisesti. Nimikilpailun jälkeen päätettiin, että palvelukeskuksen nimeksi tulee
Kirkon palvelukeskus, Kipa ja ruotsiksi Kyrkans servicecentral, Kipa.
Loppuvuodesta 2011 allekirjoitettiin järjestelmätoimittajien kanssa
seitsenvuotiset sopimukset, ja täysistunto valitsi Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan ja hyväksyi palvelukeskuksen johtosäännön.
Kirkkolain muutos palvelukeskuksen perustamisesta tuli voimaan vuonna 2012. Viiden vuoden (2012–2017) siirtymäajan kulues-
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sa kaikki kirkon talousyksiköt siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi
kullekin seurakunnalle erikseen määritellyn aikataulun mukaan. Ensimmäiset asiakkaat Kirkon palvelukeskukseen tulevat syksyllä 2012.

Pohdinta
Kertomuskaudella seurakuntien taloudellinen tilanne heikkeni voimakkaasti ja alueellinen eriarvoistuminen jatkui. Toimintakuluihin
ja investointeihin käytettiin seurakunnissa jatkuvasti enemmän rahaa
kuin seurakunnilla oli tuloja. Rahoitus hoidettiin käyttämällä säästöjä, lainalla tai myymällä omaisuutta. Pidemmällä aikavälillä kehitys on kestämätön.
Kirkollisverotulojen kasvu oli kertomuskaudella vähäistä, ja uhkana on, että verotulot saattavat kääntyä laskuun. Kun lisäksi kiinteistöjen hoitokulut ja henkilöstökulut osana toimintakuluja muodostavat valtaosan seurakuntien menoista, edellyttää tilanne hyvää
taloussuunnittelua. Tämä merkitsee tulevaisuudessa paitsi resurssien
kohdentamista perustoimintaan myös esimerkiksi uudenlaisen yhteistyön kehittämistä ja kiinteistöjen myyntiä.
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14. Henkilöstö, koulutus ja
luottamushenkilöt

•
•
•
•

Kirkon palveluksessa oli vuonna 2011 noin 21 160 työntekijää. Puolet
seurakunnista (52 %) suunnitteli henkilöstön vähentämistä vuosina 2012–
2013.
Vakinaisista työntekijöistä kolmannes oli vähintään 55-vuotiaita.
Kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt näkivät tärkeimpänä kirkon kehityssuuntana sen, että kirkko puhuisi rohkeammin Jumalasta.
Kirkon työntekijät katsoivat, että työssä he voivat käyttää kykyjään ja ammattitaitoaan.

14.1 Henkilöstön määrä ja rakenne

Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö -strategian mukaan kirkon vahvuus on ammattitaitoinen ja monipuolinen henkilöstö, joka on motivoitunutta ja näkee työnsä merkityksellisenä. Seurakunnan toimintakulttuuri on kuitenkin muodostunut työntekijäkeskeiseksi, ja siksi
yhteiseen pappeuteen perustuva maallikkovastuu ja vapaaehtoistoiminta eivät aina saa riittävästi mahdollisuuksia seurakuntaelämässä.
Kirkon tulevaisuuden haasteena on kilpailu koulutetusta työvoimasta. Yhä harvemmalla kirkon tehtäviin valmistuvalla on ennen
valmistumistaan käytännön yhteyksiä seurakuntatyöhön. Kouluttavien yksiköiden tulee tukea ammatillista osaamista ja hengellisen
identiteetin muotoutumista. Työnantajana kirkon tulee huolehtia hyvin työvoiman hankkimisesta, perehdyttämisestä ja sitouttamisesta
sekä hengellisen identiteetin vahvistamisesta. Meidän kirkko -strategian tavoitteena on kirkon luominen ”unelmien työpaikaksi”, jossa
yhdistyvät mielekkäät työtehtävät, kannustava työilmapiiri ja hyvä
johtaminen.
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Kirkon palveluksessa oli vuonna 2011 yhteensä 21 162 työntekijää. Työntekijämäärä oli hieman (–230) vähentynyt vuodesta
2007. Vuosityövoimalla mitattuna määrä oli yhteensä 14 788 (–507).
Vuonna 2011 vajaa puolet (46 %) kirkon työntekijöistä toimi seurakuntatyössä, kuten myös vuonna 2007. Meidän kirkko -strategian tavoitteena on luoda palvelujärjestelmiä, jotta tukipalveluista vapautuu
henkilöresursseja hengellisten tehtävien hoitamiseen.
Seurakuntatyössä toimivia oli yhteensä 9 787 (9 737 vuonna
2007). Seurakuntatyössä työskentelevien suurimman ryhmän muodostivat lapsityössä toimivat, joita oli vajaat 2 700. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat seurakuntapapit (noin 2 230). Seurakuntatyön työntekijäryhmissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia
henkilöstön määrässä vuoteen 2007 verrattuna, kuten ei myöskään
hallinto- ja toimistotyötä tekevien ryhmässä. Hautausmaatyöntekijöiden määrä oli hieman kasvanut ja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijöiden määrä laskenut vuodesta 2007.

Kuvio 14.1
Kirkon henkilöstö tehtäväryhmittäin vuonna 2011. Kirkon työmarkkinalaitos.
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Seurakuntatyössä toimivista valtaosa (79 %) oli vakinaisia. Hallinto- ja toimistotyössä vakinaisia oli 87 prosenttia ja kiinteistö- ja
kirkonpalvelutyössä 76 prosenttia. Hautausmaatyössä toimivista sen
sijaan lähes yhdeksän kymmenestä (88 %) on määräaikaisessa työsuhteessa. Kokonaisuudessaan vakinaisen henkilöstön osuus on pysynyt samana vuodesta 2007. Kaksi kolmesta (66 %) oli vakinaisia
työntekijöitä vuonna 2011 (65 % vuonna 2007).
Henkilöstöä koskevien tunnuslukujen seuranta ei ollut seurakunnissa kovin yleistä. Tunnuslukuja (esim. toiminnan tavoittavuutta ja
tehokkuutta suhteessa väkilukuun tai kustannuksiin kuvaavia lukuja)
koottiin neljäsosassa seurakuntia (27 %). Vuonna 2011 seurakunnat
olivat palkanneet yhteensä 190 henkilöä yhdessä toisen seurakunnan
kanssa (vähintään kolmen kuukauden ajan). Yhdessä kunnan kanssa työntekijöitä oli palkattu yhteensä 102 henkilöä. Seurakuntayhtymissä näitä oli yhteensä 22. Lukuun on laskettu henkilöt, joiden
työpanoksesta vähintään 10 prosenttia oli seurakunnan ja vähintään
10 prosenttia kunnan käytössä.

Taulukko 14.1
Harjoittelijoiden, työllistettyjen ja muiden erityisryhmien lukumäärä kirkon työssä vuonna 2011.
Seurakunnat

Seurakuntayhtymät

Harjoittelijat ja työssäoppijat

886

243

Oppisopimuskoulutuksessa

213

43

Peruskoululaisia työelämään tutustumassa (TET)

574

35

Työllistettynä

346

55

Yhdyskuntapalvelua suorittamassa

111

16

Siviilipalvelusta suorittamassa

50

4

Kuntouttavan työn toiminnassa

170

22

Vaikeasti työllistyviä

41

9

Seurakunnilta saadun tiedon mukaan vuonna 2011 seurakunnissa
oli lähes 890 ja seurakuntayhtymissä noin 240 harjoittelijaa ja työssäoppijaa. Kirkon työhön kouluttavilta oppilaitoksilta saadun tiedon
mukaan seurakuntatyön harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoja oli 1
343. Peruskoululaisille suunnatulla työelämään tutustumisjaksolla
seurakuntien työhön on tutustuttu verrattain vähän. Noin 600 pe-
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ruskoululaista oli tutustumassa työelämään seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä. Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä -tutkimuksen (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2009) mukaan
kirkon työnantajat ovat halukkaita työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Tästä huolimatta heitä on työllistetty kirkkoon suhteellisen vähän. Eniten kirkkoon on työllistetty
pitkäaikaistyöttömiä, 15 prosenttiin organisaatioista.
Niiden seurakuntien osuus, jotka aikoivat vähentää henkilöstöä,
oli selvästi suurempi kuin vuonna 2007. Puolet seurakunnista ilmoitti joko vähentävänsä (21 %) tai todennäköisesti vähentävänsä (31 %)
henkilöstöä vuosina 2012–2013. Vuonna 2007 vain vajaa viidennes
(17 %) suunnitteli työvoiman vähentämistä. Henkilöstön vähentämistä ennakoivat erityisesti Mikkelin (68 %) ja Tampereen (64 %)
hiippakuntien seurakunnat. Kaksi viidestä (44 %) seurakunnasta katsoi, että henkilöstön määrä pysyy ennallaan ja neljä prosenttia katsoi,
että henkilöstöä lisätään tai todennäköisesti lisätään. Kolme neljästä
seurakuntayhtymästä aikoi joko vähentää (42 %) tai todennäköisesti
vähentää (30 %) henkilöstöä. Joka neljäs seurakuntayhtymä katsoi,
että henkilöstön määrä todennäköisesti pysyy ennallaan ja kolme
prosenttia aikoi todennäköisesti lisätä työvoimaa.
Seurakunnat arvioivat vähennystä henkilöstömäärässä vuosina
2012–2013 tapahtuvan eniten hallinto- ja toimistotyöntekijöiden
(–24 % seurakunnista), lapsityöntekijöiden (–22 %) sekä kiinteistöja kirkonpalvelustyöntekijöiden ja seurakuntapapiston (–17 %) ryhmässä. Seurakuntayhtymissä työvoiman vähentämisen uskottiin niin
ikään koskevan eniten lapsityöntekijöitä (–61 % seurakuntayhtymistä), hallinto- ja toimistotyöntekijöitä (–56 %) sekä kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijöitä (–40 %).
Selvitettäessä työvoiman saatavuutta vuonna 2011 työvoiman
puutetta koettiin ensisijaisesti kirkkomuusikoiden, nuorisotyönohjaajien ja seurakuntapapiston kohdalla. Joka neljäs (24 %) seurakunta
katsoi, että kirkkomuusikoita oli saatavilla selvästi tai hieman liian
vähän. Näin katsoivat ensisijaisesti Mikkelin (44 %) ja Lapuan (40 %)
hiippakunnan seurakunnat. Nuorisotyönohjaajien saatavuuden koki
niin ikään ongelmalliseksi joka neljäs seurakunta (24 %), eniten Espoon (43 %) ja Lapuan (31 %) hiippakunnassa. Viidennes (19 %) seurakunnista arvioi, että seurakuntapapistoa oli saatavilla selvästi tai
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hieman liian vähän. Maantieteelliset erot muodostuivat suuriksi: Tampereen (26 %) ja Kuopion (25 %) hiippakunnassa näin katsoi joka neljäs seurakunta. Espoon hiippakunnassa seurakunnista mikään ei ollut
tätä mieltä ja Helsingin hiippakunnassa vain kolme prosenttia. Seurakuntayhtymissä kysymys työvoiman riittävyydestä koski ennen muuta
nuorisotyönohjaajia (34 % seurakunnista), kiinteistö- ja hautaustoimen
esimiestehtävissä toimivia (29 %) sekä sairaalasielunhoitajia (26 %).
Seurakuntiin palkattiin vuonna 2011 yhteensä 1 077 uutta työntekijää vähintään kuuden kuukauden virka- tai työsuhteeseen. Näistä
perehdyttämistä koskevaan henkilöstökoulutukseen osallistui 457.
Seurakuntayhtymiin palkattiin vuonna 2011 yhteensä 349 uutta
työntekijää, joista vajaa puolet (157) oli osallistunut perehdyttämistä tukevaan henkilöstökoulutukseen. Joka toisessa seurakunnassa
(54 %) ja kolmessa seurakuntayhtymässä viidestä (57 %) oli työntekijöiden perehdyttämistä tukeva suunnitelma.

Ikä- ja sukupuolirakenne
Kuvio 14.2
Kirkon vakinaisen henkilöstön ikäjakauma eri työntekijäryhmissä 2011 (%).
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Seurakuntien vakituisesta henkilöstöstä runsas kymmenesosa
(12 %) oli alle 35-vuotiaita ja kolmasosa (35 %) yli 55-vuotiaita. Alle
35-vuotiaita työntekijöitä oli erityisesti nuorisotyöntekijöissä (35 %).
Yli 55-vuotiaita työntekijöitä oli eniten kiinteistö- ja kirkonpalvelutyötä ja sairaalasielunhoitoa tekevien ryhmässä sekä seurakuntalehtoreissa, joiden lukumäärä on vähentymässä eläkkeelle siirtymisten
vuoksi. Heidän ohellaan kirkon hengellisen työn tekijöistä voimakas eläköityminen koskettaa erityisesti papistoa, lapsityöntekijöitä ja
erityistehtäviä kuten sairaalasielunhoitoa ja perheneuvontaa. Näistä
työntekijäryhmistä on arvioitu yli 15 prosentin siirtyvän vuosien
2009–2014 aikana eläkkeelle.

Taulukko 14.2
Näkemykset henkilövaihdosten vaikutuksesta työyhteisöön. Työntekijäkysely 2012 (%).
Täysin samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Ei samaa eikä
eri mieltä

Osittain eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

virkistäneet työyhteisöä ja tuoneet siihen uusia näkemyksiä

25

42

13

12

7

lisänneet työyhteisön työmäärää

24

36

14

13

14

auttaneet luomaan työyhteisöön
uusia toimintatapoja

20

43

21

10

6

auttaneet näkemään uusia
mahdollisuuksia toimintaympäristössä

19

46

20

10

5

hankaloittaneet työn pitkäjänteistä suunnittelua

19

30

18

19

15

jättäneet työyhteisöön asiantuntemuksen puutteen

10

28

20

21

21

johtaneet käytännön osaamisen
ja tietämyksen vähenemiseen
työyhteisössä

9

28

18

23

22

Vaihdokset ovat..

Kirkon työtä ovat leimanneet monet henkilövaihdokset runsaan
eläkkeelle jäämisen vuoksi. Työntekijäkyselyssä (2012) kaksi kolmesta
työntekijästä (66 %) ilmoitti, että työalalla on ollut henkilövaihdoksia
viimeksi kuluneen vuoden aikana. Työntekijät olivat yleisimmin sitä
mieltä, että henkilövaihdokset ovat virkistäneet työyhteisöä ja tuoneet siihen uusia näkemyksiä. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin
samaa mieltä kaksi kolmesta vastaajasta. Kolme viidestä työntekijästä
katsoi, että henkilöstövaihdokset ovat lisänneet työyhteisön työmäärää. Kaksi viidestä katsoi, että henkilövaihdokset ovat jättäneet työ-
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yhteisöön asiantuntemuksen puutteen tai johtaneet käytännön osaamisen ja tietämyksen vähenemiseen työyhteisössä.
Kirkon henkilöstön kehitykselle on tunnusomaista naisten
suhteellisen osuuden kasvu. Lukuun ottamatta seurakuntapapistoa
kaikissa tehtäväryhmissä on naisenemmistö. Vuonna 2011 kirkon
työntekijöistä 71 prosenttia oli naisia ja 29 prosenttia miehiä. Kertomuskaudella naisten osuus kasvoi erityisesti sairaalasielunhoidon
ja perheneuvonnan työntekijöissä. Myös seurakuntapapeissa naisten
osuus on jatkuvasti noussut 2000-luvulla. Kasvatusalan tehtävissä
naisten osuus on varsin korkea. Lapsityöntekijöistä 98 prosenttia ja
nuorisotyössä kaksi kolmesta työntekijästä on naisia.

Kuvio 14.3
Naisten osuus kirkon henkilöstöstä tehtäväryhmittäin vuosina 2003, 2007 ja 2011. Työntekijäkysely 2012 (%). Kirkon työmarkkinalaitos.
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14.2 Työntekijöiden näkemykset kirkon
kehityssuunnista
Kirkossa on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua siitä, miten kirkon työtä tulisi tulevaisuudessa suunnata. Työntekijäkyselyssä työntekijöiltä selvitettiin, miten he toivoivat kirkkoa kehitettävän. Yli puolet työntekijöistä oli täysin samaa mieltä siitä, että kirkon tulisi puhua
rohkeammin Jumalasta. Tätä korostivat erityisesti Oulun (62 %), Lapuan (62 %) ja Tampereen (60 %) hiippakunnissa työskentelevät ja yli
55-vuotiaat (62 %).

Kuvio 14.4
Kirkon työntekijöiden näkemykset siitä, mihin suuntaan kirkkoa tulisi kehittää (%). Työntekijäkysely 2012.
jokseenkin samaa mieltä

täysin samaa mieltä
puhua rohkeammin Jumalasta
tarjota enemmän mahdollisuuksia
toimia vapaaehtoisena
toimia enemmän heikommassa asemassa
olevien puolestapuhujana
olla avoimempi hengelliselle etsinnälle
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Työntekijät näkivät tärkeänä myös sen, että kirkko tarjoaa enemmän mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena. Vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksien kehittämistä korostivat erityisesti Helsingin hiippakunnan työntekijät (62 %) sekä alle 35-vuotiaat (52 %). Kaksi viidestä työntekijästä korosti sitä, että kirkon tulisi olla heikommassa
asemassa olevien puolestapuhujana ja että kirkko on avoin hengelliselle etsinnälle.
Kun tarkastellaan niitä, jotka olivat väittämästä joko täysin tai
jokseenkin samaa mieltä, työntekijöiden näkemykset ovat samansuuntaiset kuin suomalaisten yleensä. Molemmat ryhmät korostavat
auttamiseen liittyviä elementtejä: köyhien ja syrjäytyneiden auttamista sekä heidän puolestaan puhumista.
Vähiten kannatusta työntekijöiltä sai yhteistyön lisääminen
muiden uskontokuntien kanssa sekä tilan antaminen kirkon linjasta poikkeaville kirkon sisällä toimiville yhteisöille. Kymmenesosa
(9 %) oli täysin, 16 prosenttia osittain samaa mieltä siitä, että tällaisille yhteisöille olisi annettava enemmän sijaa. Osittain tai täysin eri
mieltä oli 42 prosenttia vastaajista. Suhtautumisessa naispappeuden
vastustajiin näkemykset olivat torjuvat. Kymmenesosa (12 %) oli väittämästä täysin samaa mieltä, 15 prosenttia jokseenkin samaa mieltä.
Jokseenkin tai täysin eri mieltä oli puolet työntekijöistä (54 %).

14.3 Rekrytointi, koulutus kirkon virkaan ja
työvoimatilanne
Kirkko joutuu tulevaisuudessa kilpailemaan entistä vahvemmin tulevista työntekijöistään. Haaste tulee olemaan merkittävä myös taloudellisten resurssien niukentuessa, sillä vuosien 2009–2014 aikana kirkon palveluksesta siirtyy eläkkeelle yli 3 600 henkilöä. Rekrytoinnin
haasteita ja tarpeellisia toimenpiteitä on kuvattu kirkkohallituksen
vuonna 2009 hyväksymässä Meidän kirkko – tulevaisuuden työpaikka
-rekrytointistrategiassa. Rekrytoinnin haasteet alkavat jo opiskelijoiden hakeutumisesta kirkon alan oppilaitoksiin. Kriittisiä kohtia ovat
myös seurakunnissa toteutetut harjoittelu- ja työssäoppimisjaksot,
kirkon tuki opiskelijoiden ammatillisen identiteetin kehittymiseen
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ja hengellisen elämän vahvistamiseen opintojen aikana, rekrytointi
ensimmäiseen työpaikkaan seurakunnassa, työhön perehdyttäminen
sekä ammatillista kasvua tukeva henkilöstökoulutus työuran ensimmäisten vuosien aikana.
Kirkkohallituksessa on eri tavoin pyritty edistämään rekrytoitumista kirkon työhön. Seurakunnissa toteutetaan vuosittain yli 1 200
kirkon alan opiskelijoiden työssäoppimisjaksoa. Tätä kokonaisuutta
on pohdittu mm. Opiskelijat kirkon työpaikoilla -työryhmissä. Yksi
työskentelyn johtopäätös oli hiippakunnallisten pilottien käynnistäminen kehittämään kirkon alan opiskelijoiden palauteseminaareja myös muille kuin teologeille. Toinen toimenpide on ollut Kirkon
työhön -hanke, jossa on suunniteltu markkinointimateriaaleja kirkon
ammateista. Osa kokonaisuutta on Teologi-tutkimushanke, jossa
selvitetään teologian opiskelijan opiskelupolkua, siihen sisältyviä valintoja ja motivaatiotekijöitä. Vastaavia pitkittäistutkimuksia tullaan
lähivuosina toteuttamaan myös muilla aloilla.
Rekrytointia voidaan edistää hyvällä perehdyttämisellä. Perehdyttäminen liittyy keskeisesti nivelvaiheeseen, jossa opiskelija hakeutuu ensimmäisen kerran kirkkoon työhön. Papit on perinteisesti
kutsuttu ns. ordinaatiokoulutukseen ennen pappisvihkimystä, mutta
myös muilla työaloilla on havaittu vastaavia tarpeita. Syksyllä 2009
piispainkokous päätti uudistuksesta, jonka pohjalta tuomiokapitulit
antavat työhön johdattavaa orientoitumiskoulutusta diakonian, kanttorin ja kirkon nuorisotyönohjaajan virkoihin vihittäville tai valmistuville. Ensimmäiset Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä -koulutukset (3 op) käynnistyivät vuonna 2011.
Kirkkohallitus hyväksyi Kirkon perehdyttämisoppaan, joka sisältää aineistoa paikallistasolla suunniteltavan perehdyttämisen suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen. Opas on laadittu seurakuntatyön näkökulmasta johdon, esimiesten ja muiden perehdyttäjien
tueksi näiden huolehtiessa uusien työntekijöiden tai uusissa tehtävissä aloittavien työntekijöiden perehdyttämisestä. Ohjeissa suositellaan
perehdyttämissuunnitelman laatimista.
Rekrytoinnin haasteita pohdittaessa on kiinnitetty huomiota
siihen, että nuorten ja nuorten aikuisten suhde kirkkoon on höllentynyt. Kirkon alan opiskelijoista ja tutkinnon suorittajista miesten
osuus on selkeästi vähentynyt. Tällä hetkellä miehiä on alle yksi kuu-
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desosa, kun kirkon henkilöstöstä miehiä on melkein 30 prosenttia.
Kirkon alan koulutukseen ja työhön rekrytoitumiselle keskeisintä on
seurakuntien toiminta. Miten kirkon ammatit tulevat tutuksi lapsille
ja nuorille seurakunnan omassa toiminnassa esimerkiksi kouluvierailuilla tai työelämään tutustumisjaksoilla? Olennaista on myös työssäoppimisen ja harjoittelun toteuttaminen laadukkaasti.
Rekrytoinnissa kirkon työhön on huomattavaa alueellista vaihtelua ja tilanne voi myös muuttua yllättävän nopeasti. Vuonna 2011
pääkaupunkiseudulla ja suuremmissa asutuskeskuksissa haettavina
olleisiin avoimiin virkoihin oli paljon hakijoita, mutta asutuskeskusten ulkopuolella saattaa olla huomattavia rekrytoimishaasteita.
Esimerkiksi papiston rekrytointitilanne on Helsingin ja Espoon
hiippakunnissa erinomainen, mutta Oulun, Lapuan ja Mikkelin
hiippakunnissa tyydyttävä. Kanttorien rekrytointitilanne on vaikea
Mikkelin hiippakunnassa, mutta erinomainen Espoon, Helsingin
ja Tampereen hiippakunnissa. Lastenohjaajien rekrytointitilanne on
yleisesti ottaen hyvä, mutta tällä hetkellä se on vaikea Turun, Helsingin ja Espoon hiippakunnissa. Erilaisten selvitysten perusteella
on havaittu, että opintonsa aloittavien opiskelijoiden lähtöalueiden
ja harjoittelujen/ työssäoppimisjaksojen välillä voidaan nähdä yhteys
seurakuntien rekrytointitilanteeseen. Niiden hiippakuntien alueilla,
joista lähdetään paljon opiskelemaan kirkolliselle alalle ja joissa suoritetaan harjoitteluja tai työssäoppimisjaksoja, työhön rekrytointitilanne on muita edullisempi. Kirkon töihin rekrytoitumisen kannalta
on välttämätöntä, että koulutusta toteutetaan kattavasti eri puolilla
maata. Tällä hetkellä nähdään selvästi, että esimerkiksi teologisen
tiedekunnan perustaminen Joensuuhun on ollut erittäin hyödyllistä,
sillä muutoin Itä- ja Pohjois-Suomessa olisi ilmeinen pappispula.

Kirkon ammatteihin johtava koulutus
Kirkon virkoihin ja tehtäviin kelpoistavat koulutukset toteutuvat osana yhteiskunnan koulutusjärjestelmää. Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset ja virkojen kelpoisuuspäätökset kuvaavat tehtävien
edellyttämää osaamista kirkon näkökulmasta. Kirkkohallitus tekee
aktiivisesti yhteistyötä valtion opetusviranomaisten ja kouluttavien
laitosten kanssa koulutusten kehittämiseksi esimerkiksi silloin, kun
piispainkokouksen kanssa valmistellaan virkojen kelpoisuuspäätöksiä.
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Pääsääntöisesti kirkollisilla aloilla on ollut riittävästi opiskelijoita. Eniten opiskelijapulaa on ollut Sibelius-Akatemian kanttorikoulutuksessa, jossa vetovoimakertoimet ovat olleet matalalla tasolla.
Vähäisistä hakijamääristä huolimatta koulutukseen hakeneiden taso
on ollut hyvä, joten käytännössä pulaa on ollut vain ruotsinkielisistä
kanttoreista. Muista aloista vain diakonissakoulutuksen vetovoimakertoimet ovat olleet huolestuttavan alhaalla, ja esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulun Idän yksikössä (Pieksämäki) koulutusryhmiä ei ole aina saatu käynnistymään. Näyttää kuitenkin siltä, että
kirkollisten alojen vetovoimakertoimet ovat hieman laskusuunnassa
ja opiskelijarekrytointiin joudutaan lähivuosina panostamaan entistä
vahvemmin.
Kirkko on tukenut monella tavalla kouluttavia oppilaitoksia,
esimerkiksi tukemalla kirkon alan opiskelijoiden hengellisen elämän
ja kirkon työntekijän ammatillisen identiteetin kehittymistä. Kirkko on myös tukenut kirkollisten alojen oppilaitosten opetusvirkoja
yleensä määräaikaisesti.
Teologikoulutus Teologikoulutusta järjestetään Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ohella Itä-Suomen yliopistossa (Joensuu) ja Åbo Akademissa. Viime vuosina valtaosa (yli 75 %) Helsingin yliopiston opiskelijoista on tullut lähinnä Helsingin, Espoon ja
Tampereen hiippakunnista ja Itä-Suomen yliopiston hakijoista suurin ryhmä Kuopion hiippakunnan alueelta. Monet nuoret siis hakeutuvat opiskelemaan mielellään lähelle kotipaikkakuntaansa ja myös
työllistyvät koti- tai opiskelupaikkakuntaansa.
Kirkollisen kelpoisuuden omaavia teologian maistereita on toistaiseksi valmistunut riittävästi. Kuitenkin ns. yleisen linjan opiskelijoiden, joilla ei ole kelpoisuutta kirkon työhön, määrä on selvästi kasvanut. Myös papiksi vihittäviä on ollut riittävästi, vaikka varsinkin
suurten asutuskeskusten ulkopuolelle voi olla vaikea saada pappia.
Papiksi vihittyjen enemmistö on edelleen nuoria aikuisia, mutta vihityissä on aiempaa enemmän yli 41-vuotiaita uranvaihtajia, joilla on
usein toisen alan korkeakoulututkinto.
Euroopan Unionin Bolognan julistuksen perusteella luotiin
muun alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita varten
koulutus, jossa saa pappiskelpoisuuden teologian maisterin tutkinnolla (120 op) ja lisäopinnoilla. Tämä on osoittautunut merkittäväksi
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koulutusväyläksi. Ryhmän osaaminen poikkeaa perinteiseen tapaan
opiskelleiden osaamisesta ja asettaa uudenlaisia haasteita heidän perehdyttämiselleen. Koulutusväylän vetovoimaisuutta tulee seurata
myös jatkossa, ja samalla on arvioitava heidän täydennyskoulutustarpeitaan.
Teologikoulutuksen seuranta on herättänyt keskustelua siitä,
tarjoaako nykyinen koulutus riittävän laajan teologisen yleissivistyksen. Tätä on pohdittu muun muassa piispainkokouksen asettamassa
papin koulutuspolku -työryhmässä, jonka työskentelyssä tullaan ottamaan kantaa pappisviran kelpoisuuspäätökseen. Työryhmässä on
pohdittu muun muassa voidaanko pappisvirkaan kelpoistavaa teologista tutkintoa arvioida sen tuottamasta osaamisesta käsin. Työryhmä jättää esityksensä pastoraalikoulutuksen uudistamisesta piispainkokoukselle syksyllä 2012.
Nelivuotiskaudella vihittiin papiksi lähes 480 henkilöä (456
vuosina 2004–2007). Useimmissa hiippakunnissa kaksi kolmesta papiksi vihitystä oli naisia. Sukupuolijakauma oli tasaisin Oulun
hiippakunnassa papiksi vihityistä, joista naisia oli 47 prosenttia. Valtakunnallisesti naisia oli papiksi vihityistä 62 prosenttia, mikä on
hieman korkeampi kuin vuosina 2004–2007.

Taulukko 14.3
Papiksi vihityt 2008–2011 hiippakunnittain.

Turku
Tampere
Oulu
Mikkeli
Porvoo
Kuopio
Lapua
Helsinki
Espoo
Yhteensä

Miehiä
26
23
30
18
13
20
21
18
12
181

Naisia
37
38
27
35
17
38
41
37
25
295

Yhteensä
63
61
57
53
30
58
62
55
37
476

% naisia
59
62
47
66
57
66
66
67
68
62 %
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Kanttorikoulutus Kanttorikoulutuksessa keskustelua ovat herättäneet päätökset kirkkomusiikin professuurien lakkauttamisesta ja
toteutumatta jäänyt suunnitelma Sibelius-Akatemian Kuopion osaston lakkauttamisesta. Syntyvä Taideyliopisto antanee uusia mahdollisuuksia kanttorikoulutuksen kehittämiseen ja professorin virkojen
täyttämiseen. Siirtymävaiheessa kirkko tukee kirkkomusiikin taiteellista professorin virkaa.
Sibelius-Akatemian resurssipulan vuoksi teologisten aineiden
opetus oli vaarassa jäädä lähes yksinomaan kirjatenttien varaan. Tilanteen korjaamiseksi toteutettiin Järvenpäässä vuosina 2010 ja 2011
teologisten aineiden intensiivikurssi kirkkomusiikin opiskelijoille Sibelius-Akatemian ja Kirkon koulutuskeskuksen yhteistyönä. Kurssi tarjosi mahdollisuuden myös hengellisen elämän syventämiseen.
Viime vuosien kuluessa alan kokonaishakijamäärä on noussut, mutta ruotsinkieliseen koulutukseen oli edelleen niukasti kiinnostusta.
Valmistuvat kanttorit rekrytoituvat pääosin seurakuntiin. Kanttorin
pätevyyden sai vuosien 2008–2011 aikana yhteensä 141 henkilöä.
Diakonian ja nuorisotyön koulutus Diakonian ja nuorisotyön
koulutusten painopiste on Diakonia-ammattikorkeakoulussa, jossa on uudistettu opetussuunnitelmia ja kehitetty monimuotokoulutusta. Diakin opiskelijamäärät ovat pysyneet korkealla ja merkittävä
osa opiskelijoista hakeutuu kirkon töihin. Kirkolliseen koulutukseen
hakeutuvien määrissä on kuitenkin nähtävissä pientä laskua, joka
koskee myös muita ryhmiä kuin diakonissakoulutukseen hakeutuvia.
Aikuiskoulutuksen vetovoimakertoimet ovat selkeästi korkeammalla
tasolla kuin perinteinen nuorisoasteen koulutus. Tämä viittaa siihen
ilmiöön, että sekä kirkon työ että sosiaali- ja terveysalat kiinnostavat
niin sanottuja alan vaihtajia.
Diakin ohella diakonian ja kirkon nuorisotyönohjaajien virkoihin kelpoistavaa koulutusta antaa myös Yrkeshögskolan Novia, joka
toimii Turussa ja tekee tiivistä yhteistyötä Åbo Akademin kanssa.
Opiskelijoiden kirkollisen identiteetin tukemiseksi on käynnistetty
Novia Dei -hanke, jonka puitteissa on onnistuttu löytämään opiskelijoille mielekkäitä yhteyksiä kirkkoon. Diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suoritti vuosina 2008–2011 yhteensä 419 opiskelijaa.
Nuorisotyönohjaajien koulutusta järjestää myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu (KPAMK), jonka koulutuksesta valmis-
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tuu yhteisöpedagogeja. He sijoittuvat pääosin maan pohjoisiin hiippakuntiin. Ammattikorkeakoulujen rakenteellisessa murroksessa
KPAMK:n tilanne on avoin. Ammattikorkeakoulu haluasi jatkaa nykyisellä rakenteella, mutta on mahdollista, että se joutuu kokoamaan
toimintansa yhteen tai kahteen toimipisteeseen tai toiminnat tullaan
yhdistämään muihin ammattikorkeakouluihin. Nuorisotyönohjaajan
virkaan kelpoistavan tutkinnon suoritti 371 opiskelijaa.
Merkittävä uutuus alan koulutuksessa on ollut diakoniaan ja
kristilliseen kasvatukseen painottuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka ensimmäiset opiskelijat suorittivat syksyllä 2008.
Seuraava koulutusryhmä alkoi tammikuussa 2009. Koulutuksen
profiili säilyi ennallaan, mutta nimeen vaihdettiin kristillisen kasvatuksen tilalle nuorisotyö. Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus
tehdä myös kansainvälinen yhteistutkinto Master in Diaconia and
Christian Social Practice.
Diakissa järjestetään myös englanninkielistä sosiaalialan koulutusta, johon lisättiin opetussuunnitelmauudistuksessa kirkollinen
suuntautumisvaihtoehto (kelpoisuus diakonian ja yhteiskunnalliseen
virkaan). Koulutus painottuu yhteisöjen kehittämiseen ja diakoniassa erityisesti nuorisodiakoniaan. Vastaavaa koulutusohjelmaa ollaan
rakentamassa myös Itä-Eurooppaan yhteistyössä Tšekissä toimivan
Interdiacin ja Prahan Kaarlen yliopiston kanssa.
Varhaiskasvatuksen koulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkintoa toteuttaa kymmenen kansanopistoa ja kaksi ammatillista oppilaitosta. Tutkintoon hakijoita on viime vuosina ollut riittävästi: noin
kaksinkertainen määrä aloittajiin verrattuna. Miespuolisista opiskelijoista on kuitenkin jatkuvasti pulaa. Vuonna 2011 opinnot aloitti
627 opiskelijaa. Tutkintoa suorittavia opiskelijoita oli yhteensä 1 434.
Oppilaitosten opiskelijat tulevat pääosin oppilaitoksen sijaintihiippakunnasta tai naapurihiippakunnasta. On oletettavaa, että tämä myös
tukee tutkinnon suorittaneiden työllistymistä eri puolille Suomea.
Oppilaitosten koko maan kattava verkosto takaa, että opiskelijat hakeutuvat koulutukseen laajasti eri hiippakuntien alueilta.
Valmistuvien lastenohjaajien määrä on toistaiseksi kattanut eläkkeelle siirtymisestä sekä muista syistä aiheutuvan työvoiman tarpeen.
Etelä-Suomen kaupunkiseurakuntien rekrytointivaikeudet kuitenkin
ennakoivat tilanteen vaikeutumista. Nuorten koulutuksesta valmis-
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tuvat lastenohjaajat eivät yleensä hakeudu seurakuntien palvelukseen.
Saadun palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että he eivät pidä seurakunnan lastenohjaajan tehtävää, työn olosuhteita ja alkuvaiheen
palkkausta kilpailukykyisenä. Muutaman työvuoden jälkeen tilanne muuttuu paremmaksi. Tämän perusteella rekrytointiin joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota. Tilanteen parantamiseksi on
muun muassa tuotettu sopivaa rekrytointimateriaalia. Pidemmällä
aikavälillä on jatkuvasti kehitettävä lastenohjaajan ammattia ja työtehtävien vaativuutta suhteessa koulutuksen tuottamaan osaamiseen.
On myös tarpeellista etsiä uusia lähestymistapoja nuorten koulutuksesta valmistuvien tavoittamiseen jo opintojen loppuvaiheessa. Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon suoritti vuosina 2008–2011 yhteensä
1 899 henkilöä.
Merkittävä muutos alan koulutuksessa on se, että nykyiset lapsityönohjaajan virkaan kelpoistavat kristillisen varhaiskasvatuksen
erikoistumisopinnot päättyvät vuonna 2011. Kertomuskaudella kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot suoritti yhteensä 58
henkilöä. Uusi kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan kelpoistava koulutus käynnistyi Diakonia-ammattikorkeakoulussa vuonna
2012 sosiaalialan koulutusohjelmassa kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehdossa (sosionomi AMK/kirkon varhaiskasvatuksenohjaaja). Opinnot sisältävät myös lastentarhanopettajan
kelpoisuuden tuottavat 60 opintopisteen laajuiset sosiaalipedagogiset
ja varhaiskasvatuksen opinnot.
Kirkonpalvelijoiden koulutus Suntion ammattitutkinnon voi
suorittaa seitsemässä oppilaitoksessa (kuusi suomenkielistä ja yksi
ruotsinkielinen), jotka sijoittuvat maantieteellisesti kattavasti. Koulutusta tarjoavien oppilaitosten määrää voi pitää riittävänä ja niiden
yhteistyö seurakuntien kanssa on vakiintunutta. Koulutus on havaittu hyväksi. Tutkinnon sisältöä tullaan kuitenkin kehittämään, sillä
ammattitutkinnon perusteiden uudistus on loppusuoralla.
Seurakuntien palveluksessa on yhä enemmän suntion ammattitutkinnon suorittaneita työntekijöitä ja yleensä suntion tehtävään valittavilta edellytetään tutkinnon suorittamista. Lähivuosien aikana eläkkeelle
siirtyvien määrä kasvaa myös kirkonpalveluskunnassa ja on oletettavaa,
että tarve tutkinnon suorittaneista tulee kasvamaan. Vuonna 2011 tutkinnon suorittaneita oli 70 (2010: 63, 2009: 74, 2008: 75 ja 2007: 82).
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Myös opiskelijamääriä voidaan pitää korkeina, sillä vuonna 2011
oikeuden suntion ammattitutkinnon suorittamiseen sai 109 henkilöä (2010: 94; 2009: 128, 2008: 114 ja 2007: 125). Hakijoita oli 182
(2010: 141; 2009: 184, 2008: 146 ja 2007: 162). Opintonsa aloitti 108
henkilöä, joista naisia 55 ja miehiä 53. Suuri osa alalle hakeutuvista
on ammatinvaihtajia ja vailla vakituista työsuhdetta seurakuntaan.
Lähetyssihteerit Seurakuntien lähetyssihteerien virkojen määrä
on jatkanut kasvuaan vuodesta 1995, jolloin virkoja oli 36. Vuonna
2011 virkoja oli 110 (2010: 106). Sen sijaan työsuhteisten lähetyssihteerien määrissä on laskua. Heitä oli 57 vuonna 2011 (67 vuonna
2010). Kokonaismäärä oli 167 (173 vuonna 2010). Lähetyssihteerin
koulutus perustuu piispainkokoukseen päätökseen, jonka mukaan
seurakunnan lähetyssihteerin virkaan valittavalta edellytetään alalle
soveltuva kirkollisen kelpoisuuden tuottava ammattikorkeakoulututkinto, johon on sisällytetty erityisiä lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja vähintään kahdeksan opintopistettä. Koulutuksen
voi hankkia myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Seurakunnissa
on myös palkkiotoimisia ja vapaaehtoisia lähetyssihteereitä, joiden
kouluttamisesta vastaavat kirkon lähetystyön keskus ja hiippakunnat.
Lähetyssihteeri-nimikkeen rinnalla esiintyy joukko erilaisia yhdistelmävirkojen nimikkeitä esimerkiksi lähetys- ja aikuistyön sihteeri, lähetys/tiedotussihteeri ja lähetyskasvatussihteeri. Hiippakuntien arvion perusteella tehtävien rekrytointitilanne on pääosin hyvä.
Merkille pantavaa on kuitenkin se, että seurakunnissa yleistyy
vähitellen niin sanottu kansainvälisen työn sihteerin nimike, jolle ei
ole piispainkokouksen hyväksymiä kelpoisuusehtoja. Seurakunnat
voivat täyttää kyseiset tehtävät sangen vapaasti ja he voivat määritellä tehtäväkuvat tarpeidensa mukaan. Monissa seurakunnissa tehtävään on sisällytetty perinteiset lähetyssihteerin tehtävät, mutta myös
maahanmuuttajatyötä, ystävyysseurakuntatoimintaa tai laajempia
kansainvälisiä ja ekumeenisia yhteyksiä. Ensimmäinen kansainvälisen työn sihteeri valittiin tehtäväänsä vuonna 2004, ja vuonna 2011
nimike oli käytössä jo 12 seurakunnassa.
Edellä kuvattua kehitystä on seurattava aktiivisesti muun muassa Kirkon lähetystyön keskuksessa, Kirkon kansainvälisen työn
koulutuksen seurantaryhmässä sekä piispainkokouksessa. Samalla on arvioitava kehityksen vaikutuksia lähetyssihteerien virkaan ja
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kelpoisuusvaatimuksiin. Tulevaisuudessa joudutaankin kysymään,
tarvitaanko kirkossa vain tarkat kelpoisuusehdot täyttäviä lähetyssihteerejä vai laajennetaanko tehtäväkuvia esimerkiksi kansainvälisen
työn sihteerin tehtäviin ja tarvitaanko tällöin myös piispainkokouksen määrittelemät kelpoisuusehdot.

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen
Jotta seurakunnat saavat riittävästi osaavia työntekijöitä palvelukseensa eri puolella maata, on kokonaiskirkon tasolla huolehdittava siitä,
että kirkon alan koulutus- ja osaamistarpeet tiedostetaan ja otetaan
huomioon yhteiskunnan koulutusjärjestelmää kehitettäessä. Väylän
vaikuttamistoimintaan antaa uudistettu Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen koulutustoimikuntajärjestelmä, jossa myös kirkolla on
edustajat. Tärkeässä roolissa ovat myös Kirkon koulutuskeskuksen ja
piispainkokouksen yhteydessä toimivat kirkon alan koulutuksia seuraavat ja arvioivat ryhmät, joissa on työelämän ja kouluttavien laitosten edustus.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishankkeessa (ns. ammattiopistostrategia) tavoitteena on rakenteellisen kehittämisen kautta
vahvistaa koulutuksen järjestäjien palvelukykyä ja koulutuksen järjestämisedellytyksiä sekä varmistaa korkealaatuisten ammattikoulutuspalvelujen saatavuus maan eri osissa. Hankkeen keskeinen tavoite on
ollut koota nykyistä vahvempia koulutuksen järjestäjäorganisaatioita.
Ministeriö on muun muassa suosittanut, että opiskelijamäärältään
pienet ammatillisen koulutuksen järjestäjät (esimerkiksi kristilliset
kansanopistot), joiden ammatillisen koulutuksen osuus on huomattavan suuri suhteessa vapaan sivistystyön koulutukseen, arvioivat
omat toimintaedellytyksensä pitkällä aikavälillä. Niiden edellytetään
myös selvittävän mahdollisuudet liittyä osaksi alueellista tai muuta
ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiota. Vastaavanlainen
rakenteellisen kehittämisen ohjelma toteutuu myös vapaan sivistystyön osalta. Ylläpitämislupien uudistamisprosessi käynnistyi vuonna
2010 ja vuoden 2011 lopulla osa kristillisistä kansanopistoista sai vain
määräaikaisen koulutuksen järjestämisluvan.
Myös korkeakouluverkkoa kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on alueellisesti entistä vahvempi ja vaikuttavampi

363
korkeakouluverkko. Koulutuksessa tulee säilyä tutkintojen profiilit,
mutta koulutusyhteistyö on toivottavaa. Tavoitteeksi on asetettu, että
nykyisten 16 yliopiston ja 25 ammattikorkeakoulun sijasta vuonna
2020 maassamme toimii enintään 15 yliopistoa ja 16–18 ammattikorkeakoulua. Näiden lisäksi voi olla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sopimuspohjaisia strategisia liittoumia. Rakenteellinen
kehittäminen on merkinnyt muun muassa sitä, että Joensuun ja Kuopion yliopistojen pohjalta rakennettiin Itä-Suomen yliopisto. Tällöin teologinen koulutus siirtyi itsenäisestä tiedekunnasta filosofisen
tiedekunnan teologian osastoksi, johon läntinen ja itäinen teologia
kuuluvat. Muutokset koskevat myös kirkkomusiikin koulutusta,
sillä Sibelius-Akatemia liittyy osaksi perustettavaa Taideyliopistoa.
Rakenteellinen kehittäminen vaikuttaa myös muihin yliopistoihin,
vaikka muutosten vaikutukset kirkon alojen koulutuksiin ovat yleensä jääneet vähäiseksi.
Rakenteelliset muutokset heijastuvat myös ammattikorkeakouluihin useina erillisinä yhdistymis- ja yhteistyöprosesseina.
Esimerkiksi Yrkeshögskolan Sydväst ja Svenska Yrkeshögskolan
yhdistyivät elokuussa 2008 Yrkeshögskolan Noviaksi. Kirkon nuorisotyöntekijöitä (yhteisöpedagogi, AMK) kouluttava Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu on toistaiseksi säilynyt itsenäisenä, mutta
ammattikorkeakoulujen toimilupien uudistamisprosessi saattaa edellyttää uusia yhteistyörakenteita. Diakonia-ammattikorkeakoulun
Etelän yksikön toiminta päätettiin vuonna 2011 koota yhteen Helsingin Kalasatamaan rakennettavalle kampusalueelle.
Koulutusmaailman tapahtumat edellyttävät kirkolta hyvää yhteistyötä opetusviranomaisten ja kouluttavien oppilaitosten kanssa.
Kirkkohallitus on ollut tiiviisti mukana Opetushallituksen kirkon
tehtäviin kelpoistavien toisen asteen ammatillisten koulutusten
tutkintojen perusteiden uudistamistyössä sekä antamassa palautetta ammattikorkeakoulujen opetus- ja toteutussuunnitelmien kehittämisestä. Ammatillisen koulutuksen ryhmässä on aktiivisesti
seurattu koulutustarjonnan ja sen toteutuksen kehitystä. Samalla
on pyritty ennakoimaan henkilöstökoulutuksen haasteita ja kehittämään koulutusta vastaamaan seurakuntien ja kirkon henkilöstön
tarpeita.
Tutkintojen sisällöllisessä kehittämisessä kuullaan kirkon näke-
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mystä seurakuntatyön edellyttämästä osaamisesta, joka on kuvattu
hengellisen työn ammattien ydinosaamiskuvauksissa. Piispainkokous
käsitteli ydinosaamiskuvausasiakirjaa syksyllä 2010. Tuossa vaiheessa hyväksyttiin hengellisen työn ammattien yhteinen ydinosaamiskuvaus sekä erilliset ydinosaamiskuvaukset diakonian, kanttorien,
kirkon nuorisotyönohjaajan, lastenohjaajan sekä papin ammatteihin.
Tämän jälkeen on vielä hyväksytty lähetyssihteerin sekä kirkon varhaiskasvatuksenohjaajan ydinosaamiskuvaukset. Kyseiset kuvaukset
ovat työvälineitä, kun seurakunnat täsmentävät ja kehittävät työntekijöiden tehtäväkuvia sekä laativat henkilöstön osaamiskartoituksia
ja kehittämissuunnitelmia.

14.4 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus
Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan henkilöstölle
järjestämää tai hankkimaa koulutusta. Vuonna 2010 hyväksyttiin
Kirkon henkilöstön kehittämissopimus, joka luo puitteet kirkon henkilöstön ja henkilöstökoulutuksen kehittämiseen. Sopimuksessa lähdetään siitä, että seurakunta voi henkilöstöään kehittämällä vaikuttaa
siihen, että työntekijät ovat osaavia ja motivoituneita. Seurakunnan
toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen on
parhaiten varmistettavissa, jos kehittäminen on seurakunnassa jatkuvaa ja suunnitelmallista, siihen varaudutaan taloudellisesti ja se
kattaa koko henkilöstön.
Kirkon henkinen ja taloudellinen rakennemuutos koettelee monin tavoin kirkon palveluksessa olevien voimavaroja, ja luottamus
perustehtävään on koetteilla. Tällaisissa olosuhteissa henkilöstö- ja
kehittämistoiminnassa ammatillisen osaamisen vahvistaminen, innostaminen kirkon työhön ja rohkaistuminen avoimeen vuorovaikutukseen kirkon kanssa on tärkeää.
Kirkon koulutuskeskuksen tehtävänä on henkilöstökoulutuksen järjestäminen tehtäväalueillaan sekä koulutuksen koordinaatio.
Koulutuskeskus on tukenut seurakuntien henkilöstöä toimintaympäristön ja -kulttuurin muutosprosesseissa ottamalla ne huomioon
pastoraalikursseilla ja erityis- ja johtamiskoulutuksissa sekä järjestä-

365
mällä näihin haasteisiin vastaavaa ajankohtaista valtakunnallista ja
tarvittaessa myös paikallista koulutusta.
Kirkon koulutuskeskuksen toiminnassa koulutustilanteet tarjoavat työntekijöille tilan kokemusten arviointiin ja jäsentämiseen.
Seurakuntien yhdistymisprosessien vaikutukset ovat olleet yleisiä
teemoja kaikissa koulutuksissa, mutta erityisen haasteen se on esittänyt johtamiskoulutuksen kehittämiselle. Yksi vastaus rakennemurroksen haasteisiin on ollut Mukana muutoksessa -koulutusten kehittäminen. Henkilöstökoulutukseen on heijastunut myös julkinen
keskustelu kirkosta ja kirkosta eroamiset, jotka näyttävät kuormittavan kirkon työntekijöitä monin tavoin. Kirkkoa haastetaan aikaisempaa vahvemmin jäsentämään ja perustelemaan toimintatapojaan.
Nelivuotiskaudella on uudistettu useita erityiskoulutuksia (esim.
kasvatuksen, diakonian, kirkon kansainvälisen työn sekä perhetyön
erityiskoulutukset) ja käynnistetty pastoraalitutkinnon ja kanttorien täydennyskoulutuksen kehittäminen. Uusi ilmiö kirkon henkilöstökoulutuksen kehittämisessä on ollut muutamien kirkollisten
erityiskoulutusten integroiminen entistä vahvemmin yhteiskunnan
koulutusjärjestelmään (mm. perheneuvojien ja sairaalasielunhoitajien
koulutus). On hyvin mahdollista, että vastaava kehitys tulee lähitulevaisuudessa koskemaan myös muita koulutuksia.
Yksi osa kehittämistyötä on ollut kirkon henkilöstökoulutuksen
uuden rakenteen ottaminen käyttöön henkilöstökoulutuskalenterissa.
Siinä koulutustarjonta jäsennetään selkeäksi kokonaisuudeksi. Osa
on tarkoitettu työuransa alkuvaiheessa oleville työntekijöille (perehdyttäminen ja orientoitumiskoulutus, kirkon työntekijän perustaidot,
täydentävä koulutus, pastoraalitutkinto). Osa koulutuksista on tarkoitettu kokeneille työntekijöille (syventävä koulutus, erityiskoulutus, johtamiskoulutus). Osaamista päivittävä ja ajankohtaiskoulutus
on luonteeltaan lyhytkestoista (tavallisesti 1–2 pv) koulutusta ajankohtaisista työhön liittyvistä aiheista.
Sähköinen koulutuskalenteri otettiin käyttöön vuonna 2008 ja
vuonna 2010 siihen liitettiin myös sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä. Vuoden 2012 Henkilöstökoulutuskalenterissa on 527 koulutusta (112 vähemmän kuin vuonna 2011) ja 146 neuvottelupäivää (24
vähemmän kuin 2011). Sähköinen koulutuskalenteri on tarjonnut
välineen kirkon henkilöstökoulutustarjonnan laajuuden arviointiin ja
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sisällölliseen kehittämiseen. On havaittavissa, että koulutustarjontaa
on enemmän kuin kysyntää, jolloin koulutuksiin ei tule riittävästi
osallistujia. Jatkossa esimerkiksi koulutuksen seurantaryhmät voivat
tarkemmin arvioida, millä tavoin koulutustarjonta saadaan vastaamaan kysyntää ja miten koulutusten markkinointia voidaan edistää
ja ajanmukaistaa.

Henkilöstön kehittäminen ja koulutussuunnittelu seurakunnissa
Työyhteisöjen mielekäs kehittäminen edellyttää suunnitelmallisuutta koulutuksessa. Henkilöstön kehittämissuunnitelma on tehty joka
toisessa seurakunnassa (48 %). Kahdessa kolmesta (66 %) seurakunnasta (seurakuntayhtymistä 78 %) henkilöstökoulutuksen tavoitteita
on asetettu virka- ja työtehtävien ja seurakunnan toiminnan perusteella. Kolmanneksessa seurakunnista (34 %) tavoitteita on asetettu
työntekijöiden henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella (seurakuntayhtymistä 19 %).
Kahdessa viidestä seurakunnasta (41 %) henkilön osaamista kartoitetaan kaikkien työntekijöiden kanssa vuosittain. Neljänneksessä seurakuntia (27 %) sitä kartoitetaan osan työntekijöistä kanssa ja
kolmanneksessa (32 %) osaamista ei kartoiteta. Seurakuntayhtymistä 16 prosenttia on sellaisia, joissa osaamista kartoitetaan kaikkien
työntekijöiden kanssa ja 38 prosenttia sellaisia, joissa tämä tapahtuu
osan työntekijöistä kanssa. Kuitenkin lähes puolet seurakunnista on
sellaisia, joissa vuosittaista osaamiskartoitusta ei tehdä.
Joka toisessa seurakuntayhtymässä (51 %) oli tehty henkilöstön
koulutussuunnitelma erillisenä suunnitelmana ja neljänneksessä (24 %)
osana kolmivuotista talous- ja toimintasuunnitelmaa. Henkilöstötilinpäätös tai henkilöstökertomus oli toteutettu 70 prosentissa seurakuntayhtymistä. Henkilöstösuunnitelma oli tehty erillisenä suunnitelmana
kymmenesosassa seurakunnista (12 %) ja osana kolmivuotista talous- ja
toimintasuunnitelmaa joka toisessa seurakunnassa (55 %).
Näkökulman siirtäminen perinteisestä koulutussuunnittelusta
henkilöstön kehittämiseen haastaa seurakuntien henkilöstöjohtamista moderniin osaamisen johtamiseen. Seurakuntien valmiudet tähän
muutokseen ovat vaihtelevia. Kokonaisuuden hahmottamiseksi Kirkon koulutuskeskus keräsi seurakunnilta tietoja toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvän henkilöstön kehittämissuunnitelman pai-
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nopistealueista, koulutustarpeista ja koulutustarjonnan katvealueista
sekä kehittämisresurssien määrän kehittymisestä. Joka toisessa seurakunnassa (48 %) oli käytössä johtoryhmä toiminnan johtamista varten.
Tavallisinta tämä oli Helsingin hiippakunnan seurakunnissa (70 %).
Selvityksen perusteella kehittämisen painopistealueita ovat johtaminen (esim. lähiesimiestyö, tiimit, harkinnanvarainen palkanlisä ja kehityskeskustelut, työhyvinvointi), henkilöstön yhteistyötaidot ja työyhteisön toimintakulttuurin sekä vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen. Painopisteiden ohella seurakunnat arvioivat myös
koulutustarpeitaan vuosina 2012–2014. Myös ne liittyvät erityisesti johtamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Työntekijöiden tehtävissä
kehittymiseen ja kirkon kokonaishankkeisiin (Kirjuri, Kipa, Hava,
hengellinen työ verkossa) liittyy myös koulutustarpeita. Koulutuksen
katvealueita nähtiin eniten vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin taitoihin sekä vapaaehtoistoimintaan liittyvissä koulutuksissa.
Myös Kirkon tutkimuskeskuksen kyselyssä seurakunnat arvioivat tarpeellisimmaksi koulutukseksi vapaaehtoistyön ohjaamisen.
Kaksi viidestä (43 %) seurakunnasta näki tämän erittäin tarpeellisena, ja saman verran oli niitä, jotka pitivät koulutusta melko tarpeellisena. Vapaaehtoistyön ohjaamiseen kaivattiin koulutusta erityisesti suurissa seurakunnissa. Myös muuttuvat toimintaympäristöt
tuovat koulutushaasteita. Joka kolmas seurakunta (31 %) piti erittäin
tarpeellisena ja puolet (48 %) melko tarpeellisena koulutusta, joka
käsittelee verkkoa seurakunnan toimintaympäristönä. Tätä pidettiin
tarpeellisena erityisesti suurissa seurakunnissa. Yli 12 000 henkilön
seurakunnissa työskentelevistä puolet näki koulutuksen erittäin tarpeellisena, kun alle 4 000 henkilön seurakunnissa näin ajatteli vajaa
viidennes (17 %).
Kolmannes seurakunnista (29 %) piti erittäin tarpeellisena jumalanpalvelukseen ja hengelliseen kasvuun liittyvää koulutusta. Yli
16 000 hengen seurakunnista näin vastasi puolet (51 %). Raamattua
ja kirkon uskoa käsittelevän koulutuksen näki erittäin tarpeellisena
runsas neljännes seurakunnista (26 %), eniten suuret, yli 16 000 hengen seurakunnat (44 %). Myös väliportaan esimiesten johtamiskoulutusta (27 %) ja atk- ja informaatioteknologian koulutusta (26 %) piti
erittäin tärkeänä neljännes seurakunnista.
Mielekkäimpänä koulutuksen toteuttamistapana nähtiin alueel-
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liset, rovastikunnassa tai hiippakunnassa järjestetyt sekä omassa seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä järjestetyt koulutukset.

Taulukko 14.4
Mielekkäimmät tavat koulutuksen toteuttamiseen (% seurakunnista).
Erittäin mielekäs

Melko mielekäs

Alueellisesti, rovastikunnassa tai omassa
hiippakunnassa järjestetty koulutus

49

44

Paikallisesti, omassa seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä järjestetty koulutus

46

36

Ammattiryhmittäin toteutettu koulutus

34

51

Moniammatillinen koulutus

19

45

Valtakunnallisesti tai kokonaiskirkon tasolla
järjestetty koulutus

15

46

Toiminnallisten alojen henkilöstökoulutus
Olennainen osa yhtenäistä kirkon henkilöstökoulutusta on pastoraalikoulutus. Sillä tarkoitetaan kirkon järjestämää pappien koulutuspolkua, joka alkaa teologian opintojen aikana ja päättyy ylempään
pastoraalitutkintoon ja johtamiskoulutukseen. Koulutus perustuu
yliopistossa saadun teologisen koulutuksen ja papin työssä saatujen
kokemusten reflektioon. Tavoitteena on tukea työuraansa aloittavaa
pappia kehittymään kirkon työn ammattilaiseksi.
Pastoraalikursseilla on kiinnitetty huomiota siihen, että esimerkiksi sielunhoidon pastoraalikursseille tulevien pappien sielunhoidollinen osaaminen voi olla yllättävän ohutta. Teologien koulutus ei
välttämättä takaa riittävää osaamista kaikilla papin työn keskeisillä
osaamisalueilla, sillä jotkut opiskelijat keskittyvät tulevaan pääaineeseen jo opintojensa varhaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää, että kurssilaisille tarjotaan sielunhoitoon perehdyttävä opetuskokonaisuus
kokemuksellisten ja teoreettisten opintojen avulla. Pastoraalitutkinnosta on puuttunut muun muassa diakonian, kirkon kansainvälisen
vastuun, ekumenian ja viestinnän ulottuvuudet. Pastoraalitutkinnon
uudistamista valmistellaan piispainkokouksen asettamassa papin
koulutuspolku -työryhmässä.
Pastoraalitutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi hieman edel-
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lisestä nelivuotiskaudesta (254 v. 2004–2007). Ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaneiden lukumäärä pysyi miltei samana (edellisellä
nelivuotiskaudella 40), mutta naisten osuus tutkinnon suorittaneista
kasvoi selvästi. Vuosien 2004–2007 aikana tutkinnon suorittaneista
vajaa viidennes oli naisia (17 %), nyt runsas neljännes.

Taulukko 14.5
Alemman ja ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaneet hiippakunnittain vuosina 2008–2011.
Alempi pastoraalitutkinto
Tutkinnon
suorittaneita

Tutkinnon suorittaneista naisia

Ylempi pastoraalitutkinto
Tutkinnon
suorittaneita

Tutkinnon suorittaneista naisia

Turku

36

21

5

1

Tampere

29

14

9

3

Oulu

34

16

5

1

Mikkeli

33

24

4

2

Porvoo

18

5

4

-

Kuopio

25

14

4

1

Lapua

29

14

-

-

Helsinki

38

26

6

2

Espoo

34

18

6

3

Yhteensä

276

152 (55 %)

43

12 (28 %)

Kirkon johtamiskoulutuksen pohjana on piispainkokouksen hyväksymä johtamiskoulutusohjelma (Kirjo 2005). Johtamiskoulutusta
kehitetään yhdistämällä erilaisia väliportaan johtamiskoulutuksia
yhdeksi kokonaisuudeksi, joka on luonteeltaan moniammatillinen
kirkollisen johtamisen peruskoulutus. Merkittävä uutuus kirkon
johtamiskoulutuksessa on uusi Kirkollisen johtamisen peili, joka on
kirkon johtamiskoulutukseen kehitetty johtamisen 360°-arvio. Sen
perustan muodostaa vertaisarvioinnin avulla saatava tulos koulutettavan johtamisprofiilista, mutta koulutuksen aikana arviointia hyödynnetään osana johtajan ja hänen työyhteisönsä kehittämisprosessia.
Koulutuksen aikana varmistetaan prosessille riittävä konsultatiivinen
tuki.
Johtamisen tutkinnon suorittaneita oli vuosina 2008–2011 runsaat 250. Naisten osuus johtamisen tutkinnon suorittaneista on kas-
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vanut viime vuosina. Kaksi viidestä johtamistutkinnon suorittaneesta
oli naisia (35 % vuosina 2004–2007).

Taulukko 14.6
Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittaneet hiippakunnittain vuosina 2008–2011.
Tutkinnon
suorittaneita

Tutkinnon suorittaneista naisia

Turku

29

9

Tampere

34

19

Oulu

29

32

Kuopio

23

8

Porvoo

24

6

Mikkeli

29

18

Lapua

27

10

Helsinki

30

13

Espoo

28

15

Yhteensä

256

107 (42 %)

Johtamiskoulutukseen liittyvät kiinteästi työyhteisöjen kehittämishankkeet, joiden kysyntä näyttää olevan nousussa. Kysyntään
vaikuttavat muun muassa seurakuntien rakenteellinen kehittäminen, kasvavien yhteisöjen lisääntyvät johtamistarpeet sekä halu
rakentaa väliportaan johtamisjärjestelmiä. Myös kirkon palkkausjärjestelmään kuuluvan harkinnanvaraisen palkanosan käyttöön
ottaminen edellyttää laajaa koulutusta, sillä harkinnanvaraisen
palkanosan käyttäminen haastaa johtajat uudenlaiseen arvioivaan
työskentelyyn. Seurakuntien johtamisjärjestelmien kehittäminen
on selkeästi lisännyt niin sanottujen väliportaan johtajien ja muissa
vastuutehtävissä työskentelevien hallinnollista ja taloudellista vastuuta. Tämä tuo mukanaan uuden osaamishaasteen, ja sen vuoksi
kirkon johtamiskoulutuksessa ja myös muissa koulutuksissa on järjestelmällisesti pyritty vahvistamaan kirkon työntekijöiden taloudellista osaamista.
Työyhteisöjen hyvinvoinnin kannalta merkittävä resurssi on ollut
kirkon kouluttamat ammattitaitoiset työnohjaajat. Olennainen tekijä
kirkon työnohjaajajärjestelmässä on se, että työnohjauksesta ei yleensä
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peritä palkkioita, vaan seurakunnat sallivat työnohjaajakoulutuksen
saaneiden työntekijöiden toimia toisten seurakuntien työntekijöiden
työnohjaajina. Kirkon työnohjaajakoulutuksessa on vahva perinne,
ja koulutukseen on yleensä tulijoita, mutta silti työnohjaajatarpeen
lisääntyminen ja kokeneiden työnohjaajien siirtyminen eläkkeelle tulevat muodostamaan merkittävän koulutustarpeen.
Kirkossa koulutetaan myös työyhteisön kehittäjiä eli konsultteja. Konsulttivalmennus palvelee erilaisissa tehtävissä toimivien syventävänä täydennyskoulutuksena. Koulutusta voi hyödyntää oman
johtamisosaamisen kehittämisessä, ja se avaa kehittämisnäkökulmia
myös laajemmin antaen valmiuksia toimia konsulttina erilaisissa työyhteisöjen kehittämishankkeissa. Yksi mahdollisuus seurakuntatyöyhteisöjen kehittämiseen on rohkaista seurakuntia käyttämään näitä
kirkon konsultteja, jotka ymmärtävät seurakunnan työyhteisöjen ja
johtamisen erityispiirteitä.
Seurakuntien työntekijöiden sielunhoidon koulutuksen painopiste on hiippakunnallisissa erityiskursseissa, joita Kirkon koulutuskeskus järjestää vuorovuosin alueellisesti yhteistyössä hiippakuntien
kanssa. Nämä moniammatilliset erityiskoulutukset suunnitellaan
kontekstuaalisina prosessikoulutuksina koulutuskeskuksen kouluttajan ja paikallisten kouluttajien yhteistyönä. Oman haasteensa
sielunhoidon koulutuksen kehittämiseen tuo erilaisten järjestöjen
organisoima sielunhoidon koulutus maallikoille, sillä koulutukset
ovat olleet vaihtelevia sekä sisällöllisesti että laadullisesti. Kokonaisuutta selvitettiin kirkkohallituksen asettamassa työryhmässä, jonka
mietinnössä (2011) ehdotetaan selkiyttäviä periaatteita maallikoille
suunnattuun sielunhoidon koulutukseen.
Seurakuntien jumalanpalveluselämää tukeva koulutus perustuu 2000-luvun vaihteessa hyväksyttyyn jumalanpalveluskoulutussuunnitelmaan (JPKS). Entistä useammat suorittavat laajan jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen (45 op). Koulutuskeskuksen
kursseilla on havaittu, että seurakuntien rakennemuutoksella näyttää
olevan kielteisiä vaikutuksia jumalanpalvelusten järjestämiseen ja toteuttamiseen. Monin paikoin jumalanpalvelukset ovat saaneet kaivattua yhtenäisyyttä, mutta usein esimerkiksi pääjumalanpalvelusten
säännöllinen järjestäminen on vaikeutunut. Seurakuntien jumalanpalveluselämässä on nähtävissä kiihtyvä jumalanpalveluskulttuurin
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murros sekä jonkinlainen polarisoitumiskehitys, mikä ilmenee muun
muassa siinä, että Luther-säätiön ohella myös eräät herätysliikkeet
ovat tähdänneet toiminnassaan omien jumalanpalvelusyhteisöjen
vahvistamiseen.
Jumalanpalvelusta koskevat muutospaineet ja polarisoituminen
ilmenevät myös jumalanpalvelusmusiikin alueella, jossa keskustellaan erilaisten musiikillisten tyylien hyödyntämisestä seurakunnan
toiminnassa ja erityisesti jumalanpalveluksessa. Monet kanttorit eivät kuitenkaan osallistu mihinkään kirkon täydennyskoulutukseen.
Tähän ei ole mitään yksiselitteistä syytä, mutta on todennäköistä,
että osallistuminen alan kehittyviin neuvottelupäiviin vähentää taloudellisia mahdollisuuksia osallistua varsinaiseen koulutukseen.
Kirkon koulutuskeskuksen johdolla valmistui syksyllä 2011 mietintö
kanttorien henkilöstökoulutuksen kehittämiseksi.
Kristillisen kasvatuksen ja diakonian erityiskoulutuksia on kehitetty perinteisistä prosessikoulutuksista moduulirakenteisiksi koulutuksiksi, joissa on sekä kaikille yhteisiä osia että valinnaisia viiden
opintopisteen kokonaisuuksia. Vastaavaa rakennetta tullaan hyödyntämään myös muissa koulutuksissa. Tavoitteena on, että niissä
voidaan hyödyntää myös muiden erityiskoulutusten moduuleja. Erityisesti kasvatuksen sektorilla on haasteena se, että työntekijöille on
tarjolla runsaasti erilaista ja useiden koulutusorganisaatioiden järjestämää koulutusta. Koulutusten ja neuvottelupäivien runsautta selittää
osaltaan kasvatuksen työntekijöiden suuri määrä, mutta silti päällekkäisen koulutustarjonnan supistaminen tulee olemaan tulevaisuuden
haaste. Jatkossa tulee luoda entistä enemmän mahdollisuuksia koulutusten järjestäjien keskinäiseen koordinaatioon, jotta sisällöllisesti,
ajallisesti tai alueellisesti päällekkäiset koulutukset voidaan ennakoida jo suunnitteluvaiheessa.
Kirkon kansainvälisellä työllä tarkoitetaan monimuotoista tehtäväaluetta, johon liittyvät muun muassa lähetys, kansainvälinen
diakonia, merimieskirkkotyö, ulkosuomalaistyö, maahanmuuttajatyö, ystävyysseurakuntatoiminta ja kirkkojen välinen yhteistyö sekä
ekumeeninen toiminta. Alueella tarvitaan monipuolista osaamista
ja koulutusta. Koulutusta kehittämään ja koordinoimaan asetettiin
syksyllä 2007 kirkon kansainvälisen työn koulutuksen seurantaryhmä, jonka toimintaan osallistuu edustajia Kirkkohallituksen eri
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osastoilta, Kirkon ulkomaanavusta, seurakunnista, hiippakunnista, lähetysjärjestöistä sekä muista kirkollisista järjestöistä, joilla on
aktiivisia kansainvälisiä yhteyksiä. Merkittävimpänä tuloksena on
uuden 25 opintopisteen laajuisen moduulirakenteisen Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen kehittäminen kotimaan henkilöstölle.

Työhyvinvointi ja työyhteisöjen kehittäminen
Kirkon työssä toimiville on ollut tyypillistä kokemus työn mielekkyydestä ja mahdollisuudesta käyttää omaa ammattitaitoa työssä. Valtaosa kirkon työntekijöistä on Kirkon alan työolobarometrin
(2011) mukaan joko täysin (68 %) tai jokseenkin (28 %) samaa
mieltä siitä, että he voivat käyttää työssään kykyjään ja ammattitaitoaan. Työtä pidetään kuitenkin henkisesti raskaana. Kolme viidestä (59 %) työntekijästä oli tätä mieltä. Työntekijöistä 13
prosenttia piti vakavaa työuupumusta selvänä vaarana. Kokemus
tuen ja rohkaisun saamisesta työtovereilta oli jatkuvasti lisääntynyt
vuodesta 2003 lähtien. Niiden työntekijöiden osuus, jotka katsoivat
työntekijöiden tai henkilöstöryhmien välillä olevan ristiriitoja, oli
aiempaa pienempi.
Työhyvinvointia selvitettiin kolmessa viidestä seurakunnasta
(58 %) työhyvinvointi- tai työtyytyväisyyskyselyjen avulla. Mitä suuremmasta seurakunnasta oli kyse, sitä yleisempää se oli. Alle 4 000
hengen seurakunnista kysely oli toteutettu kahdessa viidestä (41 %),
mutta yli 16 000 hengen seurakunnista useammassa kuin neljässä
viidestä (84 %) seurakunnasta.
Kahdessa viidestä seurakunnasta ja joka toisessa seurakuntayhtymässä oli toteutettu toiminnan kehittämistä koskeva projekti. Kolmanneksessa oli mukana koko henkilöstö.
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Taulukko 14.7
Työyhteisön kehittämistä koskevat projektit seurakunnissa (% seurakunnista).
Seurakunnat
Mukana koko
henkilöstö

Seurakuntayhtymät

Mukana osa
henkilöstöstä

Mukana koko
henkilöstö

Mukana osa
henkilöstöstä

Toiminnan kehittäminen

33

11

19

33

Työyhteisössä olevan ongelmatilanteen
selvittäminen

13

21

3

33

Työyhteisön työnohjaus

12

19

8

33

Lähes kaikki seurakunnat (95 %) aikoivat käyttää henkilöstökoulutusta henkilöstön kehittämiseen vuosien 2012–2013 aikana. Uusien
työntekijöiden perehdyttämistä aikoi käyttää neljä viidestä seurakunnasta (82 %), samoin kuin työnohjausta (80 %). Mentorointia (35 %)
tai työyhteisön kehittämisprojektia tai työyhteisökonsultointia (32 %)
aikoi käyttää joka kolmas seurakunta.
Pääosassa seurakunnista käydään esimiehen ja alaisen välinen
kehityskeskustelu. Kolmessa neljästä seurakunnasta (72 %) tämä toteutui kaikkien työntekijöiden kanssa ja viidenneksessä (21 %) osan
työntekijöistä kanssa.
Työsuojeluviranomaisen työpaikkakäynti oli tehty viimeksi kuluneen vuoden aikana viidesosassa (17 %) seurakunnista. Pääosassa
tapauksia tämän syynä oli sisäilmaongelma. Kiusaamiseen tai ilmapiiriin liittyviä ongelmia oli vain muutamassa tapauksessa.

14.5 Luottamushenkilöt
Luottamushenkilöt käyttävät seurakunnissa ylintä päätösvaltaa. Seurakuntien yhdistyessä luottamushenkilöiden määrä vähenee. Meidän
kirkko -strategian mukaan näissä tilanteissa on tarpeen löytää jäsenille mielekkäitä tapoja toimia kotiseurakunnassaan.
Kirkon luottamushenkilöt olivat aktiivisempia yksityisessä ja
julkisessa uskonnonharjoituksessa kuin suomalaiset keskimäärin.
Kirkon luottamushenkilöistä joka seitsemäs (14 %) osallistui jumalanpalvelukseen vähintään kerran viikossa. Kaksi viidestä (40 %)
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ilmoitti osallistuvansa vähintään kerran kuussa. Muutaman kerran
vuodessa osallistui niin ikään kaksi viidestä (41 %) ja viisi prosenttia ilmoitti osallistuvansa vähintään kerran vuodessa tai harvemmin
kuin kerran vuodessa. Viidennes luottamushenkilöistä (19 %) ilmoitti
rukoilevansa useita kertoja päivässä. Päivittäin rukoili kaksi viidestä
(44 %), vähintään kerran viikossa 16 prosenttia. Kuukausittain rukoili kymmenesosa (8 %) luottamushenkilöistä, ja viisi prosenttia rukoili
vähintään kerran vuodessa tai ei koskaan.
Kirkossa on keskusteltu viime vuosina polarisoitumisesta ja kirkon jakautumisesta eri painotuksia kannattaviin leireihin. Luottamushenkilökyselyssä selvitettiin, missä määrin kirkon luottamushenkilöt
pitivät itseään teologisesti konservatiivisena tai liberaalisena. Kirkon
luottamushenkilöistä joka seitsemäs (13 %) piti itseään konservatiivisena ja kolmannes (33 %) jokseenkin konservatiivisena. Liberaalisena
itseään piti yksi kymmenestä (11 %) ja jokseenkin liberaalisena joka
viides (22 %). Luottamushenkilöistä 14 prosenttia katsoi, ettei ole
kumpaakaan.
Kysyttäessä luottamushenkilöiltä, mihin suuntaan kirkkoa tulisi kehittää, he painottivat eniten rohkeampaa puhetta Jumalasta.
Kolme viidestä (57 %) luottamushenkilöstä oli täysin tätä mieltä ja
lisäksi yli neljännes jokseenkin samaa mieltä. Useimmin näin ajattelivat yli 55-vuotiaat (62 % täysin samaa mieltä). Alin lukema oli alle
35-vuotiailla (46 %) ja 35–44-vuotiailla (44 %) luottamushenkilöillä.
Kaikista ikäluokista vähintään kaksi viidestä piti kirkon vahvempaa
jumalapuhetta hyvin tärkeänä.
Luottamushenkilöt katsoivat myös, että kirkon tulisi puhua nykyistä painokkaammin perheen ja avioliiton puolesta. Mitä vanhemmista luottamushenkilöistä oli kyse, sitä vahvemmin ajatusta kannatettiin. Yli 55-vuotiaista luottamushenkilöistä kolme viidestä (58 %)
oli täysin samaa mieltä väitteestä, alle 35-vuotiaista viidennes (19 %).
Lisäksi luottamushenkilöillä tärkeimpien kehityssuuntien joukkoon
nousivat kirkon aktiivisempi osallistuminen arvokeskusteluun ja se,
että kirkko tarjoaisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena.
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Kuvio 14.5
Kirkon luottamushenkilöiden näkemykset siitä, mihin suuntaan kirkkoa tulisi kehittää. Luottamushenkilökysely 2012 (%).
jokseenkin samaa mieltä
täysin samaa mieltä
puhua rohkeammin Jumalasta
ottaa nykyistä painokkaammin kantaa avioliiton
ja perheen puolesta
osallistua ponnekkaammin elämänarvoista käytävään keskusteluun

45

44

tarjota enemmän mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena

44

43

28

57
27

51

kirkon ei tule rakentaa toimintaansa ihmisten mieltymysten mukaan

41

tukea nykyistä enemmän koulujen kasvatustyötä

40

tuoda näkyvämmin esiin omia palvelujaan internetissä

39

45

olla avoimempi hengelliselle etsinnälle

38

44

29

pitäytyä entistä selkeämmin Raamatun opetukseen

39

toimia enemmän heikommassa asemassa olevien puolestapuhujana

37

puhua nykyistä suoremmin yhteiskunnallisista epäkohdista

37

43

27
50
45

pitää enemmän kiinni perinteisestä opetuksestaan

32

keskittyä entistä enemmän puhtaasti hengellisiin tehtäviinsä

30

tukea köyhiä ja syrjäytyneitä nykyistä päättävämmin

29

osallistua aktiivisemmin mediassa käytävään keskusteluun

28

47

ennen kaikkea keskittyä heikompiosaisten auttamiseen

26

49

olla voimakkaammin evankelioiva

30
39
54

31

24

olla nykyistä suvaitsevaisempi naispappeuden vastustajia kohtaan

16

20

lisätä yhteistyötä muiden kirkkojen kanssa

19

tukea vahvemmin lähetystyötä

19

olla nykyistä suvaitsevaisempi seksuaalivähemmistöjä kohtaan

18

uudistaa rohkeammin oppiaan nykyajan tiedon valossa

15

auttaa nykyistä enemmän kolmannen maailman köyhiä

10

42
37
23
31
39

tukea maahanmuuttajia nykyistä määrätietoisemmin

10

36

lisätä yhteistyötä muiden uskonnollisten yhdyskuntien kanssa

10

33

olla avoimempi karismaattisille ilmiöille

10

tukea vahvemmin kehitysyhteistyötä

9

36

puolustaa nykyistä painokkaammin pakolaisia
antaa enemmän tilaa kirkon sisällä toimiville, sen linjasta
poikkeaville yhteisöille

9

33

20

22

9

0

10

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vähemmän tärkeänä luottamushenkilöt pitivät pakolaisten puolustamista, kehitysyhteistyön vahvempaa tukemista ja tilan antamista
kirkon sisällä toimiville, sen linjasta poikkeaville yhteisöille.
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Pohdinta
Muuttuva ympäristö edellyttää myös työntekijöiltä uudenlaista
osaamista. Työntekijäkeskeisen toimintatavan sijaan on löydettävä muotoja, joissa vapaaehtoistoiminta saa nykyistä enemmän tilaa.
Työntekijöiltä edellytetään myös uudenlaisen viestintäkulttuurin
omaksumista, kun internetistä on tullut aiempaa merkityksellisempi
toimintaympäristö.
Suomalaisten heikkenevä sitoutuminen oppiin asettaa seurakunnan työntekijöille haasteen puhua uskosta ymmärrettävällä kielellä.
Kristillisen uskon tuntemusta ei voida enää pitää itsestäänselvyytenä.
Meidän kirkko -strategia korostaa hengellisen identiteetin vahvistamista ja rohkeaa uskon perusteista puhumista. Tämä haastaa kirkon
työntekijät avoimeen kirkon opista puhumiseen. Kirkon hengellisen
työn ydinosaamisalueena pidetään uskon ja opin tuntemista, Raamatun ja tunnustuskirjojen tuntemista. Työntekijöiden ydinosaaminen
muodostuu entistä tärkeämmäksi, kun yhä suurempi ryhmä ei jaa
kirkon uskomuksia.
Puolet seurakunnista arvioi vähentävänsä henkilöstöä vuosina
2012–2013. Tämä edellyttää ennakointia ja myös nostaa vapaaehtoisten rekrytoinnin sekä työn organisoinnin nykyistä keskeisempään rooliin. Eläköitymisen myötä kirkossa tarvitaan paljon pitkälle
koulutettuja ammattilaisia korvaamaan kokeneiden työntekijöiden
osaamista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että miehiä
saadaan rekrytoitua opiskelemaan kirkon virkaan ja töihin kirkkoon.
Nuorten työntekijöiden seurakunnallinen kokemus on aikaisempaa
ohuempaa, mikä muodostaa lisähaasteita kirkon työntekijän ammatti-identiteetin kehittymiselle. Kirkolta odotetaan aktiivista yhteydenpitoa kirkon töihin opiskeleviin ja tukea ammatillisen identiteetin ja
hengellisen elämän kasvuprosesseihin.
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15. Herätysliikkeet ja
järjestöt

•
•
•
•

Herätysliikkeiden levinneisyys on säilynyt ennallaan 2000-luvun ajan.
Laajimmalle levinnyt herätysliike on vanhoillislestadiolaisuus, jolla on toimintaa ainakin kerran vuodessa 69 % seurakunnista.
Kirkon työntekijät kuuluvat useimmiten herännäisyyteen (14 %) tai evankelisuuteen (13 %).
Herätysliikeväki on kirkkoaktiiveja: kolme viidestä herätysliikkeiden kesäjuhlien kävijöistä osallistuu luterilaisen kirkon toimintaan vähintään
kuukausittain.
Seurakunnat kokivat valtaosaltaan yhteistyön liikkeiden kanssa toimivan
hyvin. Kuitenkin julkisessa keskustelussa oli havaittavissa myös välien kiristymistä.

15.1 Herätysliikkeet osana kirkkoa
Herätysliikkeellä tarkoitetaan hengellistä liikettä, jonka syntyvaiheeseen liittyy laajempi kansanherätys. Niille on ominaista henkilökohtaisen jumalasuhteen korostaminen. Suomalaisessa kontekstissa
tyypillistä on herätysliikkeiden pysyminen valtaosin kirkon sisällä
toisin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa.
Vanhimmat herätysliikkeet ovat syntyneet 1700-luvun herätysten tuloksena. Herätysliikkeisiin luetaan rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus ja lestadiolaisuus. Näiden jälkeen syntyneestä
useista järjestöistä koostuvasta herätysliikkeestä puhutaan nimellä
viidesläisyys. 1970-luvulta lähtien kirkon piirissä on myös vahvistunut karismaattinen virtaus, jossa on myös herätysliikkeelle tunnusomaisia piirteitä.
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Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö -strategian mukaan huomattava osa kirkon toiminnasta kanavoituu herätysliikkeiden ja kristillisten järjestöjen kautta. Strategiassa katsotaan, että yhteistyön syventämistä ja toimintojen kehittämistä voidaan vielä jatkaa. Meidän
kirkko -strategia myös korostaa sitä, että kirkossa tarvitaan erilaisia
tapoja elää todeksi kristittyjen yhteyttä ja syventää hengellistä kasvua. Kirkossa halutaan tukea pienten toiminnallisten ryhmien ja
yhteisöjen syntymistä ja vahvistaa jäsenten mahdollisuuksia kehittää
toimintaa ja luoda uutta.
Kertomuskaudella herätysliikkeet olivat poikkeuksellisen paljon julkisuudessa. Samaan aikaan kun herätysliikkeiden ja kirkon
yhteistoiminta oli paikallisseurakunnissa tiivistä, julkisessa keskustelussa äänenpainot kiristyivät. Kertomuskaudella yleistyi puhetapa,
jossa herätysliikkeistä puhuttiin ääriliikkeinä ja lahkoina. Osa herätysliikkeistä kritisoi voimakkaasti kirkkoa, sen tekemiä ratkaisuja ja
sen päättäjiä. Tämänkaltaista vastakkainasettelua tuotti ensisijaisesti
keskustelu homoseksuaalisuudesta, johon liittyvistä kysymyksistä
tuli myös kirkollinen keskustelunaihe eduskunnan hyväksyttyä lain
samaa sukupuolta olevien suhteiden rekisteröimisestä. Kirkossa nousi
keskustelu siitä, tulisiko samaa sukupuolta olevia siunata tai vihkiä
kirkossa.
Pedofilia uskonnollisissa yhteisöissä nousi keskustelunaiheeksi
sen jälkeen, kun useita vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen kuuluvia
tuomittiin lasten hyväksikäytöstä. Vanhoillislestadiolaisuus oli paljon
julkisuudessa myös liikkeeseen kuuluvan naisen otettua pappisvihkimyksen keväällä 2012. Hän ei tämän jälkeen voinut toimia liikkeen
vastuutehtävissä, ja myös naispappeuteen myönteisesti suhtautuvien
henkilöiden toimintaa liikkeessä rajoitettiin. Vilkasta keskustelua
käytiin myös vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä tapahtuneista hoitokokouksista.
Myös joissakin muissa herätysliikkeissä kysymykset naispappeudesta ja lisäksi homoseksuaalisuudesta herättivät keskustelua. Osa
naispappeuden torjuvista papeista kieltäytyi yhteistyöstä naispappien
kanssa, mikä johti oikeudenkäynteihin. Heitä myös siirtyi seurakunnista herätysliikkeiden palvelukseen. Naispappeuteen torjuvasti
suhtautuvissa liikkeissä, kuten Kansanlähetyksessä ja evankelisessa
liikkeessä (SLEY) pyrittiin vahvistamaan liikkeiden omia jumalan-
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palvelusyhteisöjä. Kysymys tuli yhä akuutimmaksi naispappien määrän lisääntyessä. Kaikissa seurakunnissa liikkeiden tällaisten messujen pitoon ei myönnetty seurakunnan toimitiloja.
Kertomuskauden aikana toimintaansa vahvisti Luther-säätiö,
jonka keskeinen toimintamuoto on jumalanpalvelusten järjestäminen. Luther-säätiön jumalanpalvelusyhteisöihin vihittiin Ruotsissa
pappeja. Heillä ei ole pappisoikeutta Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa. Maaliskuussa 2010 eläkkeellä ollut pappi, teologian tohtori Matti Väisänen vihittiin piispaksi Luther-säätiöön, joka kuuluu
Ruotsin lähetyshiippakuntaan (Missionsprovinssen). Vihkimyksen
vuoksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli erotti hänet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirasta. Keväällä 2012 hän
vihki viisi pappia Luther-säätiön toimintaan. Säätiö järjesti jumalanpalveluksia lähes 30 paikkakunnalla.
Keväällä 2011 kristillinen nuortenlehti Nuotta toteutti muutamien herätysliikkeiden ja kristillisten järjestöjen kanssa ”Älä alistu”
-mediakampanjan, jonka tavoitteena oli kannustaa nuoria elämään
kristillisen arvomaailman mukaan. Homoseksuaalista elämäntapaa
ei pidetä kampanjassa hyväksyttävänä. Kampanjavideossa biseksuaalityttö kertoi luopuneensa entisestä elämäntavastaan. Kampanja sai
voimakasta kritiikkiä kirkon sisältä ja myös joiltakin poliittisilta vallankäyttäjiltä. Muutamat seurakunnat päätyivät siihen, että seurakuntakolehteja ei tulisi kantaa kampanjan taustajärjestöille. Keskustelu laajeni myös lähetystyön tukemiseen ja muutamat seurakunnat
tai seurakuntayhtymät päättivät vähentää herätysliikkeiden lähetysmäärärahoja niiden naispappeuteen ja homoseksuaalisuuteen liittyvien näkemysten vuoksi.
Kysymys homoseksuaalisuudesta liittyi keskustelussa laajempaan teemaan Raamatun asemasta ja sen tulkinnasta. Kesällä 2010
Kansanlähetyksen julkaiseman Uusi Tie -lehden päätoimittaja Leif
Nummela esitti, että harhaan menevien piispojen hengellisiä palveluja ei tulisi käyttää. Tekstissään Nummela nimesi viisi luterilaisen
kirkon piispaa. Hän katsoi, että samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen tai siunaaminen merkitsee kristillisestä opetuksesta poikkeamista. Nummela korosti myös uskontunnustuksen totuusarvoa,
ja hänen mukaansa esimerkiksi neitseestäsyntymisen kieltäminen
on poikkeamista apostolisesta uskontunnustuksesta. Jotkut Suomen
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Vapaakirkon ja Helluntaikirkon johtohenkilöt yhtyivät Nummelan
kantoihin.
Suomalaisten suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on yksi nopeimmin muuttuneista moraalinäkemyksistä. Kansankirkossa tämä
jäsenten näkemysten muutos ilmenee paineena muuttaa kirkon seksuaalieettistä opetusta. Valtaosassa herätysliikkeitä suhtautuminen
homoseksuaalisuuteen ei sen sijaan ole ratkaisevasti muuttunut, kuten ei myöskään aktiivisesti uskonnolliseen toimintaan osallistuvilla
yleensä. Tällöin kirkkoon kohdistuvat vastakkaiset paineet: uskonnollisesti passiivinen enemmistö odottaa moraalinäkemysten muuttamista, aktiivinen vähemmistö taas niiden pitämistä ennallaan.
Kertomuskaudella liikkeiden ja kirkon suhteissa on yhä uudelleen
pohdittu kysymystä liikkeiden itsenäisyydestä ja sitoutumisesta kirkkoon. Toisaalta kansankirkolle on ollut ominaista monien tulkintojen hyväksyminen dogmiin liittyvissä kysymyksissä ja käytännöissä,
toisaalta taas viime aikoina on peräänkuulutettu kirkon roolia yhteisissä päätöksissä pitäytymisessä ja väärinkäytöksiin puuttumisessa.

15.2 Herätysliikkeiden kannatus ja levinneisyys
Herätysliikkeiden vaikutus ei näkynyt ainoastaan julkisessa keskustelussa, vaan myös niihin kuuluminen on yleistä. Kirkkomonitor
2004 -kyselyn mukaan joka kymmenes suomalainen kuuluu johonkin herätysliikkeeseen, ja lisäksi joka kymmenes on saanut niistä
vaikutteita ajatteluunsa, vaikka ei varsinaisesti kuuluisi liikkeeseen.
Herätysliikkeiden vaikutus ilmenee myös kirkon luottamushenkilöiden joukossa. Herätysliikkeiden kannattajat ovat aktiivisia vastuunkantajia sekä seurakunnissa että valtakunnallisella tasolla. Toimintaa
järjestämällä ne moninkertaistavat uskonnollisen tarjonnan ja tuottavat osallistumisen mahdollisuuksia myös liikkeisiin kuulumattomille
suomalaisille. Herätysliikkeet järjestävät toimintaa ryhmille, joille
paikallisseurakunnan tarjonta on paikoitellen vähäistä. Näin tapahtuu esimerkiksi opiskelijatyössä.
Herätysliikkeet ovat myös viiteryhmä suurelle osalle kirkon työntekijöitä. Vaikka työntekijöiden herätysliikkeisiin kuuluminen onkin
laskenut viime vuosina, edelleen kaksi viidestä (42 %) kirkon työn-
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tekijästä katsoo kuuluvansa johonkin tai joihinkin herätysliikkeisiin.
2000-luvulla kirkon työntekijöiden herätysliikkeisiin ja järjestöihin
kuuluminen on vähentynyt kaikissa liikkeissä. Erityisen selvää lasku on ollut Tuomasyhteisön kohdalla, mutta myös herännäisyyteen
ja Hiljaisuuden liikkeeseen kuuluvien osuus on vähentynyt selvästi.
Nuorilla kirkon työntekijöillä herätysliikkeisiin kuuluminen on selvästi vanhempia työntekijöitä vähäisempää.

Kuvio 15.1
Kirkon työntekijöiden sitoutuminen herätysliikkeisiin ja kristillisiin järjestöihin vuosina 1999,
2002 ja 2009. Liikkeisiin kiinteästi ja löyhästi kuuluvat (%).
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Kirkon työntekijäkyselyn mukaan vuonna 2009 läheisimmät herätysliikkeet kirkon työntekijöille olivat herännäisyys ja evankelisuus.
Herännäisyyteen kuuluvia oli 14 prosenttia, evankeliseen liikkeeseen
kuuluvia 13 prosenttia. Herätysliikkeisiin kuuluminen vaihtelee ammattiryhmittäin. Papeilla selvästi yleisin herätysliikeyhteys oli herännäisyys: joka kolmas pappi kuului liikkeeseen. Kanttoreista lähes
viidennes kuului vanhoillislestadiolaisuuteen. Nuorisotyönohjaajilla
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korostui herännäisyyden ja viidennen herätysliikkeen vaikutus. Diakoniatyöntekijöillä eri herätysliikkeisiin kuuluminen jakautui tasaisemmin. Lapsityöntekijät ja -ohjaajat, talouden ja hallinnon alan
työntekijät sekä hautausmaa-, kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntekijät
olivat tavallisimmin sitoutuneita evankelisuuteen.
Niemelän tutkimusten (Uskonko niin kuin opetan. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 85, 2004; Papisto ja kanttorit 2010. Kirkon
tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 20, 2010) mukaan herätysliikkeisiin kuuluvat kirkon työntekijät ovat muita vahvemmin sitoutuneita kirkon oppiin, harjoittavat uskontoa muita aktiivisemmin ja
korostavat työssään Jumalan Sanan opettamista sekä lähetystyötä.

Kuvio 15.2
Herätysliikkeiden ja järjestöjen alueellinen levinneisyys vuonna 2011. Toimintaa %:ssa seurakuntia.
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Maantieteellisesti laajimmalla alueella toimi vanhoillislestadiolaisuus. Kuukausittaista toimintaa sillä oli vuonna 2011 joka viidennessä seurakunnassa. Vähintään kerran vuodessa liikkeellä oli
toimintaa kahdessa kolmesta (69 %) seurakunnasta (68 % vuonna
2007). Jotakuinkin yhtä laajalle on levinnyt Kansanlähetys, jolla on
myös toimintaa kahdessa kolmesta (66 %) seurakunnasta.
Viikoittaisella toiminnalla mitattuna aktiivisimmin toimintaa järjestivät vanhoillislestadiolaisuuden ohella evankelinen liike
(SLEY), Kansanlähetys sekä esikoislestadiolaisuus.

Kuvio 15.3
Herätysliikkeiden alueellinen levinneisyys vuosina 1999–2011. Kuukausittaista toimintaa %:ssa
seurakuntia.
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Viimeisen vuosikymmenen aikana herätysliikkeiden ja järjestöjen aktiivinen, vähintään kerran kuukaudessa tapahtuva toiminta
on säilynyt jokseenkin samanlaisena. Suurimmista liikkeistä vanhoillislestadiolaisuus on laajentanut aktiivisen toiminnan aluettaan
erityisesti vuodesta 2007 lähtien. Kansanlähetyksen ja herännäisyyden kohdalla on ollut vaihtelua, mutta vuonna 2011 niiden toiminta-alue on samankaltainen kuin vuonna 2007. Evankelisen liikkeen
aktiivinen toiminta-alue on jatkuvasti pienentynyt vuodesta 1999.
Osaselityksenä lienevät liikkeen sisäiset ristiriidat ja jakaantuminen.
Vuonna 2008 perustetulla Evankelisella lähetysyhdistyksellä ELY:llä oli vuonna 2011 toimintaa vähintään kerran kuukaudessa kolmessa
prosentissa seurakuntia.
Herätysliikkeiden toiminta vaihtelee runsaasti alueittain. Aktiivisimmaksi herätysliikealueeksi on osoittautunut Väli-Suomi. Pohjanmaalla, Savossa ja Kainuussa suuri osa seurakuntia on sellaisia,
joissa vähintään kahdella herätysliikkeellä on toimintaa ainakin kerran kuukaudessa.
Herätysliikkeiden ohella monet kirkolliset järjestöt ja säätiöt toimivat yhteistyössä kirkon kanssa. Ne toimivat muun muassa lähetystyössä, diakoniatyössä, evankelioimistyössä, lapsi- ja nuorisotyössä
sekä toteuttavat kustannustoimintaa. Järjestöillä on myös tärkeä rooli
kirkon työntekijöiden koulutuksessa. Suurin osa järjestöjen työntekijöistä toimi kirkon lähetysjärjestöjen ja diakonia- ja sosiaalialan
järjestöjen palveluksessa. Lähetysjärjestöjen toimintaa tarkastellaan
täsmällisemmin luvussa 10. Diakonia- ja sosiaalialan järjestöjen toiminta keskittyy pääosin hoito- ja palvelulaitoksiin sekä oppilaitoksiin
ja ne toimivat tiiviissä yhteistyössä valtion ja kunnan viranomaisten
kanssa.
Kirkolliset nuoriso-, kasvatus- ja kulttuurialan järjestöt toteuttavat erilaisia lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseen, materiaalin tuottamiseen ja jatkokoulutukseen liittyviä tehtäviä. Kirkkohallituksen
ja järjestöjen välistä toimintaa koordinoidaan niin sanotuilla JÄRKI-sopimuksilla, joissa sovitaan yhteistyön sisällöistä. Kirkkohallitus on tehnyt pitkäkestoista yhteistyötä järjestöjen kanssa, joilla on
seurakuntajäseniä tai jotka hoitavat valtakunnallisesti kirkon niille
antamia erityistehtäviä. Näitä järjestöjä ovat Kirkkopalvelut, Seurakuntien Lapsityön Keskus (SLK), Suomen Poikien ja Tyttöjen kes-
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kus – PTK, Nuorten keskus (NK), Församlingsförbundet ja Suomen
Merimieskirkko. Järjestöistä suurin on Kirkkopalvelut.

15.3 Herätysliikkeiden kannattajien
uskonnollisuus
Herätysliikkeiden kesäjuhlien osallistujia koskeva tutkimus (Hanna Salomäki: Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen, Kirkon
tutkimuskeskuksen julkaisuja 113, 2010) osoitti, että herätysliikeväki
on aktiivista niin yksityisessä uskonnonharjoituksessa kuin uskonnollisessa osallistumisessa. Tämän lisäksi liikkeiden kannattajat ovat
aktiivisesti mukana sekulaarissa järjestötoiminnassa.

Kuvio 15.4
Herätysliikkeiden kesäjuhlien kävijöiden osallistuminen luterilaisen seurakunnan toimintaan.
Kesäjuhlakysely 2007–2008, N=3 989 (%).
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Kolme viidestä liikkeiden kesäjuhlien kävijästä osallistui paikallisseurakunnan toimintaan ainakin kerran kuukaudessa. Aktiivisimmin
luterilaisen kirkon toimintaan osallistuvat viidennen herätysliikkeen
eri ryhmiin kuuluvat. Kansanlähetyksen, Kansan Raamattuseuran ja
Raamattuopiston kesätapahtuman osallistujista useampi kuin neljä
viidestä ilmoitti osallistuvansa siihen vähintään kerran kuukaudessa.
Myös Kirkkomonitor 2004 -tutkimus osoitti, että aktiivisessa
kirkkokansassa herätysliikkeisiin kuuluvien osuus oli suuri: kuukausittain kirkon toimintaan osallistuvista puolet oli herätysliikkeisiin
kuuluvia. Tämän ohella herätysliikkeiden kannattajat olivat varsin
tiiviisti mukana herätysliikkeiden toiminnassa. Kesäjuhlakyselyn
mukaan puolet kesäjuhlille osallistuneista oli mukana oman herätysliikkeensä toiminnassa vähintään kerran kuukaudessa. Selvästi aktiivisimpia olivat vanhoillislestadiolaisten suviseuroihin osallistuneet.
Heistä 84 prosenttia osallistui liikkeensä tilaisuuksiin joka viikko ja
lisäksi kymmenesosa vähintään kerran kuussa. Vanhoillislestadiolaisuutta leimasi tiivis yhteisöön sitoutuminen ja vahva kokemus liikkeeseen kuulumisesta. Laajalle levinneistä liikkeistä Kansanlähetyspäivien (48 %) ja evankeliumijuhlien (47 %) osallistujista puolet oli
mukana oman liikkeensä toiminnassa ainakin kerran kuussa. Herättäjäjuhlilla kävijöiden aktiivisuus oli pienempää: heistä viidesosa oli
mukana oman liikkeensä toiminnassa kuukausittain.
Raamatun aktiivinen käyttö yhdisti useimpien herätysliikkeiden
kannattajia. Puolet kesäjuhlien osallistujista luki Raamattua vähintään kerran viikossa. Joka päivä Raamattua luki joka neljäs (28 %).
Raamatunluku on selvästi yleisempää kuin suomalaisilla keskimäärin – heistä Raamattua luki päivittäin viisi prosenttia (Gallup Ecclesiastica 2007). Useimmissa liikkeissä päivittäinen raamatunluku oli
myös yleisempää kuin mitä se oli papeilla (23 %) (Niemelä: Papisto ja
kanttorit 2010.)
Raamatunluvun aktiivisuus vaihteli runsaasti eri herätysliikkeiden
kannattajilla. Raamattua lukivat säännöllisesti erityisesti viidennen herätysliikkeen tapahtumiin osallistuneet. Aktiivisinta raamatunluku oli
Raamattuopiston Hengellisen elämän syventymispäivien kävijöillä, joista
kolme viidestä luki Raamattua joka päivä. Vähäisintä raamatunluku oli suviseurojen osallistujilla, joista kaksi prosenttia luki Raamattua päivittäin.
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Kuvio 15.5
Raamatunlukeminen eri herätysliikkeiden kesäjuhlien osallistujilla. Kesäjuhlakysely 2007–
2008, N=3 989 (%).
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Suurimmissa herätysliikkeissä raamatunlukemisen perinne näyttää
olevan kehittymässä eri suuntiin. Alle 25-vuotiaista vanhoillislestadiolaisista nuorista kaksi viidestä (44 %) luki Raamattua harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei lainkaan. Eläkeikäisistä suviseurojen osallistujista yhtä passiivisia raamatunkäyttäjiä oli joka kuudes
(16 %). Yhtä paljon toisistaan poikkesi herännäisnuorten ja liikkeen
eläkeikäisten raamatunkäyttö. Kaksi viidestä (40 %) herättäjäjuhlien nuoresta luki Raamattua harvemmin kuin kerran vuodessa tai
ei ollenkaan (eläkeikäisistä 13 %). Yli 65-vuotiaista herättäjäjuhlien
osallistujista 40 prosenttia luki Raamattua ainakin kerran viikossa,
mutta nuorista vain 12 prosenttia. Evankelisessa liikkeessä sen sijaan
ei ollut juurikaan eroja eri ikäryhmien välillä: Raamattua luki ainakin kerran viikossa kaksi kolmesta alle 25-vuotiaasta (69 %), samoin
eläkeikäisistä (66 %). Harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei ollenkaan Raamattua lukevia oli sekä nuorten että eläkeikäisten joukossa
yksi kymmenestä.
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Gallup Ecclesiastica -tutkimus (2012) osoitti, että herätysliikkeiden kannattajat ovat varsin sitoutuneita uskontunnustuksessa ilmaistuihin opinkappaleisiin. Esimerkiksi Jeesukseen Jumalan Poikana
uskoi yhdeksän kymmenestä herätysliikkeisiin kuuluvasta tai niistä
vaikutteita saaneesta.

Kuvio 15.6
Sitoutuminen dogmiin eri herätysliikkeisiin kuuluvilla tai niistä vaikutteita saaneilla sekä kirkon
jäsenillä. Gallup Ecclesiastica 2011 (%).
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Uskonnollisiin liikkeisiin kuuluminen näyttää siis antavan yhteisöllistä tukea yksilön uskonnollisuudelle niin toimintaan osallistumisen, yksityisen uskonharjoituksen kuin oppiin sitoutumisen suhteen.

15.4 Rukoilevaisuus
Rukoilevaisuuden taustalla ovat 1700- ja 1800-luvulla Länsi-Suomessa ja Satakunnassa tapahtuneet herätykset. Pietismin painotusten
mukaisesti liikkeessä korostettiin henkilökohtaista uskoa ja kilvoittelua. Hartauskirjallisuus ja laulukokoelmat toimivat henkilökohtaisen
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uskonelämän tukena. Nimensä mukaisesti rukousta on pidetty liikkeessä keskeisessä asemassa, mikä ilmenee myös nykypäivän rukoilevaisuuden seuratoiminnassa. Liikkeelle on tunnusomaista vanhan
kirjallisuuden käyttö. Käytössä ovat vuoden 1776 raamatunkäännös,
vuoden 1694 kirkkokäsikirja ja vuoden 1701 virsikirja. Näiden ohella
käytössä on myös uudempaa kirjallisuutta.
Erimielisyydet naispappeudesta hajottivat rukoilevaisuuden
kahteen ryhmään 1980-luvulla. Naispappeuden hyväksyvät ryhmittyivät Eurajoen kristillisen kansanopiston ympärille ja ryhmän taustayhdistyksenä toimii Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys. Liike
järjestää seuratoimintaa ja vuosittaisia herännäisjuhlia. Ryhmittymä
on ottanut vanhan kirjallisuuden ohelle käyttöön myös uuden raamatunkäännöksen ja virsikirjan, ja lisäksi omaa laulukokoelmaa
on uudistettu. Omaa lehteä ryhmällä ei ole, vaan tiedotuskanavana
käytetään heränneiden Hengellistä Kuukauslehteä. Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 65 henkilöä. Rukoilevaisen
kansan yhdistyksellä oli vuonna 2011 toimintaa vähintään kerran
vuodessa kahdessa prosentissa seurakuntia. Toiminta on keskittynyt
Turun arkkihiippakunnan alueelle, jossa toimintaa oli vähintään kerran kuukaudessa kolmessa ja vähintään kerran vuodessa 13 prosentissa seurakuntia.
Naispappeuteen torjuvasti suhtautuvien yhdistyksenä on Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys ja sen äänenkannattaja on Länsi-Suomen Herännäislehti. Yhdistys järjestää jumalanpalveluksia,
seuroja ja nuorteniltoja sekä tekee lähetystyötä. Uutena toimintamuotona on alettu järjestää pyhäkouluja seurojen yhteydessä. Vuoden
2011 jäseniä yhdistyksessä oli 60. Liike julkaisee Länsi-Suomen Herännäislehteä, jonka maksettujen tilausten määrä oli 700. Päätoimisia
työntekijöitä oli yhteensä kolme. Länsi-Suomen rukoilevaisuudella
oli toimintaa kolmessa prosentissa seurakuntia. Toimintaa järjestettiin ensisijaisesti Turun arkkihiippakunnan alueella. Siellä seurakunnista kolme prosenttia oli sellaisia, joissa toimintaa oli vähintään
kerran kuukaudessa ja viidennes (19 %) sellaisia, joissa toimintaa oli
vähintään kerran vuodessa.
Kirkon työntekijäkunnassa rukoilevaisuudella ei ollut kovin
suurta vaikutusta. Työntekijöistä kaksi prosenttia ilmoitti kuuluvansa
rukoilevaisuuteen.
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15.5 Herännäisyys
Herännäisyys syntyi Savossa ja Pohjanmaalla 1700- ja 1800-luvulla tapahtuneiden kansanherätysten pohjalta. Herännäisyys korostaa
arkaa ja kyselevää uskoa, Jumalan suuruutta ja ihmisen pienuutta.
Perustuntona on kokemus omasta riittämättömyydestä. Opetuksessa
painotuksena on myös yhteiskunnallinen vastuunkanto ja oikeudenmukaisuus.
Herännäisyys järjestäytyi jo 1800-luvun puolella, jolloin perustettiin oma lehti, julkaistiin oma laulukokoelma Siionin virret sekä
perustettiin kustannusosakeyhtiö. Viime vuosina liike on juhlinut
merkkivuosia toiminnassaan: Hengellisen Kuukauslehden 120-vuotisjuhlavuotta vietettiin vuonna 2008 ja yhdistyksen satavuotisjuhlaa
vuonna 2012.
Liike järjestää seuratoimintaa sekä tekee nuoriso- ja opiskelijatyötä. Liike järjesti vuonna 2011 viisi rippikoulua, joihin osallistui
noin 120 henkilöä. Määrä on sama kuin vuonna 2007. Lähetystyötä
toteutetaan yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa. Kansainvälisessä työssä on järjestetty talkootoimintaa sukukansojen parissa
Venäjällä ja Virossa sekä Afrikassa. Yhdistyksellä on myös kustannus- ja julkaisutoimintaa. Meneillään on oman laulukirjan, Siionin
virsien kokonaisuudistus. Liikkeellä on yhteensä 19 työntekijää.
Liike järjestää vuosittain herättäjäjuhlia, joihin osallistuu noin
20 000 ihmistä. Herättäjä-Yhdistyksellä oli vuoden 2011 lopussa
noin 5 940 jäsentä. Pää-äänenkannattajalla Hengellisellä Kuukauslehdellä oli noin 5 200 maksettua tilaajaa ja nuortenlehdellä Yty:llä noin
510 tilaajaa.
Herännäisyydellä oli toimintaa vähintään kerran vuodessa kolmessa viidestä seurakunnasta (58 %) vuonna 2011. Levinneisyys on
säilynyt samankaltaisena vuodesta 2007. Levinneisyydestä huolimatta aktiivisen toiminnan alue oli pieni: viikoittain toimintaa järjestettiin yhdessä prosentissa seurakunnista. Aktiivisinta toiminta oli
Kuopion hiippakunnassa, jossa järjestettiin toimintaa ainakin kerran
kuukaudessa kolmessa viidestä (57 %) seurakunnasta. Seuraavasti
eniten toimintaa järjestettiin Oulun (42 % seurakunnista) ja Lapuan
(38 %) hiippakunnissa vähintään kerran kuussa.
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15.6 Evankelisuus
Evankelinen liike irtautui herännäisyydestä liikkeen johtohahmoksi nousseen Fredrik Gabriel Hedbergin irtauduttua herännäisyyden
painotuksista. Herännäisyyden ”ikävöivän uskon” sijaan Hedberg
korosti sitä, että ihminen saa jo nyt omistaa pelastuksen ja iloita siitä. Hedberg ystävineen irtautui herännäisyydestä 1800-luvun
puolivälissä. Omaksi liikkeekseen evankelisuus muodostui 1870- ja
1880-luvuilla.
Liike organisoitui varhaisessa vaiheessa. 1870-luvulla perustettiin oma lehti suomen- ja ruotsinkielisenä. Liike alkoi järjestää omia
kokoontumisia, evankeliumijuhlia, ja käyttää omaa laulukokoelmaa.
Liike aloitti lähetystyön Japanissa 1900. Suomenkielisen toiminnan
kattoyhdistyksenä toimii Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), ruotsinkielisen Svenska Lutherska Evangeliföreningen
(SLEF).
SLEY järjestää kotimaassa raamattuopetusta, evankeliumijuhlia sekä toimintaa lapsille, nuorille ja opiskelijoille. Se järjestää myös
lähetyspiirejä ja -juhlia. Liikkeen messutoiminta on viime vuosina
vahvistunut merkittävästi. SLEY on kirkon virallinen lähetysjärjestö. SLEY:n seitsemään rippikouluun osallistui vuonna 2011 yhteensä
170 rippikoululaista. Liikkeen nuortentapahtuma Maata Näkyvissä
-festarit on noussut Euroopan suurimmaksi kristilliseksi nuortentapahtumaksi.
Liikkeen painopisteinä nelivuotiskaudella ovat olleet lapsi- ja
perhetyö, kotiseuratoiminta, tavoittavan työn kehittäminen sekä
vapaaehtoisten koulutuksen kehittäminen. Työntekijöitä oli yhteensä 122, joista lähetystyössä toimi 37 henkilöä. Liikkeen paikallisosastoissa on noin 10 000 jäsentä. Pääjärjestön henkilöjäseniä oli
vuoden 2011 lopussa runsaat 1 900. SLEY:n pää-äänenkannattajalla
Sanansaattajalla on noin 4 800 tilaajaa. Nuortenlehti Nuotan tilaajia
on 2 460 ja lastenlehti Vinkin tilaajia noin 150.
SLEY järjesti toimintaa vähintään kerran vuodessa 53 prosentissa seurakunnista. Toiminta supistui hieman vuodesta 2007 (57 %).
Aktiivisimmin toimintaa järjestettiin Lapuan hiippakunnassa, jossa
toimintaa oli ainakin kerran kuukaudessa joka toisessa (47 %) seurakunnassa. Kuukausittainen toiminta oli aktiivista myös Turun ark-

393
kihiippakunnassa (34 % seurakunnista) sekä Tampereen ja Oulun
hiippakunnissa (25 % seurakunnista).
Evankelisen liikkeen sisällä vallinneet erilaiset käsitykset naispappeudesta johtivat siihen, että vuonna 2008 perustettiin uusi järjestö, Evankelinen Lähetysyhdistys (ELY). Yhdistyksessä naispappeuteen suhtaudutaan myönteisesti. Vuoden 2011 lopussa liikkeen
jäsenmäärä oli noin 640 ja sillä oli kolme kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä.
ELY järjesti toimintaa vähintään kerran vuodessa vajaassa viidesosassa (17 %) seurakuntia, kuukausittain toimintaa oli kolmessa
prosentissa seurakuntia. Kuukausittainen toiminta oli yleisintä Lapuan hiippakunnassa (11 % seurakunnista) sekä Espoon (9 %) ja Helsingin (7 %) hiippakunnissa. Niemelän tutkimuksen mukaan (Papisto ja kanttorit 2010) papeista neljä prosenttia koki kuuluvansa ELY:yn
vuonna 2010.
Svenska Lutherska Evangeliföreningen järjestää lapsi- ja nuorisotoimintaa sekä kokoontumisia. Se toimii lähetystyössä ollen yksi
kirkon lähetysjärjestöistä. SLEF:llä oli vuoden 2011 lopussa 20 päätoimista työntekijää, joista kahdeksan toimi lähetystyössä. Järjestöllä
on 40 paikallisyhdistystä. Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli noin
990 henkilöä. Liikkeen kustantamaa Sändebudet-lehteä tilaa noin
1 270 henkilöä, Barnavännen-lehteä noin 2100 henkilöä ja Salamu-ilmaislehteä saa noin 1 500 henkilöä. Vuonna 2011 liike järjesti
yhden rippikoulun, johon osallistui noin 20 nuorta.

15.7 Lestadiolaisuus
Lestadiolaisuus sai alkunsa Ruotsin Lapissa kirkkoherrana toimineen
Lars Leevi Laestadiuksen (1800–1861) toiminnasta. Liike levisi nopeasti Suomen ja Norjan pohjoisosiin. Lestadiolaiselle uskonkäsitykselle on ominaista syntien tunnustamisen ja synninpäästön keskeinen
asema. Liikkeen seurakuntakäsitys on eksklusiivinen: osallisuus pelastuksesta toteutuu vain oman liikkeen piirissä.
Lestadiolaisuus on hajonnut useita kertoja. Suuntauksista suurin
on vanhoillislestadiolaisuus, jolla arvioidaan olevan yli 100 000 kan-
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nattajaa Suomessa. Kattojärjestönä toimii Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, jonka pääasiallinen toimintamuoto on seuratoiminta kotimaassa ja ulkomailla. Se tekee myös lapsi- ja nuorisotyötä:
järjestää päiväkerhoja, pyhäkouluja, raamattuluokkia sekä rippikouluja ja leirejä. Ulkolähetystyö Afrikan maihin (Togo, Ghana, Gambia, Kenia) on lisääntynyt. Yhdistyksellä on perhe- ja diakoniatyötä
sekä julkaisu- ja kustannustoimintaa. Nelivuotiskauden loppupuolella on entistä enemmän kiinnitetty huomiota perheiden ja kotien
jaksamiseen: vuonna 2011 perustettiin perhe- ja diakoniatyöryhmä ja
vuonna 2012 kotityöryhmä kartoittamaan perheiden ja kotien jaksamista ja etsimään keinoja niiden tukemiseen. Tässä yhteydessä esillä
ovat olleet myös lasten hyväksikäyttötapaukset.
Liikkeen paikallisosastojen määrä on jonkin verran laskenut.
Paikallisyhdistyksiä oli 184 (195 vuonna 2007). Päätoimisia työntekijöitä liikkeellä oli 35. Liike julkaisee Päivämies-lehteä ja sen liitteenä Siionin Lähetyslehteä sekä Siionin Kevät -lastenlehteä. Liikkeen
pää-äänenkannattajalla Päivämiehellä on noin 24 000 tilaajaa (23 600
vuonna 2007). Liike järjesti vuonna 2011 yhteensä 39 rippikoulua,
joissa oli 1 869 rippikoululaista (1 789 vuonna 2007).
Vanhoillislestadiolainen liike järjesti toimintaa vähintään kerran
vuodessa kahdessa kolmesta (66 %) seurakunnasta. Osuus oli jotakuinkin sama kuin vuonna 2007 (68 %). Toiminta oli aktiivisinta
Oulun hiippakunnassa, jossa tilaisuuksia järjestettiin vähintään kerran kuussa yhdeksässä seurakunnassa kymmenestä (90 %). Kerran
viikossa tilaisuuksia oli jopa 70 %:ssa Oulun hiippakunnan seurakuntia. Ainakin kerran kuussa toimintaa järjestettiin joka toisessa
seurakunnassa (51 %) Kuopion hiippakunnassa sekä Lapuan hiippakunnassa (51 %). Liike ilmoitti yhteistyön seurakuntien kanssa
olevan vähäistä. Laajasta levinneisyydestä huolimatta vanhoillislestadiolaisuus on vain harvoin kirkon työntekijöiden viiteryhmä: heistä
kolme prosenttia ilmoitti kuuluvansa liikkeeseen.
Vanhoillislestadiolaisuudelle on tyypillistä vahva sitoutuminen
liikkeen toimintaan ja tiivis yhteisöllisyys. Sitoutuminen liikkeen
linjauksiin ja yhteiseen kantaan on ollut korostetussa asemassa. (Salomäki 2010). Kertomuskaudella tämänkaltainen yhteisöllisyys tuli
haastetuksi, sillä internetin kautta julkiseen keskusteluun on noussut
liikkeen kannattajien ajattelun hajanaisuus. Tämä koski muun muas-
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sa elämäntapakysymyksiä (syntyvyydensäännöstely) ja kirkon virkaa
(naispappeus).
Esikoislestadiolaisten pääasialliset toimintamuodot olivat seurojen ja jumalanpalvelusten järjestäminen, pyhäkoulu, nuortenillat
sekä keskustelutilaisuudet. Liikkeellä ei ole päätoimisia työntekijöitä.
Paikallisyhdistyksiä oli 22, ja liikkeen henkilöjäsenmäärä oli 4 500
henkilöä.
Liike julkaisee Rauhan Side -lehteä, jonka tilaajia oli vuoden
2011 lopussa noin 3 300. Liike järjesti vuonna 2011 yhteensä viisi
rippikoulua, joihin osallistui 95 henkilöä.
Esikoislestadiolaisella liikkeellä oli toimintaa vähintään kerran vuodessa joka viidennessä (20 %) seurakunnassa (22 % vuonna
2007). Toiminta oli vilkkainta Tampereen hiippakunnassa, jossa viikoittain toimintaa oli 11 prosentissa seurakunnista ja neljällä prosentilla seurakunnista ainakin kerran kuussa. Mikkelin hiippakunnassa liikkeellä oli toimintaa ainakin kerran kuussa 15 prosentissa
seurakunnista ja Kuopion hiippakunnassa vähintään 14 prosentissa
seurakunnista.
Lähetysyhdistys Rauhan Sana järjestää seuratoimintaa sekä
tekee lähetystyötä Virossa ja Venäjällä. Rauhan Sana järjesti vuonna 2011 toimintaa vähintään kerran vuodessa 14 prosentissa seurakuntia. Osuus oli sama vuonna 2003. Kuukausittaista toimintaa oli
viidessä prosentissa seurakunnista. Toiminta oli aktiivisinta Oulun
hiippakunnassa, jossa lähes viidesosassa (18 %) seurakuntia toimintaa
järjestetään ainakin kerran kuussa. Porvoon hiippakunnassa liike järjestää toiminta runsaassa kymmenesosassa (12 %) seurakuntia.
Lestadiolainen Uusheräys järjesti raamattuopetusta ja seuratoimintaa sekä lähetyspiirejä. Sillä on kurssi- ja leiritoimintaa omassa
leirikeskuksessa Kangasalla ja Kalajoen kristillisellä opistolla. Lisäksi se järjestää säännöllisesti puhujavierailuja Venäjällä.
Liikkeellä on 22 paikallisyhdistystä. Päätoimisia työntekijöitä on
kuusi. Uusheräys järjesti toimintaa vähintään kerran vuodessa joka
kymmenennessä seurakunnassa (11 %), kuten myös vuonna 2007.
Vähintään kerran kuussa toimintaa oli neljässä prosentissa seurakunnista. Toiminta oli aktiivisinta Oulun hiippakunnassa, jossa toimintaa järjestettiin kuukausittain 15 prosentissa seurakunnista.
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15.8 Viides herätysliike
Viidenneksi herätysliikkeeksi kutsutaan neljän ”vanhan” herätysliikkeen jälkeen syntyneitä liikkeitä. Viidennen herätysliikkeen ominainen painotus on omakohtaisen uskon ja parannuksen painottaminen.
Liike korostaa evankelioimisen merkitystä sekä painottaa Raamatun
asemaa. Liikkeen taustalla ovat angloamerikkalainen evankelikaalisuus sekä pietistinen herätyskristillisyys. Liike koostuu useista eri
järjestöistä.
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen pääasialliset
toimintamuodot ovat lähetystyö, kehitysyhteistyö, raamattuopetus
ja evankelioimistyö. Liike järjestää myös lapsi- ja nuorisotyötä sekä
koulutusta Kansanlähetysopistossa. Liikkeen kuuteen rippikouluun
osallistui vuonna 2011 yhteensä 105 nuorta. Liike aloitti lapsi- ja juniorityöhön perustuvan suuntauksen. Se julkaisee lehtiä ja kirjoja.
Suomessa Kansanlähetys toimii 17 piirijärjestössä ja Ruotsissa
yhdessä. Jäseniä oli noin 3 300 vuonna 2011. Vuoden 2010 lopussa
liikkeellä oli 182 päätoimista työntekijää, joista 77 toimi lähetystyössä. Liikkeen kustantamaa Uusi Tie -lehteä tilasi noin 8 680 henkilöä
ja juniori-ikäisille suunnattua Donkkia noin 1 190 henkilöä.
Kansanlähetys oli vuonna 2011 yksi aktiivisimmista herätysliikkeistä. Sillä oli toimintaa vähintään kerran vuodessa kahdessa kolmesta seurakunnasta (67 %) (66 % vuonna 2007). Ainakin kerran
kuussa toimintaa oli yli neljäsosassa seurakuntia (27 %). Kuukausittainen toiminta oli aktiivisinta Kuopion (49 % seurakunnista), Lapuan (47 %) ja Mikkelin (34 %) hiippakunnissa. Seurakunnan työntekijöistä kolme prosenttia katsoi kuuluvansa liikkeeseen vuonna 2009.
Suomen Raamattuopisto järjestää julistustoimintaa ja nuorisotyötä ympäri maata. Sillä on kansanopisto Kauniaisissa ja loma- ja
kurssikeskus Vuokatinranta Sotkamossa. Kertomuskauden aikana se
on aloittanut uusia kansanopistolinjoja, kuten maahanmuuttajalinjan. Julkaisutoimintaa harjoitetaan Perussanoma-osakeyhtiön kautta.
Vuonna 2010 aloitettiin Seurakuntalainen.fi-sivusto, jonka kustantajia ovat Uusi Tie ja Perussanoma. Seurakunnissa aloitettiin Matka
halki Raamatun -raamatunopetustapahtumat vuonna 2008.
Raamattuopistolla on yhteensä 53 päätoimista työntekijää. Säätiöllä ei ole henkilöjäseniä, mutta lähettäjärenkaissa on yhteensä noin
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11 100 jäsentä ja nuorisotyön tuki- ja yhdysrenkaassa noin 1 780 henkilöä. Suomen Raamattuopiston ystävät ry:hyn kuuluu 2 460 henkilöä.
Liikkeen kustantama Elämään-lehdellä on noin 4 020 tilaajaa.
Perusta-lehteä se kustantaa yhdessä Opiskelija- ja Koululaislähetyksen sekä Suomen Teologisen Instituutin kanssa. Lehdellä on tilaajia
noin 1 110. Lisäksi julkaistaan ilmaislehtiä Ystäväviesti (11 040) ja
Rukousrengas (1 780).
Liikkeen kolmeen rippikouluun osallistui noin 50 henkilöä
vuonna 2011. Suomen Raamattuopistolla oli vuonna 2011 toimintaa
vähintään kerran vuodessa joka toisessa (46 %) seurakunnassa. (45 %
vuonna 2007). Kuukausittain se järjesti toimintaa vajaassa kymmenesosassa (8 %) seurakuntia. Kuukausittainen toiminta oli yleisintä
Kuopion (15 % seurakunnista), Lapuan (15 %) ja Espoon (13 %) hiippakunnissa. Seurakunnan työntekijöistä viisi prosenttia kuului Suomen Raamattuopistoon vuonna 2009.
Kansan Raamattuseura Kansan Raamattuseuran pääasialliset
toimintamuodot ovat julistus- ja koulutustyö, nuoriso- ja opiskelijatyö sekä seniorityö. Kansan Raamattuseuralla on kolme ympärivuotista ja kolme kesällä auki olevaa toimintakeskusta. Kansan Raamattuseura perusti Tampereelle Rukouksen talo -toimintamuodon
Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. Vuoden 2011 lopussa Rukouksen taloja toimi eri puolilla maata yhteensä 11. Kirkkohallitus
on tukenut hanketta.
Kansan Raamattuseuralla on 88 työntekijää. Liikkeen pää-äänenkannattaja on Sana-lehti, jonka maksettujen tilausten määrä on
20 170. Liike järjesti viisi rippikoulua, joissa kävi 238 osallistujaa.
Vuonna 2011 Kansan Raamattuseura järjesti toimintaa joka toisessa (46 %) seurakunnassa. Toiminta on hieman laajentunut vuodesta 2007 (42 %). Kuukausittain toimintaa järjestettiin kuudessa
prosentissa seurakuntia, eniten Mikkelin (12 % seurakunnista), Helsingin (12 %) ja Espoon (12 %) hiippakunnissa.
Seurakunnan työntekijöistä viisi prosenttia katsoi kuuluvansa
Kansan Raamattuseuraan. Seurakunnan työntekijöiden sitoutuminen Kansan Raamattuseuraan on heikentynyt 2000-luvulla, sillä
vielä vuonna 2002 kymmenesosa (11 %) ilmoitti kuuluvansa löyhästi
tai kiinteästi Kansan Raamattuseuraan.
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Kansanlähetys

Kansan Raamattuseura

Suomen Raamattuopisto

toimintaa vähintään
kerran kuukaudessa

toimintaa vähintään
kerran vuodessa

ei toimintaa
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15.9 Karismaattinen liike
Karismaattinen liike on levinnyt luterilaisissa seurakunnissa 1970-luvulta lähtien. Liike korostaa Pyhän Hengen lahjoja, kuten sairaiden
parantamista, profetoimista ja kielillä puhumista. Seurakunnissa
liikkeen toiminta on kanavoitunut niin sanottuihin Sanan ja rukouksen iltoihin.
Karismaattisen virtauksen kattojärjestönä toimivan Hengen
Uudistus kirkossamme -järjestön tavoitteena on rohkaista kirkkoa
ja hengellisiä liikkeitä jatkuvaan hengelliseen uudistumiseen sekä
korostaa Pyhän Hengen, armolahjojen, rukouksen ja yhteyden merkitystä kristillisten kirkkojen, yhteisöjen ja yksityisten kristittyjen
elämässä. Liike harjoittaa julistus-, opetus- ja koulutustoimintaa
spiritualiteetin vahvistamiseksi. Hengen Uudistus -liikkeellä on toimintaa kolmessa prosentissa suomalaisia seurakuntia.
1990-luvulta lähtien yksi näkyvimpiä karismaattisia liikkeitä
kirkossa on ollut Nokia Missio, jonka toiminta alkoi Nokialla järjestetyistä Sanan ja rukouksen illoista. Liikkeen toiminta laajeni ja
ryhmä alkoi vähitellen muodostua omaksi yhteisökseen. Luterilaisen
kirkon ja liikkeen välille muodostui ristiriitoja, joiden selvittely jatkui useiden vuosien ajan. Huomion kohteena olivat liikkeen johtajan
Markku Koiviston teologia, hänen roolinsa liikkeen johtajana sekä
karismaattisten ilmiöiden varjopuolet. Keväällä 2007 Koivisto pidätettiin pappisvirasta määräajaksi. Markku Koivisto osallistui Tampereen hiippakunnan piispanvaaliin. Hän karsiutui vaalin ensimmäisellä kierroksella, ja pian tämän jälkeen, vaalin ollessa vielä kesken
Nokia Missio ilmoitti perustavansa oman kirkkokunnan. Syyksi ilmoitettiin se, että luterilainen kirkko on irtautunut Raamatun auktoriteetista. Lisäksi pidettiin tärkeänä sitä, että liike voi kastaa ihmisiä
oman seurakuntansa yhteyteen ja viettää ehtoollista useammin kuin
mihin kirkon alaisuudessa oli mahdollisuus.
Syksyllä 2008 aloitti toimintansa Nokia Missio Church. Luterilaisen kirkon ja vapaiden suuntien tahoilta kannattajia koonnut
liike otti käyttöön sekä aikuis- että lapsikasteen. Vuonna 2011 sillä oli runsaat 300 jäsentä. Kirkon johtajana toimi Markku Koivisto.
Elokuussa 2011 liike ilmoitti, että hänen elämässään on ollut ”seksuaalisten rajojen rikkomista” ja hänet erotettiin tehtävästään. Kirkon
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rinnalla on toiminut Nokia Missio ry. Organisaatiota muutettiin siten, että kotimaan toiminta on keskitetty Nokia Missio Churchille
ja lähetystyö ja mediatyö Nokia Missio ry:lle (kesästä 2012 lähtien
Missiomaailma).

15.10 Herätysliikkeiden ja seurakuntien
yhteistyö
Herätysliikkeet ja seurakunnat tekevät yhteistyötä monella tavalla.
Seurakunnat ja liikkeet järjestävät yhdessä toimintaa ja liikkeet käyttävät seurakunnan tiloja. Osa herätysliikkeistä on kirkon virallisia
lähetysjärjestöjä ja saa tähän työhönsä varoja seurakunnilta.
Yhteistyö seurakuntien kanssa oli laajinta Kansanlähetyksellä.
Neljä viidestä seurakunnasta teki sen kanssa yhteistyötä. Kolmessa tapauksessa neljästä seurakunnat ilmoittivat yhteistyön liikkeen kanssa
olevan toimivaa. Myönteisimmin yhteistyö Kansanlähetyksen kanssa koettiin Mikkelin hiippakunnassa, jossa yhdeksän kymmenestä
seurakunnasta näki yhteistyön toimivan hyvin. Yhteistyö oli laajinta
Kuopion hiippakunnassa, jossa vain kaksi prosenttia seurakunnista
ilmoitti, että yhteistyötä ei ole. Kuopio oli niiden hiippakuntien joukossa, jossa yhteistyö koettiin hyvin toimivaksi (87 % seurakunnista),
mutta myös koettiin ongelmia keskimääräistä useammin (11 % seurakunnista). Joka kymmenes seurakunta myös Helsingin ja Espoon
hiippakunnissa katsoi, että yhteistyössä on ongelmia. Myös herännäisyydellä oli yhteistyötä neljän seurakunnan kanssa viidestä. Lähes
kaikissa tapauksissa yhteistyö koettiin toimivaksi.
Vanhoillislestadiolaisuudella oli yhteistyötä kolmessa seurakunnassa neljästä. Yleisintä yhteistyö oli Oulun hiippakunnan alueella
(91 %). Neljä viidestä seurakunnasta ilmoitti yhteistyön olevan toimivaa. Toimivaksi yhteistyö koettiin myös Tampereen (77 % seurakunnista) ja Kuopion (76 %) hiippakunnissa. Oulun (11 %) ja Kuopion
(9 %) hiippakuntien seurakunnista kymmenesosa katsoi, että yhteistyössä vanhoillislestadiolaisen liikkeen kanssa oli ongelmia.
Evankelisella liikkeellä (SLEY), Kansan Raamattuseuralla sekä
Suomen Raamattuopistolla oli yhteistyötä seitsemän seurakunnan
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kanssa kymmenestä. Näistä yhteistyö nähtiin toimivimpana Kansan Raamattuseuran kanssa: 68 prosenttia seurakunnista ilmoitti
yhteistyön toimivan hyvin. Muita useammin ongelmia yhteistyössä
nähtiin evankelisen liikkeen (SLEY) kanssa, kuten oli myös vuonna
2007. Kuopion (19 % seurakunnista) ja Mikkelin (18 %) hiippakunnissa kokemukset yhteistyön ongelmista olivat yleisimpiä. Ongelmat
liittynevät ensisijaisesti erilaisiin käsityksiin naispappeudesta. Evankelisen liikkeen yhteistyö seurakuntien kanssa oli selvästi vähäisintä
Espoon ja Helsingin hiippakunnissa, joissa lähes kaksi kolmesta seurakunnasta ilmoitti, että yhteistyötä ei ole.

Taulukko 15.1
Kokemukset herätysliikkeen ja seurakunnan välisen yhteistyön toimivuudesta (% seurakunnista).
Yhteistyö on
toimivaa

Yhteistyössä on
ongelmia

Yhteistyötä ei ole

Evankelisluterilainen Kansanlähetys

75

6

19

Herännäisyys

78

1

21

Vanhoillislestadiolaisuus

68

6

26

Evankelisuus (SLEY)

57

12

30

Kansan Raamattuseura

68

1

31

Suomen Raamattuopisto

64

4

32

Tuomasyhteisö

34

-

66

Hiljaisuuden liike

33

0

67

Evankelisuus (ELY)
Esikoislestadiolaisuus

30

3

67

Taize-liike

22

0

78

Uusheräys

22

0

78

Rauhan Sana

21

1

79

Hengen Uudistus kirkossamme

16

0

83

Rukoilevaisuus (Länsi-Suomen rukoilevaiset)

7

1

93

Rukoilevaisuus (Suomen Rukoilevaisen Kansan Yhdistys)

6

-

94

Paavalin synodi

2

2

96

Niillä paikkakunnilla, joilla herätysliikkeillä oli toimintaa, papit
osallistuvat useimmin herännäisyyden tilaisuuksiin. Useampi kuin
neljä viidestä seurakunnasta oli sellaisia, joissa pappi osallistui herännäistilaisuuksiin ainakin satunnaisesti. Aktiivisinta osallistuminen
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oli Kuopion hiippakunnassa, jossa kolmessa seurakunnasta viidestä
(61 %) pappi osallistui toimintaan säännöllisesti. Myös Kansanlähetyksen toimintaan osallistui ainakin satunnaisesti pappi neljässä viidestä seurakunnasta. Yleisintä toimintaan osallistuminen oli Turun
arkkihiippakunnassa: puolet seurakunnista (47 %) oli sellaisia, joissa
pappi osallistui liikkeen toimintaan säännöllisesti.
Evankelisuuden (SLEY) toimintaan osallistuivat säännöllisesti
papit neljäsosassa seurakuntia ja satunnaisesti kahdessa viidestä seurakunnasta. Evankelisen ELY:n toimintaan osallistuivat säännöllisesti papit kymmenesosassa seurakuntia (13 %).
Laajimmalle levinneen liikkeen, vanhoillislestadiolaisuuden,
toimintaan osallistuminen oli vähäistä. Joka kymmenennessä seurakunnassa (12 %) papit osallistuivat liikkeen toimintaan säännöllisesti.

Taulukko 15.2
Pappien osallistuminen herätysliikkeiden toimintaan (%).
Herännäisyys
Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Evankelisuus (SLEY)
Suomen Raamattuopisto
Kansan Raamattuseura
Tuomasyhteisö
Evankelisuus (ELY)
Vanhoillislestadiolaisuus
Hiljaisuuden liike
Taize-liike
Uusheräys
Esikoislestadiolaisuus
Rauhan Sana
Hengen Uudistus kirkossamme
Rukoilevaisuus (Länsi-Suomen rukoilevaiset)
Rukoilevaisuus (Suomen Rukoilevaisen
Kansan Yhdistys)
Paavalin synodi

Säännöllisesti
44
30
27
22
21
18
13
12
9
8
7
6
5
5
2

Satunnaisesti
41
51
43
51
52
31
30
42
35
24
20
27
19
20
6

Eivät osallistu
15
19
29
27
27
51
57
46
56
68
73
68
76
74
91

1

7

91

0

4

96

Seurakunnat myönsivät herätysliikkeille varoja talousarviomäärärahoissa sekä kolehtien kautta. Talousarviossaan seurakunnat myönsivät tukea herätysliikkeistä useimmin kirkon virallisille lähetysjärjestöille Kansanlähetykselle ja evankeliselle liikkeelle (SLEY). Näille
antoi tukea joka kolmas seurakunta. Tuen myöntäminen evankelisel-
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le liikkeelle oli huomattavasti harvinaisempaa Espoon ja Helsingin
hiippakunnissa, joissa tukea myönsi yksi kymmenestä seurakunnasta. Kansanlähetyksen kohdalla vastaavaa eroa ei ole. (Tukea lähetysjärjestöille yleisesti käsitellään luvussa 10.)
Liikkeistä, jotka eivät ole lähetysjärjestöjä, useimmin tukea sai
herännäisyys. Sille antoi tukea 15 prosenttia seurakunnista. Yleisintä
tuen myöntäminen oli Kuopion ja Tampereen hiippakunnissa, joissa
joka neljäs seurakunta myönsi herännäisyydelle tukea. Vanhoillislestadiolaisuudelle tukea myönsi joka kymmenes seurakunta. Huomattavasti keskimääräistä yleisempää oli tuen myöntäminen Oulun
hiippakunnassa, jossa talousarviotukea myönsi kolmannes (36 %)
seurakunnista. Kansan Raamattuseura, Suomen Raamattuopisto ja
evankelisuus (ELY) saivat niin ikään tukea noin joka kymmenennen
seurakunnan talousarviomäärärahoista. Muiden liikkeiden kohdalla
vain muutama prosentti seurakunnista myönsi niille tukea talousarviossaan.
Kertomuskaudella julkisuudessa käytiin keskustelua taloudellisen tuen myöntämisestä sellaisille herätysliikkeille, jotka suhtautuvat
torjuvasti naispappeuteen tai homoseksuaalisuuteen. Seurakunnissa
keskustelut tuen muuttamisesta keskittyivät muutamaan järjestöön.
Tällainen oli ensisijaisesti evankelisuus (SLEY), jonka tuen muuttamisesta oli keskusteltu kolmasosassa seurakuntia. Viidennes seurakunnista päätti pitää tuen ennallaan, ja reilu kymmenesosa päätyi tuen vähentämiseen. Tukea vähennettiin ensisijaisesti Helsingin
hiippakunnassa (28 % seurakunnista) sekä Mikkelin hiippakunnassa
(20 %). Kansanlähetyksen kohdalla tuen muuttamisesta keskusteltiin
neljäsosassa seurakuntia. Joka viides seurakunta kuitenkin päätti säilyttää tuen ennallaan. Myös Kansanlähetyksen kohdalla vähentämispäätökset koskivat ensisijaisesti Helsingin hiippakuntaa (15 % seurakunnista). Seurakuntayhtymistä tukea evankelisuudelle (SLEY) oli
päättänyt vähentää 16 prosenttia, Kansanlähetykselle 10 prosenttia
ja Suomen Raamattuopistolle viisi prosenttia.
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Pohdinta
Meidän kirkko -strategian mukaan kirkossa tarvitaan erilaisia tapoja elää todeksi kristittyjen yhteyttä ja syventää hengellistä kasvua.
Kirkko haluaa tukea pienten toiminnallisten ryhmien syntymistä ja
vahvistaa jäsenten mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja luoda uutta.
Monille kirkon jäsenille herätysliikkeistä on muodostunut tämänkaltaisia pienyhteisöjä, jotka tukevat kirkon oppiin ja toimintaan
sitoutumista. Sama voidaan havaita kirkon työntekijöillä: herätysliikkeisiin kuuluvat kirkon työntekijät ovat muita vahvemmin sitoutuneita kirkon oppiin.
Jotkut herätysliikkeiden toimintamuodot ovat onnistuneesti tavoittaneet myös kirkon toimintaan yleensä vähäisemmin osallistuvia.
Tällainen on esimerkiksi Herättäjä-Yhdistyksen talkootoiminta, jossa miehet osallistuvat kirkkojen rakennukseen Venäjällä ja Virossa.
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen nuortentapahtuma
Maata Näkyvissä -festarit puolestaan kokoaa kansainvälisestikin
vertaillen huomattavan joukon nuoria kristillisen sanoman ääreen.
Myös kirkon on syytä etsiä yhä uusia, monipuolisia toimintamuotoja
erityisesti niiden ryhmien tavoittamiseksi, joiden side kirkkoon on
ohut. Herätysliikkeiden voimavarana ovat aktiiviset vapaaehtoiset.
Kirkossa olisi syytä kiinnittää huomiota jäsenten omaehtoiseen toiminnan kehittämiseen.
Toistaiseksi useimpien herätysliikkeiden kannattajat ovat sitoutuneet vahvasti paikallisseurakunnan toimintaan: puolet kirkon
aktiivikävijöistä kuuluu herätysliikkeisiin. Naispappeuteen ja seksuaalietiikkaan liittyvissä kysymyksissä ajattelussa on kuitenkin suuri
kuilu, joka ilmenee myös käytännön toiminnassa. Jo nyt joissakin
liikkeissä on havaittavissa aktiivikävijöiden siirtymistä liikkeiden
omiin jumalanpalvelusyhteisöihin.
Julkisessa keskustelussa on havaittavissa entistä enemmän ennakkoluuloja kirkon piirissä toimivia ryhmiä kohtaan ja polarisoituminen on vahvistunut. Näkemysten erilaisuus on aiheuttanut kitkaa
ja jännitteitä kirkon sisällä. Tämän vuoksi on olennaista, että kirkko
pitää yllä suoraa keskusteluyhteyttä sen piirissä toimiviin ryhmiin.
Sekä käytäntöihin että opillisiin painotuksiin liittyvät teemat edellyttävät jatkuvaa keskustelua liikkeiden kanssa.
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16. Haastettu kirkko –
johtopäätökset ja pohdinta

Kirkko ja uskonto ovat olleet nelivuotiskaudella paljon esillä julkisessa keskustelussa. Uusateistisen keskustelun nousu, kritiikki uskonnon asemasta julkisessa elämässä sekä arvomaailman muutoksista
johtuneet ristiriidat ovat asettaneet kirkolle monenlaisia vaatimuksia.
Monet ovat kyseenalaistaneet siteensä kirkkoon ja sen jäsenyyteen.
Kirkon sisäinen polarisoituminen on asettanut haasteita eri tavoin
ajattelevien ryhmien yhteydelle. Lisäksi joissakin kirkon sisäisissä
uskonnollisissa liikkeissä paljastuneet ilmiöt ovat tuoneet esiin kysymyksen kirkon ja liikkeiden suhteesta. Kirkkoa haastavat myös
kuntaliitoksista aiheutuvat seurakuntaliitokset sekä heikkenevä taloustilanne.
Kirkon strategiassa Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö on linjattu kirkon tavoitteita vuoteen 2015. Strategiajaksossa ollaan nyt
noin puolivälissä. On aiheellista tarkastella, miten strategiassa esitetyt tavoitteet ovat tähän mennessä toteutuneet. Kristillinen kirkko
on olemassa, jotta ihmisissä syntyisi usko pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Kristittyjen yhteisölle on aina ollut
tunnusomaista keskinäinen yhteys, osallisuus. Usko saa aikaan myös
hyviä tekoja, lähimmäisestä ja luomakunnasta huolehtimista. Kertomuskaudella erityisenä haasteena on ollut kysymys jäsenyydestä.
Seuraavassa kirkon toimintaa käsitellään jäsenyyden, yhteisönmuodostuksen ja sitoutumisen näkökulmista.
Piispa Seppo Häkkinen on tarkastellut väitöskirjassaan (Ihanne ja todellisuus. Jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1960-luvulta 2000-luvulle (Kirkon tutkimuskeskuksen
julkaisuja 108, 2010) kirkkoon sitoutumista kolmen ulottuvuuden
kautta. Teoreettisella ulottuvuudella ilmaistaan opillista ja tun-
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nustuksellista sitoutumista. Kirkossa tämä merkitsee esimerkiksi
sitoutumista tiettyihin kirkon perusvakaumuksiin. Käytännöllisellä ulottuvuudella kuvataan sitä, miten teoreettinen uskontotuus tulee ilmi jumalanpalveluksena ja hengellisenä elämänä sekä
itseymmärryksessä ja etiikassa. Tämä pitää sisällään niin julkisen
kuin yksityisen uskonnonharjoituksen. Molempia edellä mainittuja
ulottuvuuksia täydentää yhteisöllinen ulottuvuus. Tämänkaltainen
institutionaalinen sitoutuminen pitää sisällään jäsenyyden uskonnollisessa yhteisössä.
Nelivuotiskertomuksen havainnot osoittavat, että suomalaisten
kiinnittyminen kirkkoon on muuttunut aiempaa ohuemmaksi niin
sitoutumisessa kirkon oppiin, toimintaan kuin jäsenyyteenkin. Kullakin näistä osa-alueista on sitoutumisen havaittu heikkenevän jo pitkään. Kuitenkin muutamien viime vuosien aikana muutos on ollut
erittäin voimakas ja näkyy kirkossa useilla osa-alueilla. Suuntaus on
yleiseurooppalainen eikä koske vain Suomea.

Kirkon oppiin sitoutuminen heikkenee
Meidän kirkko -strategian mukaan kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä pelastukseen. Jotta usko syntyisi ja kasvaisi, kirkko kertoo sanomaa Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, kastaa Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen, kutsuu ehtoollispöytään ja julistaa syntien anteeksiantamusta. Tämä tutkimus osoittaa, että yhä harvemmat suomalaiset jakavat nämä kirkon opettamat uskonopin keskeiset
kohdat. Esimerkiksi niiden osuus, jotka uskovat Jeesukseen Jumalan
poikana, ylösnousemukseen, viimeiseen tuomioon ja kuolemanjälkeiseen elämään ja Raamatussa kerrottujen ihmeiden todenmukaisuuteen, on parikymmentä prosenttiyksikköä alhaisempi kuin neljä
vuotta aiemmin (Gallup Ecclesiastica 2011, N=4 930). Katsomuksellisessa ulottuvuudessa lasku on siis ollut raju vain muutaman vuoden
sisällä.
Vuonna 2011 Jeesusta piti Jumalan poikana kaksi viidestä (41 %)
suomalaisesta, kun neljä vuotta sitten osuus oli vielä 57 prosenttia.
2000-luvulla tapahtunut muutos on voimakas, sillä vielä vuonna
1999 kolme neljästä suomalaisesta (77 %) piti Jeesusta Jumalan Poikana. Entistä useampi suomalainen ei usko Jumalaan. Niiden osuus,
jotka eivät usko lainkaan Jumalaan, on kaksinkertaistunut neljässä
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vuodessa. Tämä osuus (21 %) on nyt korkeampi kuin minään aiempana vuonna. Vain yksi neljästä (27 %) ilmoitti uskovansa Jumalaan
kristinuskon opettamalla tavalla. Alle 30-vuotiaista näin ilmoitti uskovansa vain 15 prosenttia.
Meidän kirkko -strategian mukaan tulisi kiinnittää aiempaa
enemmän huomiota kirkon jäsenyyden merkityssisältöön ja tukea
kristillisen identiteetin vahvistumista. Strategian mukaan kirkon jäsenyydellä on hengellinen merkitys. Tutkimuksen mukaan hengelliset syyt kuitenkin olivat tärkeitä kirkkoon kuulumisen syitä aiempaa
pienemmälle osalle kirkon jäsenistä. Kolmannes (34 %) pitää tärkeänä sitä, että kirkko vahvistaa uskoa Jumalaan (51 % vuonna 2007),
kaksi viidestä (40 %) sitä, että kirkko ylläpitää toivoa kuolemanjälkeisestä elämästä (54 % vuonna 2007).

Julkinen ja yksityinen uskonnonharjoitus vähentyneet
Meidän kirkko -strategian mukaan paikallisseurakunta ja sen jumalanpalvelus on kirkon toiminnan keskeinen ja kantava sisällöllinen
ydin. Kuitenkin kaksi kolmesta (66 %) suomalaisesta ilmoittaa osallistuvansa jumalanpalvelukseen harvemmin kuin kerran vuodessa
tai ei ole viime vuosina osallistunut lainkaan. Pääjumalanpalvelusten kävijöiden määrä on laskenut 14 prosenttia neljässä vuodessa,
muiden jumalanpalvelusten kävijöiden määrä kasvanut kaksi prosenttia.
Yhä useammilla satunnainen osallistuminen on muuttunut osallistumattomuudeksi. Tämä ilmenee myös juhlapyhien osallistumisessa. Esimerkiksi joulunajan kirkossakävijöiden määrä on laskenut
yli 133 000:lla neljässä vuodessa. Säännöllisen osallistumisen lisäksi siis myös suomalaisille tyypillinen juhlapyhien osallistuminen on
menettänyt vetovoimaansa. Tyypillistä on myös se, että kirkkoon ei
enää mennä perheittäin.
Meidän kirkko -strategia linjaa, että osallisuuden yhteisönä kirkon tulee kehittää työtään niin, että mahdollisimman moni löytää
uskon merkityksen ja oman paikkansa kirkon toiminnassa. Se kokoaa ihmiset yhteen kasvamaan kristittyinä. Lisäksi tavoitteena on,
että toimintaan osallistuvien osuus lähtee nousuun kaikissa ikäluokissa. Tämä ei ole toteutunut. Päinvastoin, toimintaan osallistuminen laski vahvasti myös muussa seurakuntatoiminnassa (kuten mu-
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siikkitilaisuudet, seurat ja hartaustilaisuudet), ja osallistujia oli noin
20 prosenttia vähemmän kuin neljä vuotta sitten.
Lisäksi yksityinen uskonnonharjoitus on heikentynyt. Puolet
suomalaisista ilmoitti rukoilevansa vähintään kerran vuodessa, kun
vuonna 2007 näin toimivia oli kaksi kolmesta. Päivittäin rukoili viidennes. Myös raamatunlukeminen väheni. Vähintään kerran
vuodessa Raamattua luki enää viidennes, kun neljä vuotta aiemmin
osuus oli 43 prosenttia.
Meidän kirkko -strategian mukaan kirkollisissa toimituksissa
seurakunta palvelee jäseniään heidän elämänsä eri vaiheissa, julistaa
evankeliumin sanomaa ja rukoilee heidän kanssaan. Entistä harvemmat suomalaiset kohtaavat kirkon tällaisissa elämänkaaren juhlissa. Syntyneistä lapsista kastettiin 78 prosenttia vuonna 2011 (84 %
vuonna 2007). Helsingissä vain puolet lapsista kastettiin. Kirkollisesti vihittiin enää 53 prosenttia suomalaisista (60 % vuonna 2007).
Noin 95 prosenttia vainajista sai kirkollisen hautaan siunaamisen.
Vuonna 2007 kirkolliset toimitukset olivat suomalaisten tärkein
syy kuulua kirkkoon, mutta vuonna 2011 kirkon auttamistehtävät
olivat kohonneet tärkeimmiksi syiksi. Vuonna 2007 kirkon jäsenistä
yhdeksän kymmenestä (91 %) esimerkiksi katsoi, että mahdollisuus
saada lapselle kristillinen kaste on melko tai erittäin tärkeä syy kuulua kirkkoon, mutta neljä vuotta myöhemmin osuus oli enää 79 prosenttia.

Jäsenyydestä epävarmojen osuus kasvaa
Meidän kirkko -strategian mukaan tavoitteena on vahvistaa kirkon
jäsenyyden positiivista merkitystä. Yhä useammat kyseenalaistavat
jäsenyytensä kirkossa. Vuonna 2011 vain viidennes oli sitä mieltä,
ettei eroaisi kirkosta missään olosuhteissa. Vuonna 2007 näin ajattelevia oli vielä kaksi viidestä. Sen sijaan niiden osuus, jotka ovat ajatelleet usein kirkosta eroamistaan tai pitävät sitä todennäköisenä, on
kasvanut nopeasti. Tämänkaltaisia potentiaalisia kirkosta eroajia on
jo neljännes suomalaisista, kun vuonna 2007 osuus oli 16 prosenttia.
Entistä heikompi sitoutuminen jäsenyyteen johtaa myös kirkosta
eroamiseen. Kirkosta eroaminen on 2000-luvulla jatkuvasti kasvanut. Vuosina 2000–2003 kirkosta erosi vajaat 70 600 henkeä, vuosina
2004–2007 noin 132 900 henkeä ja vuosina 2008–2011 yli 225 000
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henkeä (5,4 % jäsenistä). Kirkosta irtautuminen oli suurempaa kuin
millään aikaisemmalla kertomuskaudella. Myös kirkkoon liittyminen lisääntyi. Kirkkoon liittyi kertomuskaudella runsaat 49 800 henkilöä.
Kansankirkollisessa käsityksessä korostetaan sitä, että kirkko on
sen kaikkien jäsenten kirkko. Häkkisen mukaan kansankirkollisessa
ajattelussa on korostettu kirkkoon kuulumista, mutta sen sijaan oppiin ja toimintaan sitoutumisen elementit ovat olleet vähemmän esillä. Sitoutumisen ihanteena ovat kirkon jäsenyys, tiettyjen kristillisen
opin perusasioiden tiedollinen hallinta sekä niihin liittyvä päivittäinen uskonelämä ja arjen kristillisyys. (Häkkinen 2010). On syytä
huomata, että uskonnollisuuden eri elementit kytkeytyvät yhteen ja
vahvistavat toinen toisiaan. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö -strategia korostaa juuri yhteisöllisyyden merkitystä kirkon olemuksessa.
Kokemus yhteydestä on ratkaisevassa roolissa myös kirkosta irtautumisessa. Kaksi kolmesta (67 %) sellaisesta kirkon jäsenestä, jotka pitävät todennäköisenä kirkosta eroamista, eivät ole viimeksi kuluneen
vuoden aikana saaneet seurakunnasta minkäänlaista yhteydenottoa
(esim. kirje tai kohtaaminen). Vastaavasti niille, jotka ovat vahvasti
sitoutuneet kirkon jäsenyyteen, on tyypillistä, että kontakteja seurakuntaan on vuoden mittaan useita. Tämä havainto haastaa edelleen
pyrkimään kirkon strategiassa esitettyyn tavoitteeseen tavoittaa jäsenet viisi kertaa vuodessa.

Katsomuksellinen elementti keskeisessä roolissa
Viime vuosiin saakka suomalaisille on ollut tyypillistä jonkinlaisen
kirkkosidoksen ylläpitäminen riippumatta omasta uskonnollisuudesta. Kirkkoon kuuluminen ja satunnainen kirkossa käyminen on
ollut tavanomainen piirre, kuten muuallakin Skandinaviassa. Uudet
kehityslinjat kuitenkin osoittavat, että tämänkaltainen perinteeseen
ja kulttuuriseen tapaan liittyvä toimintamalli on murtumassa. Suuri
muutos tapahtuu juuri tässä valtajoukossa, joka osallistuu uskonnolliseen toimintaan harvakseltaan. Tässä ryhmässä entistä suurempi
osuus on viime vuosina jättänyt osallistumisen kokonaan. Ilmiö on
havaittu myös muualla Euroopassa. Uskontososiologi David Voasin
(The Rise and Fall of Fuzzy Fidelity in Europe. European Sociological
Review, 2009) mukaan merkityksellinen muutos on tapahtunut juuri
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sen ryhmän käyttäytymisessä, jolle ei ole ominaista säännöllinen kirkossakäyminen ja joka ei myöskään ole tietoisesti ei-uskonnollinen.
Uskonnosta haetaan ensisijaisesti henkilökohtaista merkitystä.
Muuttuvassa tilanteessa katsomuksellinen elementti on olennaisessa
roolissa merkityksen synnyttäjänä. Jos tämä puuttuu, pelkkä perinne
tai kulttuurinen merkitys eivät pidemmän päälle riitä pitämään kirkkoon kuulumista tarpeellisena. Viimeaikaisen kehityksen pohjalta
voidaan havaita, että kirkkoon sitoutumisessa voi tapahtua lyhyessäkin ajassa suuria muutoksia. Kirkon on syytä varautua siihen, että
jäsenmäärä voi lyhyelläkin ajanjaksolla laskea nopeasti, sillä suurella
joukolla suomalaisia kirkon jäsenyyteen kiinnittävät siteet ovat entistä heikompia.
Yhteisöllinen ulottuvuus on sitoutumisen keskeinen elementti. Kokoontuminen yhdessä jaettujen uskomusten ääreen on uskon
ilmaisu ja myös vahvistaa sitä. Yhdysvaltalaisen uskontososiologi
Rodney Starkin (One true God, 2001) mukaan uskontojen keskeinen
haaste on luottamuksen synnyttämisessä uskonnollisiin uskomuksiin
ja väitteisiin, joita ei voida inhimillisin keinoin osoittaa todeksi. Sosiaalisella ryhmällä on prosessissa keskeinen rooli. Luottamus uskonnollisiin käsityksiin on sitä vahvempaa, mitä enemmän muut ilmaisevat luottamusta niihin. Starkin mukaan osallistuminen julkiseen ja
yksityiseen uskonnonharjoitukseen on keskeisin tekijä luottamuksen
synnyttämisessä uskonnollisiin oppeihin, sillä luottamus oppeihin lisääntyy suorassa suhteessa osallistumisen kanssa.
Starkin (2001) mukaan uskonnollisen moninaisuuden lisääntyminen johtaa ristiriitoihin erityisesti voimakkaasti ja heikosti uskonnollisten ihmisten välillä. Tällainen polarisoituminen on kertomuskaudella selvästi näkynyt myös suomalaisessa keskustelussa.
Esimerkiksi arvokysymyksissä uskonnollisesti aktiivien ja passiivien
ajattelu on yhä kauempana toisistaan. Yhteyden rakentaminen kansankirkossa hyvin eri tavoin ajattelevien kesken on erityinen haaste.
Laskevat käyrät uskomisessa, osallistumisessa ja kirkkoon kuulumisessa merkitsevät myös sosiaalisen ympäristön muutosta. Erityisesti nuorella sukupolvella on lähipiirissään yhä suurempi joukko
sellaisia läheisiä ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoon, kasta lapsiaan
tai käy rippikoulua. Tällöin jokaisesta uskontoon liittyvästä ratkaisusta tulee itsestäänselvyyden sijaan valintatilanne: on erikseen
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päätettävä, kastetaanko lapsi tai valitaanko kirkollinen vihkiminen.
Tilanne haastaa myös perinteisesti suosittuja kirkon työmuotoja.
Muuttuneessa tilanteessa esimerkiksi rippikoulu ei välttämättä enää
säily itsestään selvänä osana nuorten kulttuuria. Monille rippikoulun
käymisen motiivina ovat kirkkohäät tai kummiksi pääsy. Kirkollisten
toimitusten merkityksen väheneminen heikentää myös motivaatiota
rippikoulum käymiseen. Eurooppalaisia koskevan tutkimuksen mukaan uudet sukupolvet ovat edellisiä vähemmän uskonnollisia, eikä
uskonnollisuus merkittävästi muutu iän lisääntyessä (Voas 2009).
Tulevaisuudessa kristillisen uskon välittäminen uusille sukupolville näyttää vielä nykyistäkin haastavammalta, sillä kristillinen kasvatus tavoittaa entistä pienemmän osan suomalaisista, ja vain pieni
osa nuorista myöskään aikoo antaa lapsilleen kristillistä kasvatusta.
Puolet suomalaisista on sellaisia, joiden kodissa on annettu kristillistä
kasvatusta. Vaikka rippikoulu tavoittaa suuren osan nuorista, kirkosta irtautuminen tapahtuu vain muutama vuosi rippikoulun käymisen
jälkeen. Alle 30-vuotiaista jopa kolmasosa (34 %) sanoo, ettei usko
Jumalan olemassaoloon. On aiheellista kiinnittää huomiota siihen,
miten kirkko kohtaa tämän ikäryhmän ja heidän jälkikasvunsa.
Eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että keskeinen maallistumista edistävä tekijä on kristillisen kasvatuksen heikkeneminen. David Voas ja Alasdair Crockett (Religion in Britain, Neither Believing
nor Belonging. Sociology, 2005) katsovat, että juuri epäonnistuminen
uskonnollisessa sosialisaatiossa johtaa siihen, että uudet sukupolvet
ovat vähemmän aktiivisia ja heikommin uskomuksiin sitoutuneita.
Uskonnollisen sosialisaation vahva heikkeneminen merkitsee sitä,
että entistä suurempi joukko suomalaisia lapsia ja nuoria ei omaksu
oman uskontonsa opillisia sisältöjä, tapoja, juhlapäivien kristillistä
sisältöä eikä erilaisia arkielämässä ilmeneviä uskonnon muotoja eikä
heillä ole yhteyttä uskoa harjoittavaan yhteisöön. Kristillisen kasvatuksen puuttuminen lapsuudessa ennustaa usein myös sitä, että henkilöt ovat aikuisenakin etäällä uskonnosta. Erityisen suuri merkitys
on omien vanhempien uskonnollisuudella.

Perinteiden uudistaminen lisää tavoittavuutta
Vaikka yhteiskunnalliset muutokset haastavat yhteisöllisyyden perinteisiä muotoja, etääntymiskehitys ei ole väistämätön. Instituutioilla
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on myös mahdollisuus omalla toiminnallaan jarruttaa siitä irtautumista. Vaikka valtakunnalliset tilastot osoittavat irtautumista uskonopin keskeisistä kohdista, toiminnasta ja jäsenyydestä, samaan
aikaan paikallisella tasolla on esimerkkejä toisenlaisesta kehityksestä. Uuden tutkimuksen mukaan esimerkiksi jumalanpalveluksen
osallistujamäärät on saatu kasvuun siellä, missä toimintamuotoon
erityisesti panostetaan. Muuttuneessa tilanteessa on etsittävä uudenlaisia toimintamuotoja. Näissä onkin löydetty uusia, toimivia tapoja,
jotka puhuttelevat nykyihmistä. Tällaisia ovat esimerkiksi joissakin
kaupunkiseurakunnissa toteutetut hääyö-tapahtumat. Instituutiot
voivat siis myös uudistaa perinnettään ja tehdä sitä merkitykselliseksi
luopumatta omasta lähtökohdastaan.
Kirkon piirissä toimii useita ryhmiä ja yhteisöjä, joissa jäsenet
ovat tiiviisti sitoutuneita. Tällaisia ovat esimerkiksi monet herätysliikkeet. Niihin kuuluville on ominaista vahva sitoutuminen kirkon oppiin, aktiivinen uskonnonharjoitus julkisesti ja yksityisesti
ja kirkon jäsenyyteen sitoutuminen. Tämä kertoo yhteisöllisen tuen
merkityksestä myös uskonnossa. Pienen työntekijämäärän vuoksi
tavallisilla osallistujilla on herätysliikkeissä keskeinen rooli toiminnan järjestämisessä. Tämä tuottaa osallisuuden kokemuksen, joka
vahvistaa ryhmään sitoutumista. Aktiivisen osallistumisen myötä
myös sosiaaliset verkostot vahvistuvat, jolloin uskonnolliseen osallistumiseen kytkeytyy myös sosiaalinen elementti. Tämänkaltaiset
elementit voidaan löytää monista erilaisista pienryhmistä. Onkin
syytä pohtia, miten näitä yhteisöllisyyden ja osallisuuden elementtejä
voidaan soveltaa ja vahvistaa seurakunnissa. Askelia tähän suuntaan
on jo otettu. Vapaaehtoistoimintaan on kirkon strategian mukaisesti
panostettu kertomuskaudella vahvasti. Kirkon eri työmuodoissa toimii kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia ja vapaaehtoisten määrä on lisääntynyt useilla työaloilla, kuten diakoniassa ja lähetystyössä.
Huolimatta siitä, että yhä useammat suomalaiset kertoivat, etteivät
usko lainkaan Jumalaan, henkinen ja hengellinen etsintä on tunnusomainen piirre suomalaisessa yhteiskunnassa. Monenlaiset elämänkatsomukselliset kysymykset kiinnostavat ihmisiä. Tästä kertoo muun
muassa vaihtoehtoisen hengellisyyden nousu. Ilmiö haastaa kirkkoa
käymään dialogia elämänkatsomuksista ja arvoista. Kirkon strategian
mukaan vuonna 2015 kirkolla on valmiudet kohdata ihmisten etsintä
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ja keskustella kirkon uskon perustaa koskevista kysymyksistä selkeästi
ja ymmärrettävällä kielellä. Tätä suomalaiset myös odottavat kirkolta.
Kolme viidestä (63 %) suomalaisesta toivoo, että kirkon tulisi osallistua ponnekkaammin elämänarvoista käytävään keskusteluun. Elämänarvoista käytävä keskustelu on nelivuotiskaudella tullut erityisen
akuutiksi monien kriisien myötä. Onnettomuudet, ampumistapaukset
kouluissa ja perhesurmat ovat koskettaneet suurta joukkoa suomalaisia
ja tuoneet tarvetta lohdun ja turvan yhteisöille.
Uskon perusteista keskusteleminen edellyttää kirkon työntekijöiltä oman perinteen laaja-alaista ja syvää tuntemista. Kirkon ydin
osaamiskuvauksen mukaan hengellisen työn osaaminen edellyttää
kirkon uskon, Raamatun ja muiden kirkon perustavien dokumenttien osaamista sekä kykyä soveltaa niiden antia seurakunnan työhön.
Kirkon tulee kiinnittää erityistä huomiota omien työntekijöiden
hengellisen identiteetin vahvistamiseen, sillä yhä harvemmalla kirkon tehtäviin valmistuvalla on yhteys seurakuntaan ennen valmistumistaan. Tutkimukset (esim. Niemelä: Papisto ja kanttorit 2010) myös
osoittavat, että kirkon työntekijöiden yksityinen uskonnonharjoitus
on vähentynyt.
Vähentyneiden kirkkokontaktien vuoksi yhä useampi suomalainen muodostaa kuvan kirkosta ja uskonnosta tiedotusvälineistä saatavan kuvan kautta. Tämän vuoksi on merkityksellisestä, että kirkon
ääntä käyttävät ovat aktiivisesti mukana julkisessa keskustelussa.
Kirkon tulisi olla proaktiivinen eikä ainoastaan reagoida jo tapahtuneeseen. Internetin tuomiin tiedotushaasteisiin on kirkossa pyritty
vastaamaan muun muassa Hengellinen elämä verkossa -projektilla.
Nopeutuneen tiedonvälityksen vaatimukset tulisi tiedostaa myös silloin, kun kirkon edustajilta pyydetään kommentteja erilaisissa uutisissa tai kriisitilanteissa. Sama pätee kirkon omassa uutisoinnissa,
esimerkiksi seurakuntavaaleissa.
Kertomuskaudella käytiin vilkasta keskustelua siitä, mikä on uskonnon rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Siitä huolimatta, että
suomalaiset ovat yhä heikommin sitoutuneita uskonnolliseen toimintaan ja uskomuksiin, valtaosa heistä näkee, että uskonnolla on oma
paikkansa koulujen ja muiden julkisten instituutioiden elämässä.
Esimerkiksi vilkkaasta, jokavuotisesta suvivirsikeskustelusta huolimatta vain neljä prosenttia suomalaisista vastusti suvivirren laula-
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mista koulujen päättäjäisissä. Uskontokritiikistä ja uskonnollisesta
passiivisuudesta huolimatta kirkko on ollut huomattavan paljon esillä
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tämä osoittaa, että kirkolla, sen
päätöksillä ja kannanotoilla on merkitystä suomalaisille eikä sitä pidetä yhdentekevänä. Kirkon tulisikin vastata näihin odotuksiin olemalla aktiivinen toimija yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Meidän kirkko -strategian mukaan diakonia ja yhteiskunnallinen
vastuu ovat osa kirkon perustehtävää. Tämä pitää sisällään niin heikko-osaisten auttamisen kuin heidän puolestaan puhumisen yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kirkon alkuajoista lähtien kristityt ovat
pitäneet huolta vähäosaisista. Tämä kirkon ulottuvuus saa varsin paljon vastakaikua suomalaisten keskuudessa. Suomalaiset pitivät auttamiseen liittyviä tekijöitä ensisijaisena, kun heiltä kysyttiin, mihin
suuntaan kirkon tulisi kehittyä. Auttamiseen liittyvät tekijät olivat
myös ensisijaisia syitä kuulua kirkkoon.

Kohti osallisuuden yhteisöä
Tämä tutkimus osoittaa kansankirkon tulleen uuteen tilanteeseen.
Aiempaa roolia ja asemaa ei voida pitää itsestäänselvyytenä sen enempää yhteiskunnassa kuin jäsenten keskuudessakaan. Vähenevä ja entistä heikommin sitoutunut jäsenkunta, yhteiskunnalliset muutospaineet sekä kristillisen perinteen oheneminen kulttuurissa laaja-alaisesti
vaativat kansankirkon aseman hahmottamista uudelleen. Esimerkiksi
Helsingissä enää 60 prosenttia väestöstä on kirkon jäseniä.
Kirkon haasteena on aina ollut muuttumattoman sanoman ja
muuttuvan toimintaympäristön välisen jännitteen yhteensovittaminen. Kirkon julistuksessa evankeliumi tulee välittää tuoreesti, teologisesti perustellusti sekä tavalla, jonka kirkon kielestä vieraantunutkin voi ymmärtää. Ristivetoa tuottaa myös yhteisöllisyyden ja
individualismin välinen jännite. Häkkisen mukaan ratkaisevaa on,
pystyykö kirkko muodostamaan uudenlaista yhteisöllisyyttä. Tässä
on olennaista, miten kirkko ottaa huomioon ihmisen yksilöllisyyden
menettämättä samalla yhteisöluonnettaan.
Nämä tavoitteet on kirkon strategiassa kiteytetty seuraavasti:
Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin
kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa.

