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Johdanto 
 
 

Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin suoma-
laisten kristillisiä käsityksiä ja uskonnolliseen vakaumukseen eniten vaikutta-
neita tekijöitä sekä erilaisten kristillisten yhteisöjen merkitystä suomalaisten elä-
mässä.  

 
Kantar TNS Oy on toteuttanut tutkimuksen GallupKanavalla. Tutkimukseen osal-
listunut joukko edustaa maamme 15-74 vuotta täyttänyttä väestöä. Aineisto 
koostuu 1043 vastauksesta. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3,1 prosent-
tiyksikköä suuntaansa. Alle 25-vuotiaiden osuus vastanneista on hyvin pieni. 
Tähän ikäluokkaan liittyvissä tuloksissa on enemmän epäluotettavuutta. 
 
Tutkimus on toteutettu toukokuussa 2018. Se on jatkoa Seurakuntakasvu ry:n 
tutkimussarjalle, joka aloitettiin vuonna 1994. Tutkimus on toteutettu sen jäl-
keen vuosina 2002 ja 2008. Tuloksia verrataan aiempiin vastaaviin tuloksiin jat-
kuvuuden ja trendien löytämiseksi. 
 

Tutkimuksen luonteesta 
Tämän tutkimuksen luonteeseen kuuluu ehdottomat kyllä/ei tai joko/tai -kysy-
mykset. Siksi tätä tutkimusta voisi luonnehtia mustavalkoiseksi. Verrattaessa 
tätä esim. Gallup Ecclesiastica -tutkimukseen voisi Gallup Ecclesiasticaa kuvata 
sisältävän mustan ja valkoisen lisäksi harmaan eri sävyjä esittäessään missä 
määrin -tyyppisiä kysymyksiä. Jos vertailet näitä kyselyjä keskenään, on hyvä 
ymmärtää näiden ero lähestymistavassa. 
 
Miellä myös kysymysten sisältö. Esimerkiksi kysymme vastaajalle lähintä uskon-
nollista yhteisöä. Täten mm. vapaat suunnat -vastanneiden osuus ei tarkoita 
virallisten jäsenten osuutta, ei että vastaaja olisi käynyt vapaiden suuntien tilai-
suudessa 10 vuoteen, ei että uskoisi samalla tavalla kuin vapaat suunnat opet-
tavat. Se saattaa merkitä hyvää kokemusta lasten leiristä, siskon, vanhempien 
tai isovanhempien kuulumista vapaiden suuntien seurakuntaan, asumista vas-
tapäätä vapaiden suuntien kirkkorakennusta, säännöllistä osallistumista kuulu-
matta, kuin myös virallista kuulumista vapaiden suuntien seurakuntaan.  
 
Toinen esimerkki. Ateismi -kohtaan myönteisesti vastaaminen ei tarkoita sitä, 
että on vakaumuksellinen ateisti, joka propagoi ateismia aktiivisesti. On hyvä 
ymmärtää, että näin kysyttäessä myönteisesti vastaavien suhde ateismiin on 
hyvin monen asteista ja syvyistä.  
 
Tämä tutkimus antaa mielenkiintoisia vastauksia, mutta herättää myös kysy-
myksiä. Toivottavasti tämä tutkimus voi toimia ponnahduslautana lisätutkimuk-
sille. 
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Mikä on seurakunnan kasvu ry? 
Seurakunnan kasvu ry on kristillinen tunnustustenvälinen järjestö, joka palve-
lee seurakuntia, kristillisiä järjestöjä ja kirkkokuntia Suomessa tutkimalla Suo-
men hengellistä tilannetta. Tutkimuksesta on muodostunut Suomen hengelli-
sen tilan yksi mittareista, johon viitataan laajalti eri yhteyksissä. 

Motivaationa tälle tutkimukselle on halu Suomen voittamisesta Kristukselle uu-
sia seurakuntia perustamalla uusitestamentillisen mallin mukaisesti. Lähes-
tymme tehtävää lähetyskäskyn näkökulmasta, jossa seurakunta tulee lähelle 
jokaista Suomessa asuvaa ylittämällä mahdolliset maantieteelliset, kielelliset, 
ja kulttuuriset rajat. Näin jokainen saa mahdollisuuden kuulla evankeliumin, 
elää, ja saada tukea opetuslapseuteen omassa maatieteellisessä, kielellisessä 
ja kulttuurisessa kontekstissaan. 

Seurakunnan kasvu on Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) jäsenjärjestö. 
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Kyselytutkimuksen tuloksista 
 
 

1.  Paljonko Suomessa on uudestisyntyneitä kristit-
tyjä?  

Ensimmäiseksi selvitettiin tutkimukseen osallistuneiden henkilökohtaista suh-
detta Jeesukseen kysymyksellä ”Oletko uudestisyntynyt kristitty, jolla on henki-
lökohtainen suhde Jeesukseen?” 

 
Lähes joka kymmenes (9%) suomalainen kokee olevansa uudestisyntynyt ja 
henkilökohtaisessa suhteessa Jeesukseen. Tämä prosenttiluku on säilynyt lähes 
ennallaan 25 vuoden ajan. Sen sijaan kysymykseen kielteisesti vastanneiden 
osuus on kasvanut vuodesta 1994 vuoteen 2018 64 %:sta 79 %:iin. Samaan 
aikaan epävarmojen osuus on laskenut 26 %:sta 12 %:iin. 
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Eri ikäluokissa yleistrendi on se, että vanhemmissa ikäluokissa uudestisyntynei-
den osuus kasvaa. Esimerkiksi 25- 34-vuotiaista vain 5 % ilmoittaa olevansa 
uudestisyntynyt, kun taas yli 60-vuotiaista 11 %. Nuorimmassa ikäluokassa tu-
los luultavasti vääristyy pienen otoskoon takia ja on ristiriidassa muiden tutki-
musten kanssa. Siksi emme julkaise sitä. 
 
Maaseutumaisissa kunnissa asuvista 15 prosenttia pitää itseään uudestisynty-
neinä, kun taas pääkaupunkiseudun asukkaista ainoastaan kuusi prosenttia. Elä-
keläisistä ja koululaisista heitä löytää suhteellisesti ottaen enemmän kuin muista 
ammattiryhmistä. 
 
 
 

 

12%

5%

8%

8%

11%

8%

3%

8%

11%

15%

3%

7%

9%

10%

13%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Alle 25 v

25 – 34 v

35 - 49 v

50 – 60 v

Yli 60 v

Uudestisyntyneet eri ikäluokissa

KYLLÄ 2002

KYLLÄ 2008

KYLLÄ 2018



 

 6 

2.  Mikä seuraavista on eniten vaikuttanut nykyiseen 
vakaumukseesi uskonnollisista asioista? 

Seuraavissa sektoridiagrammeissa näkyy vastaajien uskonnollisen vakaumuk-
sen syntymiseen eniten vaikuttaneet tekijät prosentteina. Vuodesta 2008 läh-
tien on vanhempien merkitys pienentynyt 5 %-yksikköä ja muiden syiden mer-
kitys on myös pienentynyt 9 %-yksikköä. Samaan aikaan on ”En osaa sanoa” -
vastausten määrä kasvanut 20 %:sta 33 %:iin.  
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3.  Mitä seuraavista asioista uskot tai olet kokenut 
henkilökohtaisesti? 

 
18 % vastaajista oli rukoillut Jeesusta ja 12 % uskoi Jeesuksen ylösnousemuk-
seen. Vain 5 % vastaajista uskoi Raamattuun erehtymättömänä Jumalan sa-
nana. Taivaan ja helvetin olemassaoloon uskoi 10 % vastanneista.  
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4.  Minkä seuraavista uskonnollisista liikkeistä koet it-
sellesi läheisimmäksi? 

Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, mikä on heille läheisin uskonnollinen liike. 
Valintaa auttamaan oli tehty valmis, kuusitoistakohtainen lista. 
 
Joka neljäs (24 %) ei pitänyt niistä mitään itselleen läheisimpänä. Lisäksi viisi 
prosenttia ei osannut sanoa, mikä liike tuntuu läheisimmältä. Toisaalta 71 pro-
senttia vastaajista koki jonkin uskonnollisen liikkeen läheisimmäksi.  
 
Suurimmalle osalle luterilainen kirkko muodostaa kaikkein läheisimmän uskon-
nollisen yhteisön. Sen valitsi joka kolmas (33 %). Kymmenen vuotta aikaisem-
min vastaava luku oli peräti 46 %. 
 
Ateismi on läheisintä joka viidennelle (19 %). Kymmenen vuotta sitten vastaava 
luku oli vain 12 %.  
 
Muut vaihtoehdot tulivat kyseeseen selvästi harvemmalle. Kolme prosenttia mai-
nitsi kotiseurakunnat ja vastaavat vapaamuotoiset pienet kristilliset ryhmät. 
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Eri ikäluokissa oli merkittäviä eroja. Mitä vanhempi ikäluokka, sen läheisem-
mäksi luterilainen kirkko koettiin. Vastaavasti ateismin suosio oli suurinta nuo-
rissa ikäluokissa. 15-24 -vuotiaiden ikäryhmän luku on erittäin epätarkka.  
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5.  Mitä KAIKKIA seuraavista asioista olet itse   
 kokenut viimeisen vuoden aikana? 

Viidennessä kysymyksessä selvitettiin, minkälaisia uskonnollisia kokemuksia 
suomalaisilla on ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Niitä on ollut suurin piir-
tein joka toisella. 
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Useimmin mainittiin kristilliseen tilaisuuteen osallistuminen. Sellaisessa on ollut 
hieman useampi kuin joka neljäs (27 %). Vuonna 2008 luku oli vähän vähem-
män kuin joka toinen (2008: 43%)  
 
Joka viides (20 %, 2008:31%) on kuunnellut hengellistä musiikkia, 15 prosenttia 
(2008:19%) katsonut televisiosta kristillistä ohjelmaa. Seitsemän prosenttia 
(2008:11) kertoi käyneensä kristillisellä internetsivustolla. Yhtä moni oli seuran-
nut kristillistä keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kristillisiä radio-ohjelmia oli 
kuunnellut 9% (2008:13%). Kristillistä lehteä tai kirjaa oli lukenut 11% 
(2008:21%) Kaiken kaikkiaan kristillisen mediatarjonnan tavoittavuus on laske-
nut huomattavasti 10 vuodessa.   
 
Kaikkiaan 18 prosenttia (2008:26%) sanoi rukoilleensa Jeesusta. Joka neljäs 
(24 %) 60 vuotta täyttänyt oli tehnyt niin. Alle 25-vuotiaista joka kymmenes 
(11 %) kertoi rukoilleensa. Naisista (21 %) oli rukoillut useampi kuin miehistä 
(14 %). Rukousvastauksen kertoi saaneensa 7% (2008:9%). Raamattua kertoi 
lukeneensa joka kymmenes vastaaja (10%, 2008: 16%).  
 
Huomattavan suuri määrä (48 %) vastanneista ei ole kokenut vuoden aikana 
mitään tarjotuista vaihtoehdoista. Kymmenen vuotta sitten luku oli 33 %. 
 
Suurella osalla suomalaisista on siis monipuolisesti kosketuspintaa kristinus-
koon. Mutta samanaikaisesti nähdään, että suuressa kuvassa kosketuspinta on 
heikkenemässä ja niiden osuus, joilla ei ole mitään kosketuspintaa kristillisyy-
teen on kasvanut merkittävästi.  
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Arvioita ja näkökulmia 

 

6.  Arvio uudestisyntyneinä itseään pitävien luku- 
 määrän kehityksestä tulevaisuudessa 

 

Jos mitään positiivista muutosta tämän tutkimuksen mukaiseen kehityskulkuun 
ei tapahdu, silloin on odotettavissa, että uudestisyntyneiden kristittyjen määrä 
tulee jatkossa laskemaan. Useat tutkimuksen tulokset viittaavat siihen suun-
taan. 

 

1.  Uskovien ikäjakauma 

Uskovien määrää pitää korkeana suuret ikäluokat (yli 55v). Nuo-
remmissa ikäluokissa uskovien määrä pienenee 8, 6, 5 %. Ikäluo-
kan vanhenemisessa tapahtuva kristillistyminen ei tulle tapahtu-
maan riittävän voimakkaasti, jotta uskovien kokonaisprosenttiosuus 
voisi säilyä. 

 

2.  Vakaumuksen siirtyminen uudestisyntyneillä 

Vakaumus siirtyy heikommin perheen perintönä sukupolvelta toi-
selle. Vuonna 2008 37% ilmoitti perheen olevan eniten vaikuttanut 
tekijä uskonnolliseen vakaumukseen, kun kymmenen vuotta myö-
hemmin luku oli 30%. 

 

3.  Uskonnollisten liikkeiden/aatteiden kehitys 
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Nuorten kohdalla ateismin prosenttiosuudet ovat suuremmat ja lute-
rilaisen kirkon pienemmät. Nuoret siis kokevat ateismin läheisem-
mäksi kuin kirkon.  

 

 

4.  Kristillisten totuuksien uskominen ja rukous 

 

Kristillisiin totuuksiin uskotaan vähemmän kuin aiemmin. Nuorem-
mat ikäluokat uskovat niihin vähemmän kuin vanhemmat. Esimerk-
kinä kysymys Jeesuksen sovitustyöstä. Hengellisyyden harjoittami-
nen on myös vähentynyt, esimerkkinä rukous. 

Kysymys Jeesuksen sovitustyöstä 

Gallup Ecclesiasica -tutkimuksessa kysyttiin vuonna 2011 
mielipidettä väitteestä: Jeesus sovitti kuolemallaan ihmis-
ten synnit. Täysin samaa mieltä oli 21% ja todennäköi-
senä piti 20%. 

Tässä kyselyssä kysyttiin: Jeesus sovitti ristillä minun 
syntini ja koko maailman synnit. Henkilökohtaisesti siihen 
uskoi 18%. 

 

Kysymys rukouksesta 

Vuonna 2008 26% ilmoitti rukoilleensa Jumalaa vuoden 
aikana. Nyt luku oli enää 18%. 

 

 

5.  Kontakti kristinuskoon 

 

Niiden kohdalla, jotka vastasivat ei kysymykseen uudestisyntymi-
sestä, kontakti kristinuskoon on vähentynyt merkittävästi: henkilö-
kohtaiset keskustelut vähentyneet yli 70%, media kautta linjan noin 
50%, tilaisuudet noin 40%. 
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7. Joitain arvioita liittyen itseään uudestisynty- 
    neinä pitäviin 
 

Ensimmäinen kysymyksemme ”Oletko uudestisyntynyt kristitty, jolla on henki-
lökohtainen suhde Jeesukseen?” oli jaettu kolmeen vastausluokkaan: Kyllä, Ei 
ja Ehkä. Kyllä ja Ehkä -vastaajia oli sen verran vähän, että näitä ryhmiä koske-
vat tarkemmat johtopäätökset voivat olla lähinnä suuntaa-antavia. Luotettavan 
tilastollisen tiedon saamiseksi tarvitsisi tehdä uusi tutkimus riittävän laajalla ai-
neistolla. Nämä johtopäätökset esitetäänkin siinä mielessä, että joku kiinnos-
tuisi lisätutkimuksesta. Tällaisen määrällisen lisätutkimuksen haasteet ovat 
otoksen laajuudessa ja yleistettävyydessä.   

 

Joitain suuntaa antavia lukuja uudestisyntyneinä itseään pitävien kohdalla 

• Uudestisyntyneiden äänet jakautuisivat kaikille puolueille. Kyselyssä oli 6 
isoa puoluetta mainittuna ja lisäksi oli vaihtoehto muut. Muut sai huo-
mattavan suuren (noin neljänneksen) osuuden, jota selittänee kristillis-
demokraattien puuttuminen 6 suuren puolueen joukosta.  

• Yksinhuoltajista 18% ilmoitti pitävänsä itseään uudestisyntyneenä kristit-
tynä, mutta vastaajissa oli vähän yksinhuoltajia. 

• Uudestisyntyneistä 20% ilmoittivat tilaisuuksien vaikuttaneen eniten us-
koontuloon. Luku on kaksinkertaistunut 10 vuodessa. 

• 29% ilmoittaa kokeneensa Pyhän Hengen kasteen ja täyteyden 
• 20% uudestisyntyneistä näkee tehtäväkseen osallistua evankeliointiin 

ja/tai lähetystyöhön 
• 23% on kertonut Jeesuksesta henkilölle, joka ei ole ilmaissut olevansa 

uudestisyntynyt kristitty 
• Lähetyskäskyä pitää tärkeänä ja toteuttaa noin 2-3% uskovista.  
• Evankelisten uskovien osuus suomalaisista lienee 3-5% luokkaa. 
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8. Keskusteluissa esille tulleita näkökulmia 

 

Kyselyn tuloksia ja tulosten merkitystä on käsitelty eri foorumeissa. Näissä 
keskusteluissa on tullut esille teemoja, joista keskeisimmät poimimme tähän 
tutkimusraporttiin. Näitä teemoja ei voi välttämättä yksiselitteisesti johtaa tut-
kimuksen tuloksista, mutta ne ovat saman suuntaisia tulosten kanssa ja ovat 
mahdollisia selityksiä saaduille tuloksille.  

 

Keskeisimpiä esille tulleita teemoja ovat  

1. Rukous 
2. Evankeliointi ja opetuslapseuttaminen  
3. Seurakuntien istuttaminen 
4. Identiteetti 

 
 

Tässä esityksessä jää siis käsittelemättä moni esille tullut merkittävä teema 
kuten ihmisten mielikuvan muuttaminen uskovista, Raamatusta, ja kristinus-
kosta; miten evankeliointi ja kristillisten arvojen puolustaminen sopivat yh-
teen; uskon ja tieteen välinen jännite jne. Samoin jää käsittelemättä uudet 
mediat ja niiden merkitys tulevaisuudessa ihmisten tavoittamisessa. 
 
Neljä käsiteltävää teemaa ovat useimmiten nousseet keskusteluissa kaikkein 
keskeisimmiksi. Ne ovat myös sellaisia, joihin voimme omalla toiminnallamme 
vaikuttaa. Nämä teemat kaikki perustuvat Raamatun auktoriteetin, arvovallan 
ja luotettavuuden tunnustamiseen elämämme ja uskomme ylimpänä ohje-
nuorana. Ne nousevat lähetyskäskystä. Esitykset ovat suppeita, teemoista ei 
pyritä sanomaan kaikkea, mutta tapahtunut negatiivinen kehitys ja tarvittava 
positiivinen muutos pyritään tuomaan esille.  

 

1. Rukous 
 
Tällä vuosituhannella monet seurakuntien haasteet on nähty rakenteelli-
sina haasteina: Jumala edelleen kutsuu ja pelastaa ja voimaannuttaa ih-
misiä uskonelämässä - mutta rakenteemme eivät ole ajan tasalla ja si-
ten, sen sijaan, että tukisivat kasvua, estävät kasvun. Tässä käsityk-
sessä on totuuden jyvä ja olemme nähneet esimerkkejä siitä, kun raken-
teet on saatu kohdilleen, on kasvu tullut kuin itsestään.  
 
Tässä tutkimuksessa ilmeni selvä muutos aiempiin tutkimuksiin: Jumalan 
vaikutusta elämässään kokevien osuus oli laskenut huomattavasti. 
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Tämän on tulkittu indikoivan sitä, että rakenteiden korjaaminen ei enää 
riitä. Emme näe samoja tuloksia, koska Jumala on se, joka tekee työtä 
ihmisten sisimmässä ja Jumalan vaikutusta kokevien määrä oli laskenut. 
Rukous ja Jumalan toiminta menevät käsi kädessä. Siksi tapahtunut 
muutos tulkitaan puhuvan rukouksen tarpeellisuudesta. Tarvitsemme ru-
kousta, koska olemme riippuvaisia Jumalasta ja Hänen vaikutuksestaan.  
 
Rukouksen kautta voimme vaikuttaa niihin näkymättömiin esteisiin, jotka 
vaikeuttavat evankeliumin etenemistä. Herätystä edeltää usein rukous-
herätys ja yksilöuskovan uudistumiseen liittyy rukouselämän uudistumi-
nen. Rukoilemme, että Jumala tekee omia herättäviä siirtojaan Suomen 
ja suomalaisten keskuudessa. Tarvitsemme Suomessa uskovien yhteistä 
rukousta herätyksen puolesta. Älkäämme rukoilko rajoittuen siihen mitä 
nyt on, vaan uskokaamme Jumalan mahdollisuuksiin tehdä Suomessa 
enemmän kuin olemme ikinä tähän päivään mennessä nähneet. Äl-
käämme myöskään rajoittuko rukouksessa ainoastaan Suomeen, sillä 
Suomella on lähetyskansana tehtävä Jumalan maailmanlaajuisessa mis-
siossa. 
 
 

2. Evankeliointi ja opetuslapseuttaminen 
 
Jeesus puhuu neljässä evankeliumissa ja Apostolien teoissa olevissa lä-
hetyskäskyissä opetuslasten tekemisestä ja evankelioinnista. Evankeli-
onti voidaan myös nähdä sisältyvän opetuslapseuttamiseen, mutta tässä 
yhteydessä katsomme niitä kahtena toisiaan täydentävänä prosessina. 
 
Erityisesti evankeliointi nähdään usein kapea-alaisesti ja termillä on joi-
denkin korvissa negatiivinen kaiku. Evankeliumi on kuitenkin hyvä sa-
noma, ja evankeliointi hyvien ilouutisten kertomista. Tässä yhteydessä 
ymmärrämme termin laaja-alaisesti, eikä rajoittuen joihinkin stereotypi-
oihin. Se sisältää niin henkilökohtaisen keskustelun kuin median kautta 
tapahtuvan ilosanoman välittämisen, niin sanoin kuin teoin tapahtuvan 
todistamisen, teologiasta, apologiasta, Raamatun käännöstyöstä, aina 
taiteen keinoin tapahtuvaan sanoman välittämiseen. Alla kuitenkin keski-
tymme henkilökohtaisella tasolla tapahtuvaan ilosanoman jakamiseen. 

 

Evankeliointi 

Ei-uudestisyntyneistä 3% ilmoitti edellisen vuoden aikana keskustel-
leensa jonkun kristityn kanssa Jeesuksesta (kymmenen vuotta sitten 
luku oli 10%). Laskennollisesti menisi 34 vuotta, ennen kuin jokainen ei-
uudestisyntynyt olisi kerran keskustellut jonkun kristityn kanssa (ei huo-
mioitu sillä välin syntyneitä ja poisnukkuneita). Mutta jos jokainen 
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uudestisyntynyt olisi aktiivinen ja kertoisi kerran kuussa Jeesuksesta toi-
selle, jokainen suomalainen tavoitettaisiin keskimäärin kerran vuodessa. 

Uudestisyntyneistä vain 20% näkee tehtäväksensä osallistua evankeli-
ointiin tai lähetystyöhön. Toisaalta 23% oli kertonut Jeesuksesta henki-
lölle, joka ei ollut ilmaissut olevansa uudestisyntynyt kristitty. Nämä 
kaksi lukua tekevät yhteensä noin 30%, kun huomioidaan, että sama 
henkilö on voinut vastata molempiin kysymyksiin myönteisesti.  

Samanaikaisesti uskonnonopetuksen muutosten ja julkisen keskustelun 
kautta entistä harvempi kuulee selkeän sanoman Jumalan muuttavasta 
voimasta, uudestisyntymisestä, syntien anteeksiantamuksesta ja ian-
kaikkisesta toivosta.  

Henkilökohtaisen evankelioinnin kohdalla keskusteluissa on ilmennyt, 
että moni kokee opetuksen ja kehotuksen evankeliointiin nostavan riman 
ja ideaalin niin korkealle ettei siihen mitenkään yllä, se vain aiheuttaa 
huonoa omaatuntoa ja pätemättömyyden tunnetta. Toisaalta keskuste-
luissa on tullut esille myös myönteisiä kokemuksia, kun on opetettu ”kä-
destä pitäen” ihan evankelioinnin perusasioita kunkin yksilöllisistä lähtö-
kohdista lähtien auttaen ja rohkaisten käytännössä voittamaan omat pe-
lot. Kysymyksessä on elämäntapa, joten kestävän muutoksen toteutumi-
nen on laaja ja kokonaisvaltainen prosessi, joka vaatii pitkäjänteisyyttä. 

Meidän on muutettava radikaalisti lähestymistapaamme evankeliointiin ja 
siihen kasvattamiseen niin, että sen seurauksena meille kasvaa kristit-
tyjä, joiden elämästä on raivattu evankelioinnin esteet pois, jotka rohke-
asti kertovat siitä, mitä ovat kokeneet, jotka osaavat johdattaa ihmisen 
uskoon, ja auttaa uskontien ensiaskelissa. Kyseessä ei ole ainoastaan 
tieto, vaan myös taito, joka edellyttää epäonnistumisen pelon voittamista 
sekä kasvamista rohkeudessa, ihmistuntemuksessa ja viisaudessa. Se 
edellyttää entistä voimakkaampaa juurtumista armoon. Onnistuminen 
tässä avaa uskovalle oven vapautuneeseen uskonelämään; mahdollisuu-
den elää uskoaan todeksi sopivan avoimesti, viisaasti, ja rohkeasti 
omassa elinympäristössään, oli kyse sitten työpaikasta, koulusta, ko-
dista, ystäväpiiristä, perheestä, jne. 

 

Opetuslapseuttaminen 

Tutkimuksen tuloksien mukaan uudestisyntyneistä monilla on huomatta-
via puutteita kristinuskon keskeisten totuuksien kohdalla. Yksi esimerkki: 
vain 62% ilmoitti lukeneensa Raamattua vuoden aikana. Vaihtoehtoon 
”Raamattu on kokonaisuudessaan erehtymätön Jumalan Sana” ilmoitti 
uskovansa 37% ja ”erehtymättömyyteen uskonasioiden osalta” 38%.  
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Myös hengellisyyden harjoittamisessa oli vaikeasti keskenään yhteenso-
vitettavissa olevia tuloksia. Mm. uudestisyntyneistä kristityistä, joilla on 
henkilökohtainen suhde Jeesukseen, 28% vastasi, että ei ollut rukoillut 
viimeisen vuoden aikana. 

Keskusteluissa mm. nämä tulokset on nähty indikoivan sitä, että opetus-
lapseuttaminen on epäonnistunut monien kohdalla. Tutkimuksen pohjalta 
on mahdotonta analysoida esimerkiksi seurakunnassa käyvien ja seura-
kunnassa käymättömien välisiä eroja tässä suhteessa.  

Opetuslapseuttamisen haasteet ovat ilmenneet jo aiemmissa Seurakun-
nan kasvu ry:n tutkimuksissa. Tämänkertaisen tutkimuksen valossa 
tarve opetuslapseuttamiselle on entistä polttavampi.  

Yksilötasolla opetuslapseus tulisi ilmetä haluna kasvaa hengellisesti. Ky-
syttäessä halutaan kyllä kasvaa, mutta silti on jämähdetty paikoilleen il-
man aktiivista pyrkimystä kasvaa rukousyhteydessä, Sanan tuntemi-
sessa, yhteydessä toisten uskovien kanssa, jne. Kasvun käytännön aske-
leet ovat hukassa.  

Suomalainen seurakuntakulttuuri luo armontäyteisen ilmapiirin painotta-
essaan sitä, ettei ketään saa painostaa, kaikki perustuu vapaaehtoisuu-
teen, ei Jumala meiltä vaadi. Armo ja vapaus suorituspaineista ovat vält-
tämättömiä aidolle kasvulle ja oppimiselle. Monet eivät kuitenkaan ole 
löytäneet armon kasvattavaa vaikutusta, vaan pysyvät sidottuina pelkoi-
hin ja omaan heikkouteen. Joidenkin mielestä seurakuntakulttuuri tulisi 
olla selkeämmin hengellistä kasvua tukevaa.  

Opetuslapseuttaminen tulisi määritellä seurakunnassa korkealle priori-
teetille. Sille pitäisi määritellä mm. selkeät mitattavat tavoitteet ja pro-
sessit. Onnistuessaan prosessit vahvistavat uskovia elämään todeksi sitä, 
mitä he ovat, tukemaan toisia uskovia hengellisessä kasvussa, ja tavoit-
tamaan elämän ja todistuksen kautta uusia ihmisiä.  

Opetuslapseuttamista voi tapahtua monin eri tavoin. On opetuslapseus-
kouluja, on yksilöllistä opetuslapseuttamista, on pienryhmässä tapahtu-
vaa opetuslapseuttamista. Joissakin seurakunnissa on onnistuttu solujen 
kautta tapahtuvassa opetuslapseuttamisessa niin, että siitä on syntynyt 
prosessi, jonka piiriin tulee enemmän ja enemmän ihmisiä. Valmentami-
nen, mentorointi, työssä oppiminen ”kisällinä” tai ”Timoteuksena” ovat 
kaikki opetuslapseuttamisen työkalupakissa olevia erilaisia välineitä.  

Opetuslapseudessa kasvaminen on laadullista kasvua, joka mahdollistaa 
oman kasvun lisäksi toisten kasvamisen Jeesuksen opetuslapsina ja on 
avain määrälliseen kasvuun. 

 
 



 

 19 

3. Seurakuntien istuttaminen 

Tutkimus paljastaa nykyisten seurakuntien heikentyneen kyvyn saavut-
taa nykyajan ihmiset. Se paljastaa uudestisyntyneiden ja ei-uudestisyn-
tyneiden välisen kontaktipinnan ohentumisen. Selityksenä tälle voi olla 
kulttuurisen kuilun kasvu seurakunnan kulttuurin ja ympäröivän kulttuu-
rin (kulttuurien) välillä. Kuilua pidetään evankeliumin etenemisen es-
teenä.  

Uudet seurakunnat onnistuvat parhaiten kuilun ylittämisessä, sillä niiden 
ei tarvitse kantaa vanhojen seurakuntien koko kulttuurista kuormaa mu-
kanaan. Ne voivat kertoa evankeliumin tämän ajan ihmisen ymmärtä-
mällä kielellä. 

Maailmankuva on yksi keskeisimmistä tekijöistä siinä, kuinka ihminen 
kokee hänen kanssaan keskusteltavien asioiden olevan merkityksellisiä 
ja liittyvän hänen elämäänsä. Uudet seurakunnat voivat helpommin löy-
tää kosketuspintaa postmodernien ja post-postmodernien ihmisten maa-
ilmaan, esim. kielen, käsitteistön ja arvojen tasolla. Vanhat seurakunnat 
operoivat vielä suuressa määrin modernin ajan kielellä ja käsitteistöllä. 

Monet uudet seurakunnat ovat tänä päivänä löytäneet kosketuspinnan 
tämän ajan ihmiseen, kuitenkaan evankeliumin keskeisistä totuuksista ei 
ole tingitty. Näiden seurakuntien päämotivaationa on halu lähetyskäskyn 
hengessä viedä evankeliumi ihmisille. Tällä hetkellä on merkkejä seura-
kuntien määrätietoisen istuttamisen uudesta käynnistymisestä Suo-
messa. Valtakunnallisella, kirkkokunnallisella ja yksittäisten seurakuntien 
tasolla, samoin seurakunnan istuttajien ja siitä kiinnostuneiden koulutuk-
sen saralla on hienoja aloitteita. 

Monikulttuurisuus luo tarpeen erilaisille kontaktipinnoille, jotta evanke-
liumi voi saavuttaa yhä useampia ihmisiä. Tässä onnistuminen edellyttää 
siis kulttuurisensitiivisyyttä, sen ymmärtämistä mitä tarkoittaa olla ”juu-
talaiselle juutalainen” ja ”kreikkalaiselle kreikkalainen” tämän päivän 
kontekstissa.  

 

4. Identiteetti 

Kysymys ”kuka minä olen”, ”minkälainen minä olen” on noussut tänä 
päivänä monien ihmisten elämän keskiöön. Tämä näkyy erityisesti nuor-
ten kohdalla. 

Agraariyhteiskunnassa kysymykseen ”kuka minä olen” vastattiin ”olen 
siitä ja siitä talosta”. Viime aikoina työ on määrittänyt vastauksen ”olen 
siellä ja siellä töissä”. Nykyään jokainen joutuu itse määrittämään ”kuka 
minä olen”. Roolien sisällöt eivät enää ole yhteiskunnan valmiina 
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antamia, vaan jokainen valitsee ne itse. Elämään kuuluu hyvin keskei-
sesti oman identiteetin rakentaminen ja kehittyminen sen kaltaiseksi ih-
miseksi kuin haluaa olla. Valintoja elämässä tehdään sen pohjalta, min-
kälaiseksi itsensä mieltää. 

Epävarmuus omasta identiteetistä vaikuttaa elämään muiden ihmisten 
kanssa. Kristityn identiteettiin liittyy paljon toisten käsityksistä poik-
keavia näkemyksiä. Vaikka erilaisuudelle on nyky-yhteiskunnassa aiem-
paa enemmän sijaa, tarvitaan perusteluja omille valinnoille, jotta voi 
mennä ”vastavirtaan”. Jos ei omista valinnoista ole tullut syviä va-
kaumuksia tai syviin vakaumuksiin perustuvaa elämäntapaa, on uskova 
identiteetin puolesta vielä heikoilla. Jos oma identiteetti on hukassa, toi-
miminen Kristuksen todistajana vaikeutuu. Jos sen sijaan kristityn identi-
teetti on vahva, on helpompaa olla se, joka on. Tietää mitä ajattelee, 
miksi ajattelee niin, miksi elää niin kuin elää, jne…  

On helppo tänä päivänä jäädä uskovana epävarmuuteen ilman riittävän 
perusteellisia vakaumuksia. Epävarmuuteen Jumalan ehdottomasta hy-
väksynnästä ja rakkaudesta, siitä mitä ajattelen uskovana evoluutiosta, 
mitä Raamatun luotettavuudesta, kuinka perustella uskoni, uskonko kah-
teen vai useaan sukupuoleen, voinko olla esiaviollisessa suhteessa, mihin 
suuntaan minun pitäisi kehittää itseäni, kuinka selitän käsitykseni syn-
nistä niin että toinen kuuntelee ja ottaa totuuden vastaan, kuinka selitän 
että totuuteni ei ole ainoastaan jotain joka sopii minulle vaan se on kai-
kille, jne… 

Tänä päivänä nuoret tarvitsevat oikeanlaisia palikoita ehyen kristityn 
identiteetin rakentamiseksi. Oikeat palikat eivät tule automaattisesti, 
vaan siihen tarvitaan hyviä roolimalleja, identiteetin muodostamista tu-
kevaa opetusta ja mentorointia/valmentamista. Onnistuminen identitee-
tin rakentamisessa luo perustan toisten ihmisten tasavertaiseen kohtaa-
miseen, jossa ei tarvitse tinkiä siitä mitä itse on, ja näin on myös va-
paampi kuulemaan toista sellaisena kuin hän on. Näin syntyvät aidot 
kohtaamiset ovat niitä siltoja, joita pitkin myös Jumalan rakkaus voi saa-
vuttaa toisen ihmisen. 

Muutoksen tuojat 

Tämän tutkimuksen mukaan 9% Suomessa asuvista pitää itseään uudes-
tisyntyneenä kristittynä, jolla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Jos 
jatkamme eteenpäin samalla tavalla kuin tähän asti, niin itseänsä uudes-
tisyntyneiksi kristityiksi kutsuvien määrä tulee lähivuosina selkeästi las-
kemaan. Jos haluamme muutosta tähän kehitykseen niin, emme enää 
voi jatkaa eteenpäin entiseen tapaamme.  
 
Tiedämme aika hyvin mitä pitäisi tapahtua, jotta itseänsä uudestisynty-
neiksi kristityiksi kutsuvien määrä lähtisi kasvamaan. Muun muassa 
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edellä olevat neljä teemaa ovat osa vastausta. On kuitenkin eri asia tie-
tää mitä pitäisi tapahtua kuin nähdä sen tapahtuvan.  

Muutos lähtee Jumalasta. Häneltä tulee myös voima muutokseen. 
Olemme samassa tilanteessa kuin opetuslapset Jeesuksen kuoleman jäl-
keen. He olivat kyllä koulutettuja, mutta pettymys oli liian suuri. Tuntui-
kin hyvältä ajatukselta palata kalastajan ammattiin. Mutta opetuslasten 
kohdalla kaikki muuttui: Jeesus nousi ylös kuolleista, opetuslapset ko-
koontuivat rukoilemaan, Jeesuksen lupaama Pyhä Henki tuli ja Jumala 
muutti opetuslapset ja koko sen aikaisen maailman. Jumala on edelleen 
suvereeni ja voi yllättää meidät. Jumala voi toimia jollain uudella tavalla 
täysin ulkopuolella meidän mielikuvituksemme mahdollisuuksien rajojen.  

Muutos lähtee myös seurakunnista ja kristillisistä järjestöistä. Yhdessä 
voimme lähteä kohti uutta. Tällä rintamalla on myös nähty mielenkiintoi-
sia aloitteita. Näitä ovat jo edellä mainittujen seurakunnanistutusaloittei-
den lisäksi nykyisten toimijoiden uudistumiseen tähtäävät aloitteet sekä 
eri rukousaloitteet. 

Muutos lähtee myös sinusta. Ole avoin omalla kohdallasi muutokseen. 
Vahvistu kristityn identiteetissäsi. Rukouksessa, opetuslapseudessa ja 
evankelioinnissa henkilökohtaisten kasvun askelien ottaminen tekee si-
nusta osan ratkaisua. 

 

Loppukaneetti 

Tämänkertaisen tutkimuksen tulos muodostui herätyshuudoksi tuodessaan 
esille synkkiä tulevaisuudennäkymiä, jos jatkamme samalla tavalla eteenpäin 
kuin tähän asti. Mutta samanaikaisesti eri puolilla Eurooppaa on nähtävissä 
myönteistä kehitystä. Uusia seurakuntia synnytetään määrätietoisten strategi-
oiden kautta ja seurakuntien ja uskovien määrät kasvavat useissa maissa. 
Opetuslapseuteen panostetaan ja se tuottaa hedelmää. Uusien seurakuntien 
syntymisen kautta jotkut vanhatkin seurakunnat ovat uudistuneet. Merkkejä 
vastaavan kehityksen leviämisestä pohjoismaihin on jo. Suomi toivon mukaan 
pääsee osalliseksi samasta kehityksestä.  

Toivomme voivamme tuoda tulevaisuudessa riemullisia uutisia elävän uskon 
voittomarssista näiden tutkimusten kautta. Toivottavasti kysymys ”oletko uu-
destisyntynyt kristitty, jolla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen” voi todis-
taa tulevaisuudessa tällaisesta positiivisesta hengellisestä murroksesta.  
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Tutkimuskysymykset ja vastaukset taulukoi-
tuna 
 
1. Oletko uudestisyntynyt kristitty, jolla on henkilökohtainen 
suhde Jeesukseen? 
 
Vuosi KYLLÄ EN EN 

OSAA 
SANOA 

1994 10 % 64 % 26 % 
2002 8 % 69 % 23 % 
2008 9 % 72 % 19 % 
2018 9 % 79 % 12 % 

 



 

 23 

 

2. Mikä seuraavista on eniten vaikuttanut nykyi-
seen vakaumukseesi uskonnollisista asioista? 

 
 Kaikki 

(%) 
Uudesti- 
syntyneet 
(%) 

Uudestisynty-
mättömät 
(%) 

Oma perhe 12 8 12 
Vanhemmat 17 19 16 
Isovanhemmat, sukulaiset 
tai kummit 3 3 3 
Ystävä 3 8 2 
Rippikoulu 6 8 5 
Koulu 4 2 4 
Kristillinen leiri tai festivaali 1 1 0 
Seurakuntien jumalanpalve-
lukset tai muut kokoukset 3 20 1 
Evankeliointitapahtuma 0 2 0 
Kristillinen kirja/lehti 1 3 1 
Kristilliset TV-ohjelmat 1 3 0 
Kristillinen radio-ohjelma 0 1 0 
Hengellinen  musiikki 1 3 1 
Nettikeskustelu tai kristilli-
nen nettisivusto 1 2 1 
Sairaus, muu kriisi tai koke-
mani ihme 2 8 1 
Oma ajattelu/oma järki 6 0 7 
Minulla ei ole uskonnollista 
vakaumusta/olen ateisti 2 0 3 
Tiede/tutkimukset 1 0 2 
Elämä/elämänkokemukset 1 3 1 
Jokin muu? Mikä?  2 1 2 
En osaa sanoa/Ei mikään 33 7 38 

 
  



 

 24 

3. Mitä seuraavista asioista uskot tai olet kokenut 
henkilökohtaisesti? 

 

 
 Kaikki´ 

(%) 
Uudesti- 
syntyneet 
(%) 

Uudestisynty-
mättömät 
(%) 

Raamattu on kokonaisuudes-
saan erehtymätön Jumalan 
Sana 5 37 2 
Raamattu on erehtymätön us-
konasioissa 5 38 2 
Jeesus sovitti ristillä minun 
syntini ja koko maailman syn-
nit 18 76 9 
Jeesuksen ylösnousemus 
kuolleista on tosiasia 12 61 4 
Taivas ja helvetti ovat ole-
massa. 10 47 6 
Usko Jeesukseen ja parannuk-
sen teko ovat ehtona syntien 
anteeksisaamiselle 9 48 3 
Olen kokenut Pyhän Hengen 
kasteen tai täyteyden  4 29 1 
Näen tehtäväkseni osallistua 
evankeliointiin ja/tai lähetys-
työhön 2 20 1 
Mielestäni on hyvä, että kristil-
listä lähetystyötä tehdään mui-
den uskontojen parissa 14 51 8 
Ei mikään edellä mainituista 56 4 68 
En osaa sanoa 14 6 13 
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4. Minkä seuraavista uskonnollisista liikkeistä koet 
itsellesi läheisimmäksi? 

 Kaikki 
(%) 

Uudesti- 
syntyneet 
(%) 

Uudestisynty-
mättömät 
(%) 

Lestadiolaisuus 0 3 0 
Herännäisyys 1 3 1 
Evankelisuus ja Rukoilevaisuus 1 2 0 
Kansanlähetys, Kansan Raamat-
tuseura, Raamattuopisto tai Kyl-
väjä 1 4 0 
Tuomas-yhteisö, Verkosto tai jo-
kin muu luterilainen jumalanpal-
velusyhteisö 0 0 0 
Evankelisluterilaisen kirkon Sa-
nan ja Rukouksen illat 1 2 1 
Luterilainen kirkko (Jumalanpal-
velukset, perusseurakunta ja sen 
toiminta) 33 35 29 
Ortodoksinen kirkko tai Katolinen 
kirkko 2 6 1 
Helluntailaisuus, Pelastusarmeija, 
Vapaakirkko, Adventtikirkko, Me-
todistit tai Baptistit 2 16 0 
Muut kristilliset seurakunnat (Esi-
merkiksi Suhe, Majakka, Uusi 
Toivo, Houm Church, City) 0 2 0 
Etniset ja kansainväliset seura-
kunnat 0 0 0 
Kotiseurakunnat tai muut ko-
deissa, työpaikoilla tai kouluissa 
kokoontuvat vapaamuotoiset kris-
tilliset ryhmät 3 7 2 
Islam 1 0 1 
Hindulaisuus, Buddhalaisuus, 
New Age, Wicca tai muu vastaava 2 1 2 
Jehovan todistajat tai Mormoni-
kirkko 1 2 0 
Ateismi 19 6 23 
Jokin muu, mikä? 4 4 4 
Ei mikään edellä mainituista 24 0 2 
En osaa sanoa 5 3 1 
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5. Mitä KAIKKIA seuraavista asioista olet itse koke-
nut viimeisen vuoden aikana? 
 Kaikki 

(%) 
Uudesti- 
syntyneet 
(%) 

Uudestisynty-
mättömät 
(%) 

Keskustellut henkilökohtaisesti 
jonkun kristityn kanssa Jeesuk-
sesta 7 43 3 
Osallistunut kristilliseen tilaisuu-
teen 27 58 22 
Kuunnellut hengellistä musiikkia 20 65 14 
Lukenut Raamattua 10 62 5 
Lukenut kristillistä lehteä tai kir-
jaa 11 45 7 
Katsonut kristillistä TV-ohjelmaa 
(esimerkiksi YLE jumalanpalve-
lus, TV7 tai AlfaTV) 15 47 8 
Kuunnellut kristillistä radio-ohjel-
maa (esimerkiksi YLE jumalanpal-
velus, RadioDei) 9 44 4 
Vieraillut kristillisellä nettisivus-
tolla 7 38 4 
Osallistunut tai seurannut kristil-
listä keskustelua sosiaalisessa 
mediassa 7 29 4 
Kokenut Jumalan vetävän minua 
puoleensa 4 31 2 
Rukoillut Jeesusta 18 72 9 
Saanut rukousvastauksen 7 51 2 
Ollut kiinnostunut uskoon tulosta 2 10 1 
Yrittänyt löytää yhteyttä kristittyi-
hin 2 15 0 
Katsonut Taivas TV7 kanavaa 4 16 2 
Kertonut Jeesuksesta henkilölle, 
joka ei ole ilmaissut olevansa uu-
destisyntynyt kristitty 3 23 0 
Lahjoittanut osan tuloistani kris-
tilliseen tarkoitukseen muutenkin 
kuin kirkollisverona 9 49 3 
Ei mitään edellisistä 48 4 58 
En osaa sanoa 4 6 3 

 
Lähde: Gallup-tutkimus vuonna 2018 (KANTAR TNS oy) 

 
 


