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ESIPUHE

Tämä kirja kertoo siitä, mitä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ta-
pahtui vuosina 1996–1999. Kirkko siirtyi uudelle vuosituhannelle yhteis-
kunnallisten muutosten keskellä. Kirkossa saatiin nelivuotiskaudella pää-
tökseen monia merkittäviä hankkeita, jotka vaikuttavat kirkon toimin-
taan uudella vuosituhannella.

Suomen kansantalous kasvoi nelivuotiskaudella, mutta hyvin-
vointi ei jakautunut tasaisesti, vaan ero hyvin ja huonosti toimeentule-
vien välillä kasvoi. Kirkko joutui paikkaamaan hyvinvointiyhteiskun-
nan aukkoja. Seurakuntien diakoniatyön asiakasmäärät kasvoivat, ja
diakoniatyön asiakkaina oli yhä enemmän työikäisiä. Työttömien ruo-
kailut jatkuivat ja ruokapankit laajensivat toimintaansa.

Yleinen asennoituminen kirkkoa kohtaan muuttui entistä myön-
teisemmäksi. Kirkon työmuotoja, erityisesti työtä nuorten ja vähäosais-
ten keskuudessa, arvostettiin ja kirkon katsottiin hoitaneen tehtävänsä
hyvin. Kirkosta eroaminen väheni huomattavasti ja kirkkoon liittymi-
nen lisääntyi.

Myönteisen taloudellisen kehityksen vuoksi seurakuntiin perus-
tettiin uusia virkoja. Silti työntekijämäärä jäi pienemmäksi kuin ennen
lamaa. Kirkon omaan talouteen tuli uutta epävarmuutta, kun kirkon
yhteisövero-osuutta leikattiin useaan otteeseen.

Osa kirkon johtohenkilöistä vaihtui. Tuomiorovasti Jukka Paar-
ma valittiin arkkipiispaksi John Vikströmin jäätyä eläkkeelle. Kuopion
piispaksi valittiin Wille Riekkinen ja Tampereen piispaksi Juha Pihkala.
Arkkihiippakuntaan perustettiin uusi piispan virka, jossa aloitti Ilkka
Kantola. Kirkkohallituksen kansliapäälliköksi valittiin Risto Junttila.

Pitkään valmisteltu jumalanpalvelusuudistus saatiin päätökseen.
Uudistettu jumalanpalvelus päätettiin ottaa käyttöön adventtina vuon-
na 2000. Merkittävää uudistetuissa jumalanpalvelusten rakenteissa on
muun muassa valinnanvapauden ja vaihtoehtoisuuden lisääminen.

Kertomuskaudella otettiin tärkeitä ekumeenisia edistysaskeleita.
Luterilaisten kirkkojen ja roomalaiskatolisen kirkon välinen asiakirja
Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista allekirjoitettiin Augsburgissa loka-
kuussa 1999. Porvoon julistuksen täytäntöönpano edistyi.
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Kertomuksen tekeminen

Kirkon nelivuotiskertomus on tehty kirkolliskokouksen toimeksiannos-
ta. Kertomuksen tarkoitus on tarjota kirkon päättäjille kirkon tilanteen ja
kehityssuunnan kuvaus ja analyysi, jonka pohjalta on mahdollista tehdä
päätöksiä kirkon ohjaamiseksi tulevina vuosina. Tämän lisäksi kertomus
palvelee käsikirjana seurakuntia, papistoa ja tiedotusvälineitä. Sitä käyte-
tään myös oppi- ja tenttikirjana sekä tutkimusten lähde- ja vertailuaineis-
tona. Vastaavia kertomuksia on tehty Kirkon tutkimuskeskuksessa vuo-
desta 1967 alkaen.

Kunkin pääluvun alkuun on nostettu tärkeimpiä kertomuskaudel-
la tapahtuneita muutoksia. Lukujen lopussa on esitetty arvioita ja toi-
menpide-ehdotuksia, jotka nousevat kunkin luvun pohjalta. Viimei-
seen lukuun on koottu keskeisiä johtopäätöksiä siitä, miten tärkeimpiä
kehitystrendejä olisi tulkittava, ja ehdotuksia siitä, miten kirkon tulisi
niiden perusteella toimia.

Kertomuksen lopussa on liitetaulut, joissa on esitetty yksityiskoh-
taisia tilastotietoja seurakuntien jäsenistä, eri työmuodoista ja taloudes-
ta. Tilastointiperusteet muuttuivat tietyiltä osin vuonna 1999, joten
kaikki sen vuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuo-
siin.

Tutkimuskeskuksen vt. johtaja Kari Salonen on kirjoittanut pää-
luvut I, III, X, XI ja XVIII, tutkija Kimmo Kääriäinen pääluvut IV–IX
ja XII ja tutkija Kati Niemelä pääluvut II ja XIII–XVII. Kirjoittajat
ovat yhdessä muokanneet tekstejä ja yrittäneet löytää keskeiset paino-
pisteet.

Kirkon nelivuotiskertomuksen valmisteluun on osallistunut koko
Kirkon tutkimuskeskuksen henkilökunta. Kertomuksen kyselyaineis-
tojen atk-käsittelyn, graafiset kuvat ja taiton on tehnyt tutkimusassis-
tentti Risto Nissilä. Toimistosihteeri Anita Lamminen ja tutkimussih-
teeri Hanna Lilius ovat avustaneet kertomuksen tekemisen kaikissa
vaiheissa. Kyselyjen toteutuksessa ja tilastojen kokoamisessa ovat
avustaneet määräaikaiset tutkimusassistentit Kyllikki Hovila ja Kristii-
na Kestinen.

Aineistojen keruussa on avustanut fil.yo Tapio Nurminen. Teks-

tin kieliasun on tarkistanut HuK Erja Saarinen. Osaan luvuista on saa-
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tu pohjatekstejä Kirkkohallituksen ja muiden tahojen viranhaltijoilta.

Lisäksi useat eri alojen asiantuntijat ovat lukeneet eri lukujen luonnok-

sia ja antaneet niihin arvokkaita parannusehdotuksia.

Nelivuotiskertomuksen valmistelussa oli mukana Kirkon tutki-

muskeskuksen pitkäaikainen johtaja, dosentti Harri Heino. Hän kuoli

juuri uuden vuosituhannen kynnyksellä, joulukuussa 1999.

Lähteet

Nelivuotiskertomus pohjautuu tilastoaineistoltaan pääosin seurakunnilta

kerättäviin tietoihin. Kirkkohallitus on vuosittain koonnut perustiedot

väestömuutoksista, toiminnasta ja taloudesta, ja nämä tiedot on julkaistu

vuosittaisissa tilastojulkaisuissa. Tutkimuskeskus on kysynyt seurakunnil-

ta ja seurakuntayhtymiltä nelivuotiskertomusta varten tarkempia tietoja

vuodelta 1999 mm. seurakuntatyöstä, tiedotuksesta, herätysliikkeistä ja

hallinnosta. Sen lisäksi joka kuudes seurakunta on vastannut lapsi- ja

nuorisotyötä koskeviin kysymyksiin.

Tuomiokapitulien, kirkollisten järjestöjen, lehtien ja koulutuslai-

tosten tilannetta on selvitetty erillisillä kyselyillä. Kirkkohallituksen

monet yksiköt ovat antaneet kirjoittajien käytettäväksi katsauksia

omasta työalastaan. Lisäksi apuna on käytetty kirkollisten elinten pöy-

täkirjoja, mietintöjä ja toimintakertomuksia, lehdistötiedotteita ja ker-

tomuskautta koskeneita tutkimuksia.

Koko suomalaisen aikuisväestön uskonnollisuutta, suhdetta kirk-

koon sekä seurakunnalliseen toimintaan osallistumista kuvaavina kyse-

lyinä on käytetty Gallup Ecclesiastica 1999 -haastattelututkimusta sekä

Monitor-asennetutkimuksia vuosilta 1997 ja 1999. Seurakuntien työn-

tekijöiden ja luottamushenkilöiden käsityksiä on selvitetty Kirkon tut-

kimuskeskuksen tekemillä Seurakuntien vaikuttajakyselyillä.

Tampereella 21. päivänä syyskuuta 2000

Kari Salonen Kimmo Kääriäinen Kati Niemelä
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I KIRKKO SUOMALAISESSA
YHTEISKUNNASSA

• Euroopan integraatio syveni kertomuskaudella. Euroopan yhden-

tymisen kannalta merkittävin tapahtuma oli talous- ja rahapoliit-

tisen unionin EMUn kolmas vaihe, kun yksitoista EU:n jäsen-

maata siirtyi yhteiseen tilivaluuttaan vuoden 1999 alussa.

• Paikkakuntien välinen muuttoliike lisääntyi, samoin maasta-

muutto ja maahanmuutto. Vaikka Suomessa asuvien ulkomaa-

laisten määrä kasvoi noin 88 000:een, Suomi oli edelleen väestöl-

tään Euroopan homogeenisimpia maita.

• Suomen kansantalouden tila parani selvästi ja työttömyys kääntyi

laskuun. Siitä huolimatta kansalaisten väliset tuloerot kasvoivat ja

pitkäaikaistyöttömien, ylivelkaantuneiden ja köyhien määrä li-

sääntyi.

• Suomalaisten uskonnollisuus oli edelleen enimmäkseen yksityistä

ja siksi pitkälti piilossa. Kertomuskaudella uskosta keskusteltiin

julkisuudessa kuitenkin enemmän kuin aikaisemmin. Jumalaan

sanoi uskovansa useampi suomalainen kuin 1990-luvun alussa.

• Enemmistö suomalaisista katsoi kirkon suorittaneen tehtävänsä

hyvin. Vain 6 % oli tyytymättömiä tapaan, jolla seurakunnat olivat

hoitaneet työnsä. Etenkin diakoniatyön eri toimintamuotojen ar-

vostus lisääntyi.

Kirkko on luterilaisen opin mukaan pyhien yhteisö, jossa Jumalan sanaa

puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Jumalan sana ja

sakramentit, kaste ja ehtoollinen, ovat kirkon ja seurakunnan perustun-

tomerkit. Seurakunta on siellä, missä nämä ovat läsnä. Yksinomaan Kris-

tuksen pyhyyden tähden kirkko on pyhien yhteisö – ei jäsentensä pyhyy-

den tähden. Sanan ja sakramenttien kautta paikallisseurakunta ja kansalli-

nen kirkko ovat osa maailmanlaajuista kirkkoa, joka apostolien ajoista

saakka on todistanut kolmiyhteisestä Jumalasta ja palvellut lähimmäisiä.

Näkyvänä organisaationa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa ja
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sen toimintaa, hallintoa ja taloutta voidaan tarkastella ja on tarkastelta-

va järjellä, kuten minkä tahansa inhimillisen yhteisön toimintaa. Kir-

kon nelivuotiskertomuksessa tarkastellaan sitä, millaisessa toimintaym-

päristössä ja miten Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tehtävään-

sä toteuttanut.

Kirkon toimintaympäristön tulevaisuuden muutoksia on hahmo-

teltu myös vuonna 1998 julkaistussa Kirkkohallituksen tulevaisuustyö-

ryhmän mietinnössä Katse tulevaisuuteen – Muutossuuntia ja kirkon valinto-

ja. Mietinnössä on seitsemän tarkastelualuetta: työyhteiskunta, yhteis-

kunnan yhteisvastuu, kansalaisyhteiskunta, tietoyhteiskunta ja media,

globaalit kysymykset ja monikulttuurisuus, ekologiset ongelmat sekä

yksilön elämän mieli. Kunkin alueen osalta on esitetty myös kirkon tu-

levaisuuden suuntalinjoja.

1. KANSAINVÄLISEN TILANTEEN KEHITYS

Globalisaatio

Suomessa käytiin kertomuskaudella paljon keskustelua globalisaatiosta.

Globalisaatiolla eli maapalloistumisella tarkoitetaan sitä, että maapallon

eri puolilla tapahtuvat asiat vaikuttavat asioiden tilaan toisaalla. Globa-

lisaatiota on edistänyt esimerkiksi pääomien vapaa liikkuvuus, viestintä-

välineiden kehitys ja ylikansallinen massakulttuuri.

Suomalaiselle globalisaatiopohdiskelulle oli tyypillistä pessimisti-

nen suhtautuminen käynnissä olevaan maapalloistumiseen. Globalisaa-

tio nähtiin ilmiönä, joka heikentää demokratian toimintamahdollisuuk-

sia ja vie todellisen päätäntävallan poliittisen päätöksenteon ulottumat-

tomiin. Tämä globalisaatiokritiikki kanavoitui kertomuskaudella erityi-

sesti kansalaisjärjestöjen kautta ja kulminoitui näkyvästi kansalaisjärjes-

töjen protestiin Maailman kauppajärjestöä (WTO) kohtaan Seattlen

kokouksessa joulukuussa 1999. Myös Kirkkojen maailmanneuvosto

liittyi Hararen yleiskokouksessaan joulukuussa 1998 kriitikkojen jouk-

koon ja vaati kehitysmaiden velkojen anteeksiantamista ensimmäisenä

askeleena globaalin oikeudenmukaisuuden rakentamiseksi.

Uusliberalististen ideoiden mukaan ohjautuva maailmantalous
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jyrkensi jo muutenkin suuria vastakohtia rikkaiden ja köyhien välillä ja

vaikeutti usein köyhien asemaa. Kolmannen maailman sijasta alettiin

puhua ns. neljännestä maailmasta, jonka muodostavat kaikki nykyisen

teknologis-taloudellisen kehityksen ulkopuolelle jäävät ihmiset. Tällai-

sia ihmisiä ovat ne, joilla ei ole rahaa eikä tietotaitoa tai joiden työvoi-

maa ei muuten tarvita. Vaikka pääosa neljännen maailman ihmisistä oli

kehitysmaissa, neljäs maailma oli enenevässä määrin läsnä myös rik-

kaissa maissa.

Euroopan unioni

Suomi liittyi Euroopan unioniin edellisellä kertomuskaudella, vuoden

1995 alusta. Tällä kertomuskaudella Suomen integroituminen EU:iin on

jatkunut.

Yksi Euroopan unionin keskeisiä kysymyksiä oli sen laajentumi-

nen tulevaisuudessa. Joulukuussa 1997 EU aloitti neuvottelut kuuden

jäsenyyttä hakeneen maan – Puolan, Slovenian, Tshekin, Unkarin,

Viron ja Kyproksen – kanssa. Jäsenyyttä hakeneista maista ensimmäi-

sen laajentumiskierroksen ulkopuolelle jääneiden Bulgarian, Latvian,

Liettuan, Romanian ja Slovakian kanssa päätettiin aloittaa valmistavat

neuvottelut.

Kertomuskaudella keskusteltiin myös EU:n tulevaisuuden suun-

nasta. Saksa teki vuonna 1999 ehdotuksen unionin oman kansalaisten

perusoikeuskirjan laatimisesta. Monet näkivät tämän hankkeen perim-

mäisenä tavoitteena unionin perustuslain laatimisen, joka kehittäisi

EU:ta selvästi liittovaltion suuntaan. EU:n lähialueiden konfliktit – eri-

tyisesti Kosovon sota – antoivat vauhtia keskustelulle EU:n roolista

turvallisuuspolitiikassa ja mahdollisuudesta edetä unionin yhteisen

puolustuksen suuntaan.

Toukokuussa 1999 astui voimaan Amsterdamin sopimus. Se on

Euroopan unionin perustamissopimuksia muuttava ja täydentävä sopi-

mus, joka pyrkii tehostamaan unionin toimintaa ja lähentämään unio-

nia kansalaisiin. Sopimus muutti unionin ja yhteisön toimivaltasään-

nöksiä, toimielinten päätöksenteko- ja menettelytapasäännöksiä ja nii-

den suhteita.

Useat kirkot, kirkkomme mukaan lukien, yrittivät saada mainintaa
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kirkoista Amsterdamin sopimukseen. Tämä ei kuitenkaan onnistunut

kirkkojen toivomalla tavalla. Sen sijaan Amsterdamin sopimukseen lii-

tettiin julistus kirkkojen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemasta.

Julistuksen mukaan EU kunnioittaa eikä puutu siihen asemaan, joka

kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä tai yhdyskunnilla on kansallisen

lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioissa. EU kunnioittaa myös elä-

mänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemaa.

Suomi toimi ensimmäistä kertaa Euroopan unionin puheenjohta-

jamaana vuoden 1999 loppupuoliskon. Suomen puheenjohtajakauden

aikana järjestettiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten ja val-

tionpäämiesten tapaaminen eli ns. EU:n huippukokous Helsingissä

joulukuussa 1999 ja Eurooppa-neuvoston oikeus- ja sisäasioita käsitte-

levä erityisistunto Tampereella lokakuussa 1999.

Suomen EU-puheenjohtajuusvuoden merkittävin kansalaisjärjes-

tötapahtuma oli Tampereella joulukuussa 1999 järjestetty Citizens’

Agenda NGO Forum. Tapahtumaan osallistui yli 1 700 henkeä muun

muassa ammattiyhdistysliikkeestä, kehitysyhteistyö-, nuoriso- sekä so-

siaali- ja terveysjärjestöistä. Myös kirkoilla ja kristillisillä toimijoilla oli

tilaisuudessa oma teemaseminaari. Tapahtuman loppulausuma luovu-

tettiin Suomen ja Portugalin hallitusten edustajille.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan vuonna 1999 julkaiseman rapor-

tin mukaan EU:n jäsenyyteen suhtautui myönteisesti vajaa puolet suo-

malaisista (44 %), kielteisesti joka neljäs (26 %) ja neutraalisti niin ikään

noin joka neljäs (27 %). Joka viides oli sitä mieltä, että Suomen tulisi

erota EU:sta. EU-myönteisiä olivat ennen kaikkea hyvin koulutetut,

hyvässä asemassa työelämässä olevat kaupunkilaiset ja useammin mie-

het kuin naiset. Eri puolueiden kannattajista EU-myönteisiä olivat

Kokoomuksen, SDP:n, RKP:n ja jossain määrin myös Vihreän liiton

kannattajat. Keskustan ja Vasemmistoliiton kannattajat olivat olennai-

sesti varauksellisempia.

Suomalaiset äänestivät kertomuskaudella kaksi kertaa edustajansa

Euroopan unionin parlamenttiin. Syksyllä 1996 pidetyissä EU-vaaleis-

sa äänesti 60,3 % suomalaisista, kun vaalit pidettiin yhdessä kunnallis-

vaalien kanssa. Kesäkuussa 1999 vaalit järjestettiin yhtä aikaa kaikissa

unionin jäsenmaissa ja suomalaisten äänestysinto laski pohjalukemiin:

12

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 1996–1999



vaaleissa äänesti vain 31,4 % Suomessa asuvista suomalaisista. Uusi eu-

roparlamentti aloitti työnsä heinäkuussa 1999.

EMU

Kertomuskaudella Euroopan yhdentymisen kannalta merkittävin tapah-

tuma oli talous- ja rahapoliittinen unioni, kun yksitoista EU:n jäsenmaata

siirtyi yhteiseen valuuttaan vuoden 1999 alussa. Monet näkivät rahaliiton

myös poliittisen unionin tiivistämisen alkulaukauksena.

Euroopan unionissa toteutettavan talous- ja rahaliitto EMUn en-

simmäinen vaihe alkoi heinäkuun alussa 1990. Siihen mennessä pois-

tettiin lähes kaikki pääomanliikkeiden rajoitukset EU:n alueella. Suun-

nitelma EMUn kolmesta vaiheesta hyväksyttiin osana Maastrichtin so-

pimusta, joka allekirjoitettiin helmikuussa 1992 ja joka astui voimaan

marraskuussa 1993.

EMUn toinen vaihe alkoi vuoden 1994 alusta. Sen aikana syven-

nettiin jäsenmaiden talous- ja rahapoliittista yhteistyötä ja tehtiin ta-

lous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen edellyttämät valmistelut. Myös

Suomen taloutta ohjattiin siten, että se täyttäisi EMU-kriteerit. Kevääl-

lä 1998 valittiin EMUn kolmanteen vaiheeseen osallistuvat EU:n 11 jä-

senmaata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxem-

burg, Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi.

Kolmannen vaiheen alkaessa vuoden 1999 alussa euroalueen mai-

den valuuttojen väliset muuntokurssit sidottiin euroon kiinteällä kurs-

silla. EMUn myötä siihen osallistuvien maiden rahapolitiikkaa hoitaa

Euroopan keskuspankki.

Euro korvaa euroalueen kansalliset rahayksiköt asteittain vuoden

1999 alusta alkaneen kolmen vuoden pituisen siirtymäkauden aikana.

Yksi euro on 5,94573 Suomen markkaa. Siirtymäkauden aikana euroa

käytetään ainoastaan tilivaluuttana. Eurosetelit ja -kolikot lasketaan

liikkeeseen vuoden 2002 alussa. Euroalueen kansalliset rahayksiköt

menettävät laillisen maksuvälineen asemansa viimeistään 1.3.2002.

Euroalueen ulkopuolelle jääneet EU-maat voivat liittyä talous- ja

rahaliiton kolmanteen vaiheeseen myöhemmin täytettyään sovitut lä-

hentymiskriteerit. Kreikan mukaantulosta päätettiinkin jo kesällä 2000.
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Muu Eurooppa

Venäjän talous kasvoi kertomuskauden alussa nopeasti. Elokuussa 1998

tapahtui kuitenkin talouden romahdus, jonka seurauksena ruplan arvo

putosi neljännekseen. Tämä vaikeutti entisestään tavallisten venäläisten

toimeentulomahdollisuuksia. Kertomuskauden lopulla kolmanneksen

venäläisistä arvioitiin elävän toimeentulorajan alapuolella. Vuosina

1995–1997 toteutettu valtionyhtiöiden yksityistäminen lisäsi tuloeroja

entisestään. Sisäpiirikauppojen avulla osa taloudellisesta ja poliittisesta

eliitistä onnistui keräämään suuria omaisuuksia.

Venäjän talouskehitys heijastui myös Suomeen. Kertomuskauden

alussa vienti Venäjälle kasvoi nopeasti, mutta elokuun 1998 romahduk-

sen jälkeen vienti tyrehtyi. Laaja köyhyysongelma Venäjällä kannusti

suomalaisia avustamaan erityisesti Suomen lähialueiden asukkaita.

Vuoden 1999 viimeisenä päivänä pitkään sairastellut presidentti

Boris Jeltsin ilmoitti eroavansa ja nimitti pääministeri Vladimir Putinin

vt. presidentiksi. Maaliskuussa 2000 Putin valittiin presidentiksi suo-

raan ensimmäisellä kierroksella.

Viron poliittinen ja taloudellinen kehitys on ollut ripeää sen jäl-

keen, kun maan itsenäisyys palautettiin elokuussa 1991. Viroa voidaan

pitää yhtenä itäisen Euroopan siirtymäkauden menestyjistä. Talousuu-

distusten myötä sosiaalinen eriarvoistuminen kuitenkin kasvoi, mikä

ilmeni köyhyyden ja sosiaalisten ongelmien lisääntymisenä. Vaikka

Viro on välttynyt pahoilta poliittisilta kriiseiltä, kansalaisten luottamus

poliittisiin instituutioihin pysyi alhaisena. Venäjänkielisen vähemmis-

tön kysymykset ovat osittain ratkaisematta mm. kansalaisuuskysymyk-

sen osalta. Viro pyrki määrätietoisesti kohti EU:n ja Naton jäsenyyttä.

1980-luvun loppupuolella Keski- ja Itä-Euroopan entisissä so-

sialistisissa maissa käynnistynyt siirtymäkausi kohti demokratisoitumis-

ta jatkui. Demokratisoitumista mutkistivat monet samanaikaiset ta-

loudelliset ja sosiaaliset muutosprosessit. Monissa tapauksissa muutos

edellytti koko kansakunnan itsenäisen identiteetin uudelleen rakenta-

mista.

1990-luku jäi historiaan raakojen etnisten puhdistusten vuosikym-

menenä. Koko Eurooppaa järkytti erityisesti Jugoslavian kriisi.

1990-luvun alussa käytyjen sotien ja Jugoslavian hajoamisen jälkeen
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akuutti kriisitilanne syntyi Kosovossa, jossa väkivalta ja terrori kohdis-

tuivat pääosin alueen albaaniväestöön. Kriisi kärjistyi Naton aloitettua

ilmaiskut serbejä vastaan maaliskuussa 1999. Kesäkuussa 1999 saavu-

tettiin rauhansopimus YK:n myötävaikutuksella. Kosovon kriisi syn-

nytti kansainvälisen keskustelun oikeutetun sodan humanitaarisista pe-

rusteista, kansallisvaltion suvereniteetista ja kansainvälisen yhteisön

roolista ihmisoikeusloukkauksissa.

2. SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN
MUUTOSSUUNTIA

Väestönmuutokset

Suomen väkiluku kasvoi kertomuskaudella yli 54 000 hengellä ja oli vuo-

den 1999 lopussa 5 171 302 henkeä. Kertomuskauden lopulla lasten

osuus koko väestöstä oli 18 % ja vanhusten osuus lähes 15 %. Työikäisiä

suomalaisista oli 76 %.

Suomalaisten suurin viisivuotisikäluokka oli 50–54-vuotiaat. Lähi-

vuosina yksi suuri kysymys tulee olemaan se, millä keinoilla nämä ns.

suuret ikäluokat saadaan pysymään terveenä työpaikoillaan.

Suomessa oli kertomuskauden lopussa EU-maista toiseksi kor-

kein hedelmällisyys Irlannin jälkeen. Siitä huolimatta Suomen väestön

ei enää odoteta lisääntyvän syntyvyyden myötä, vaan mahdollinen

väestönkasvu on maahanmuuttajien varassa. Odotettavissa oleva

elinikä oli kertomuskauden lopussa syntyneellä suomalaispojalla 73,7

vuotta ja tytöllä 81,0 vuotta.

Kertomuskaudella suomalaisten muuttaminen paikkakunnalta

toiselle lisääntyi lähes 1970-luvun suuren muuttoliikkeen tasolle. Maas-

samuuton vilkastuminen johtui monesta eri syystä. Ensinnäkin ne, jot-

ka eivät voineet muuttaa lama-aikana, muuttivat nyt. Toiseksi kotikun-

talain vuoden 1994 muutosten myötä opiskelijoiden muuttoluvut kas-

vattivat kokonaismuuttolukuja. Kolmanneksi monet muuttivat paikka-

kunnille, joille syntyi työpaikkoja laman jälkeen. Pääkaupunkiseudun li-

säksi etenkin Tampereen, Turun ja Oulun seutukunnat kasvoivat.

Voimakas ja kasvava muuttoliike aiheutti muuttovoittopaikka-

15

KIRKKO SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA



kunnilla asuntopulaa, asuntojen hintojen nousua ja julkisten palvelujen

ylikuormittumista. Muuttotappiopaikkakunnilla syntyi toisenlaisia on-

gelmia, kun verotulot pienenivät ja palvelut vähenivät.

Maahanmuutto ja maastamuutto

Suomen ulkomaalaisväestön määrä nelinkertaistui 1990-luvulla. 1980-lu-

vun lopulla Suomessa oli noin 20 000 ja kertomuskauden lopussa lähes

88 000 ulkomaalaista. 1990-luvulla etenkin somali- ja muut pakolaiset

sekä inkeriläiset paluumuuttajat nostivat Suomen ulkomaalaisväestön

määrää. Viron ja Venäjän alueelta tulleita inkerinsuomalaisia ja heidän

perheenjäseniään oli kertomuskauden lopussa Suomessa noin 20 000.

Suurimmat ulkomaalaisryhmät olivat Venäjän (19 000), Viron

(11 000), Ruotsin (8 000), Somalian (4 000), Jugoslavian (3 400) ja

entisen Neuvostoliiton (3 000) kansalaiset. Maahanmuuton lisäänty-

misestä huolimatta Suomi oli väestöltään edelleen yksi Euroopan

homogeenisimpia maita, koska vain 1,7 % väestöstä oli ulkomaalai-

sia.

Merkittäviä pakolaisryhmiä on tullut Suomeen 1970-luvulta alka-

en etenkin Chilestä, Vietnamista, Somaliasta, Irakista, Turkista, Iranis-

ta ja entisestä Jugoslaviasta. Suomessa asui kertomuskauden lopussa yli

17 000 pakolaista. Pakolaisina oli eniten somaleja ja entisiä jugoslavia-

laisia.

Pakolaisten ja maahanmuuttajien myötä Suomen uskonnollinen

kartta muuttui enemmän kuin virallisten rekisteröityjen uskontokun-

tien jäsenmäärät. Etenkin islaminuskoisten määrä Suomessa kasvoi,

vaikka monet islamilaiset maahanmuuttajat eivät ole liittyneet islami-

laisyhteisöjen jäseniksi Suomessa.

Ulkomaalaisten ikärakenne poikkesi selvästi koko maan väestön

ikärakenteesta. Lapsia ja työikäisiä oli paljon. Suurin viisivuotisikäryh-

mä oli 30–34-vuotiaat. Osittain siitä syystä, että ulkomaalaisten määrän

kasvu sattui juuri vaikeaan työttömyyskauteen, monien ulkomaalais-

ryhmien työttömyysluvut olivat korkeita. Somaliasta, Vietnamista, Ira-

nista, Irakista ja Jugoslaviasta tulleista oli työttömänä yli 70 %.

Suomalaisten maastamuutto lisääntyi kertomuskaudella, mutta

maastamuuttajia oli koko ajan vähemmän kuin maahanmuuttajia.
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Vuonna 1999 Suomesta muutti noin 12 000 henkeä. Maastamuuttajat

olivat monesti nuoria, kielitaitoisia ja hyvin koulutettuja. Heidän oles-

kelunsa ulkomailla on usein luonteeltaan määräaikaista. Julkisuudessa

esiintynyt huoli suomalaisen koulutetun työvoiman joukkopaosta ei

kuitenkaan näytä olleen aiheellista.

Suomen taloudellisen tilanteen kehitys

Suomea kohtasi 1990-luvun alussa poikkeuksellisen syvä taloudellinen

lama. Laman vaikutukset näkyivät tällä kertomuskaudella edelleen selväs-

ti, vaikka Suomen kansantalous kasvoi nopeasti. BKT kasvoi vuosittain

4,0–6,3 %. Laman aikana ennätyssuureksi paisunut valtion velka alkoi

vähetä, mutta oli kertomuskauden lopulla edelleen suuri. Julkisen talou-

den velka oli vuoden 1999 lopussa noin 55 % Suomen BKT:sta. Valtion

velka oli noin 410 mrd. markkaa eli lähes 80 000 markkaa jokaista suo-

malaista kohti.

Kotitalouksien tulot kääntyivät laman jälkeen hiljalleen kasvuun

vuonna 1994. Lamaa edeltänyt keskimääräinen tulotaso saavutettiin

vuonna 1998. Samalla kuitenkin myös tuloerot kasvoivat, kun etenkin

omaisuustulot ja korkeimmat palkat lähtivät nousuun ja verotuksen

progressio lieveni. Pääomatulojen verotus pysyi eurooppalaisessa mit-

takaavassa suhteellisen pienenä. Tuloeroja kasvattivat myös liittokoh-

taiset palkkaratkaisut, joissa suurimmat palkankorotukset kohdistuivat

ennestään hyväpalkkaisille aloille. Samoin vuosi vuodelta kasvaneet

optio- ja pääomatulot kohdentuivat sellaisille kotitalouksille, jotka oli-

vat ennestään hyvässä taloudellisessa asemassa.

Työttömyys väheni kertomuskaudella selvästi ja lähestyi muun

Euroopan keskiarvotasoa. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan kerto-

muskauden alussa työttömyysaste oli noin 16 % ja kertomuskauden lo-

pussa noin 10 %. Erityiseksi huolenaiheeksi nousi nuorisotyöttömyys

ja pitkäaikaistyöttömyys. Työttömyyden vähenemisestä huolimatta

työttömyyden keskimääräiset kestoajat pitenivät ja työttömyys säilyi

yhtenä taloutemme ja yhteiskuntamme keskeisimmistä ongelmista.

Pienituloisten eli ns. tuloköyhien kotitalouksien määrä kasvoi ker-

tomuskaudella. Pienituloisia kotitalouksia oli vuonna 1998 yli 105 000
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ja niissä oli noin 196 000 henkeä (121 000 vuonna 1995). Tuloköyhien

joukossa suurimmat ryhmät olivat opiskelijat ja työttömät.

Ylivelkaantuneiksi itsensä kokevien ihmisten määrä kolminker-

taistui 1990-luvulla. Suurin yksittäinen ylivelkaantumisen syy oli työttö-

mäksi joutuminen. Tuomioistuimen vahvistaman velkajärjestelyn pii-

riin pääsi vain hyvin harva ylivelkaantunut.

Helsingin pörssissä noteerattujen osakkeiden yhteenlaskettu

markkina-arvo kymmenkertaistui kertomuskaudella. Niinpä samaan ai-

kaan, kun osa suomalaisista jonotti ruokapankkien leipäjonoissa, toiset

jonottivat äkkirikastumisen toivossa teknologiayhtiöiden osakkeita.

Suomalainen hyvinvointivaltio

Lama muutti selvästi kotitalouksien tulojen rakennetta. Yhä useamman

suomalaisen toimeentulo riippui sosiaalisista tulonsiirroista. Vuonna

1998 yli 28 % kotitalouksien kaikista tuloista tuli sosiaaliturvaetuuksista.

Hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkot olivat lamavuosina ehkäis-

seet ihmisten laajamittaisen kurjistumisen ja jyrkän sosiaalisen jakautu-

misen. Sen sijaan vuosikymmenen jälkipuoliskolla erityisesti pitkäai-

kaistyöttömyys ja ylivelkaantuminen lisäsivät syrjäytyneiden määrää.

Samanaikaisesti valtio ja kunnat joutuivat supistamaan menojaan muun

muassa sosiaalipalveluja leikkaamalla.

Sosiaali- ja terveystyössä tavoiteltiin kertomuskaudella julkisen

vallan, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan välistä yhteistyötä ja verkos-

toitumista. Kun perinteisiä hyvinvointipalveluja leikattiin, esitettiin sa-

malla haaste ns. kolmannelle sektorille yhteisen vastuun kantamisesta.

Tämä pakotti myös seurakuntia, kristillisiä järjestöjä ja muita kansalais-

järjestöjä arvioimaan omaa rooliaan palvelujen tarjoajina, yhteiskunnal-

lisina vaikuttajina ja kansalaisyhteiskunnan puolustajina.

Kansalaismielipide ja kunnat 2000 -tutkimuksen mukaan julkisten

hyvinvointipalveluiden arvostus lisääntyi Suomessa 1990-luvun jälki-

puoliskolla. Suomalaiset arvostivat kunnallisia peruspalveluita ja yleen-

säkin hyvinvointipalveluita ja olivat valmiita maksamaan palveluista

suuremmilla veroilla, jos vaihtoehto olisi palveluiden karsinta. Sen si-

jaan julkisten palveluiden yksityistämiseen ja kilpailuttamiseen suoma-
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laiset suhtautuivat kielteisesti ja selvästi kielteisemmin kuin neljä vuotta

aikaisemmin.

Laman aikana ja sen jälkivaikutusten tullessa esiin kirkossa ryh-

dyttiin puolustamaan hyvinvointivaltiota. Keskusteluun osallistuivat

erityisesti diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johdossa olevat seura-

kuntien ja kirkon työntekijät. Kirkon piirissä käydyssä keskustelussa

hyvinvointivaltion nähtiin vastaavan luterilaista yhteiskuntakäsitystä,

jossa korostetaan yhteisvastuullisuutta sekä esivallan merkitystä suo-

tuisten olosuhteiden luojana.

Piispojen sosiaalieettinen kannanotto Kohti yhteistä hyvää maalis-

kuussa 1999 toimi yhtenä keskustelun avaajana suomalaisen hyvin-

vointivaltion tilasta ja tulevaisuudesta. Piispat kritisoivat yksisilmäistä

markkinatalouden ja kilpailun ihannoimista ja muistuttivat, että sosiaa-

lista vastuuta kantava pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on saavu-

tus, josta ei tule luopua. Kannanotossa arvioitiin kiristyvän taloudelli-

sen kilpailun johtavan syrjäytymiseen ja tuloerojen kasvuun, minkä

vuoksi markkinoita tulisi säädellä. Kannanoton keskeinen moraalinen

lähtökohta oli kultainen sääntö, jonka keskeisenä sisältönä korostettiin

toisen asemaan asettumista. Kannanotto herätti runsaasti julkista kes-

kustelua. Yhtäältä kirkon osallistumista yhteiskunnalliseen keskuste-

luun ja hyvinvointivaltion puolustamiseen pidettiin aiheellisena. Toi-

saalta kirkkoa syyteltiin puuttumisesta politiikkaan ja kannanotossa il-

maistuja näkemyksiä markkinakilpailusta pidettiin vanhentuneina.

Ruokapankki-projektin puitteissa koottiin yhteiskunnan ja kirkon

vaikuttajista ja asiantuntijoista Nälkäryhmä, jonka puheenjohtajana toi-

mi piispa Eero Huovinen. Vuoden 1998 lopulla Nälkäryhmä julkisti

köyhyyttä koskevan analyysin ja kannanoton Köyhyysongelman ratkaisua

hakemassa. Kannanotossaan Nälkäryhmä esitti, että eduskuntavaalien

jälkeen asetettavan hallituksen tulisi laatia ja toteuttaa ohjelma köyhyy-

den torjumiseksi. Ryhmä esitti seitsemän kohtaa, johon silloin tulisi

kiinnittää huomiota. Asia sai runsaasti julkisuutta ja tuli hallitusohjel-

maan suurelta osin siinä muodossa kuin Nälkäryhmä oli esittänyt.

Informaatioyhteiskunnan kehitys

Sähköisten viestimien tekninen kehitys oli yksi keskeinen suomalaisten
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elämään vaikuttanut tekijä tällä kertomuskaudella. Sen myötä suomalais-

ten kommunikointitapa muuttui. Sähköpostin ja Internetin yleistymisen

vuoksi maantieteellisen etäisyyden merkitys väheni. Matkapuhelimen

myötä yhä useampi suomalainen oli tavoitettavissa missä ja milloin ta-

hansa.

Internetin käyttö yleistyi kertomuskaudella nopeasti. Suomessa

oli kertomuskauden lopussa 121 Internetiin liitettyä tietokonetta tuhat-

ta asukasta kohti. Kansainvälisessä vertailussa ainoastaan Yhdysvallat

oli Internet-tiheydessä Suomen edellä.

Muutenkin tietokoneet tulivat osaksi yhä useamman suomalaisen

arkipäivää. Jo kertomuskauden alussa yli puolet suomalaisista vietti tie-

tokoneen ääressä vähintään neljäsosan työajastaan. Ainoastaan Hollan-

ti ylsi tietokoneen käyttöosuuksissa korkeammalle.

Tietokoneet tulivat myös suomalaisten koteihin. Maaliskuussa

1999 tietokone oli 42 %:lla suomalaisista kotitalouksista. Monet lapset

tottuivat käyttämään tietokonetta jo ennen lukemaan oppimistaan.

Matkapuhelimista tuli kertomuskaudella tavallisia. Vuonna 1999

matkapuhelin oli jo 78 %:ssa suomalaisista kotitalouksista (18 % vuon-

na 1995). Yleistymisen myötä matkapuhelimen rooli muuttui: sen avul-

la ei välitetty vain kiireellisiä ja välttämättömiä viestejä, vaan siitä tuli

tavallinen yhteydenpitoväline ihmisten välillä. Tekstiviestien lähettämi-

nen lisääntyi erityisesti nuorison keskuudessa.

Työelämän muutokset

Samalla kun työttömyys helpottui, työssä olevien työpaineet kasvoivat.

Kiire hallitsi yhä useamman suomalaisen työtä. Työpaineet, vaatimus-

tason kohoaminen ja stressi aiheuttivat työuupumusta etenkin työpai-

koilla, joissa tehtävät lisääntyivät, mutta henkilökunta ei. Suomalaisessa

keskustelussa alettiin nähdä, että työuupumus ei ole vain yksilöiden, vaan

entistä enemmän työpaikkojen ja koko työelämän ongelma.

Työelämän joustavuuden ja tehokkuuden tavoittelun myötä yhä

suurempi osa työpaikoista oli määräaikaisia. Vuoden 1997 työolotutki-

muksessa lähes joka viides palkansaaja oli määräaikainen. Määräaikai-

set palkansaajat olivat yhä useammin naisia, yli 30-vuotiaita, hyvin kou-

lutettuja ja toimihenkilöitä. Vuoden 1999 työolobarometrin perusteella
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yleisin henkilöstön lisäysmuoto oli tilapäisen työvoiman palkkaaminen.

Valtaosa määräaikaisista työntekijöistä koki määräaikaisuuden kiel-

teisenä muun muassa siihen liittyvän jatkuvan epävarmuuden ja tule-

vaisuuden suunnittelun hankaluuden vuoksi.

Arvot ja asenteet

Suomalaisten arvomaailmassa vuosikymmenen alkupuolella vallinnut yh-

teisöllisyyden kasvu taittui vuoden 1995 jälkeen. Sen jälkeen asenneil-

masto kehittyi Monitor-asennetutkimusten mukaan jälleen yksilöllisyy-

den suuntaan. Tällöin voimistuivat seuraavat asenteet: toiminnallisuus,

aktiivisuus, luovuus sekä uusien tuotteiden ja uusien ideoiden merkitys.

Asenneilmasto pirstaloitui. Monet arvot ja asenteet eivät olleet

enää koko Suomelle yhteisiä, vaan kullakin ryhmällä oli omat asenteen-

sa. Ryhmäjako ei välttämättä perustunut perinteisiin sukupuoli-, ikä- tai

luokkajakoihin, vaan esimerkiksi nuorten keskuudessa oli monia ala-

ryhmiä.

Kertomuskaudella vahvoja
asenteita:

Kertomuskaudella vahvistuneita
asenteita:

Kertomuskaudella heikentyneitä
asenteita:

• Kansallinen identiteetti
• Yksilöllisyyden halu
• Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
• Huoli fyysisen ja sosiaalisen tur-
vallisuuden romahtamisesta (rikol-
lisuuden ja väkivaltaisuuden lisään-
tymisen pelko, huoli yhteiskunnan
turvaverkkojen pettämisestä)
• Luovuuden ja itsensä toteuttami-
sen halu
• Mielekkään työn vaatimus
• Turvatun työn vaatimus
• Kunnosta huolehtiminen
• Säästäminen

+ Sosiaalisen oikeudenmukaisuu-
den vaatimus
+ Korkean yhteiskuntamoraalin
vaatimus
+ Poliittinen turhautuminen
+ Kansallinen identiteetti
+ Kunnosta huolehtiminen

– Jännittävä elämä
– Auktoriteettien hylkääminen
– Vapaa suhtautuminen seksiin
– Huoli ympäristöstä
– Yrityskielteisyys
– Helpon elämän tavoittelu
– Ulkomaalaisvastaisuus

Taulu 1. Suomalaisten asenteet kertomuskaudella. Lähteinä Monitor ja

muut asennetutkimukset.

Suomalaisten huolenaiheet kertomuskauden lopulla liittyivät mm. henki-

lökohtaiseen toimeentuloon, omaan terveyteen ja lasten tulevaisuuteen.

Saasteongelmista ja ympäristön tilasta huolestuneiden suomalaisten mää-

rä väheni 1990-luvulla, mihin vaikutti muun muassa se, että Suomessa tai

Suomen lähialueilla ei tapahtunut mitään suuria ympäristökatastrofeja.

Suomalaisten huoli omasta fyysisestä turvallisuudesta lisääntyi jul-

21

KIRKKO SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA



kisuudessa esiin tulleiden väkivallantekojen myötä. Samoin kertomus-

kaudella heräsi huoli suomalaisten nuorten arvoista ja pelko lasten kas-

vamisesta yhä väkivaltaisemmiksi.

Muukalaisviha ja rasismi lisääntyivät Suomessa lamavuosina maa-

hanmuuttajien määrän lisäännyttyä. Erityisesti ulkomaalaisiin kohdistui

negatiivinen asenne sen vuoksi, että heidät koettiin suomalaisen sosiaa-

lihuollon hyväksikäyttäjiksi ja suomalaisten hyvinvoinnin uhkaajiksi.

Laman jälkeen kielteinen suhtautuminen lieventyi jonkin verran.

3. USKONNOLLISUUS

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärä

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus maan väestös-

tä on hiljalleen vähentynyt. Evankelis-luterilaisen kirkon haasteena eivät

kuitenkaan ole niinkään muut uskonnolliset yhdyskunnat, vaan ennem-

minkin uskonnollisen sitoutumattomuuden lisääntyminen. Vain 2,1 %

suomalaisista oli muiden uskonnollisten yhdyskuntien jäseniä. Heistä yli

puolet kuului ortodoksiseen kirkkokuntaan. Rekisteröityihin uskonto-

kuntiin kuulumattomia oli 12,6 %, miehistä 15,2 % ja naisista 10,2 %.

Määrä on vähitellen lisääntynyt. Siihen sisältyy kuitenkin rekisteröimättö-

miin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia, kuten helluntaiseurakuntien

jäseniä.

Vuosi Luterilaisia % Ortodokseja % Muita %
Uskontokuntiin

kuulumattomia %

1920 98,1 1,6 0,3 0,0

1940 95,9 1,8 0,3 2,0

1960 92,4 1,4 0,7 5,5

1980 90,3 1,1 0,7 7,8

1999 85,2 1,1 1,0 12,6

Taulu 2. Suomen väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1920–1999.

Tilastokeskus.
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Kuvio 1. Muiden rekisteröityjen uskontokuntien kuin evankelis-luterilaisen

kirkon jäsenmäärä vuoden 1999 lopussa. Tilastokeskus.

Suomen ortodoksisen kirkkokunnan jäsenmäärä kasvoi kertomuskau-

della noin 1 400 hengellä ja oli kertomuskauden lopussa yli 55 000.

Helluntaiseurakuntien jäsenmäärä pieneni kertomuskaudella hiukan.

Niihin kuului noin 49 000 kastettua jäsentä ja lapset mukaan luettuna

yhteensä noin 55 000 jäsentä. Helluntaiherätys ei näy virallisissa us-

kontotilastoissa, koska se ei ole rekisteröitynyt uskonnolliseksi yhdys-

kunnaksi. Suomen Vapaakirkkoon kuului kertomuskauden lopussa

noin 13 000 jäsentä eli noin 250 jäsentä enemmän kuin edellisen ker-

tomuskauden lopussa. Katoliseen kirkkoon kuului noin 7 000 jäsentä

ja Adventtikirkkoon 4 400.

Jehovan todistajat on Suomen suurin ei-kristillinen yhteisö. Siihen

kuului kertomuskauden lopussa noin 18 600 jäsentä eli 0,4 % suoma-

laisista. Yhteisö kasvoi kertomuskaudella noin 1 200 hengellä. Isla-

minuskoisten määrä on 1990-luvulla moninkertaistunut, mutta vain

pieni osa heistä, noin 1 100, on järjestäytynyt rekisteröityjen uskonto-

kuntien jäseniksi.
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Suomalaisten suhde eri uskontokuntiin

Suomalaiset suhtautuivat uskontokunnista myönteisimmin perinteisiin

kirkkoihin, kaikkein myönteisimmin evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Yli kaksi kolmasosaa (69 %) ilmoitti suhtautuvansa siihen myönteisesti

Kirkkomonitor 99 -tutkimuksen mukaan. Tiedotusvälineissä esillä ol-

leista leipäjonoista tutuksi tulleeseen Pelastusarmeijaan suhtautui

myönteisesti 56 % ja ortodoksiseen kirkkoon 51 % suomalaisista.

Kuvio 2. Suomalaisten suhtautuminen eri uskontokuntiin.

Kirkkomonitor 99, N=2 553.

Kaikkein kielteisimmin suomalaiset suhtautuivat Jehovan todistajiin ja

mormoneihin. Kriittisyys kumpaakin kohtaan kasvoi kertomuskaudella.

Jehovan todistajiin suhtautui kielteisesti 71 % ja mormoneihin 60 %.

Kriittisyys oli lisääntynyt myös islamia kohtaan. Siihen suhtautui kieltei-

sesti puolet (51 %) suomalaisista.

Suomalaiset suhtautuivat varsin kriittisesti myös viime vuosikym-

meninä maahamme tulleisiin uusiin uskontoihin. Yli puolet suomalai-

sista (54 %) suhtautui kielteisesti skientologia-kirkkoon ja 38 % Krish-

na-liikkeeseen.

Suhtautuminen jäsenten selkeää sitoutumista vaativiin uskonnolli-

siin liikkeisiin oli selvästi kielteistä. Skientologia-kirkkoon suhtautui
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myönteisesti vain 1 %, krishnoihin ja mormoneihin 2 %, Jehovan to-

distajiin ja islamiin 4 % suomalaisista.

Gallup Ecclesiastica 1999 -tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta

(67 %) suomalaisesta oli sitä mieltä, että uskonnonvapaus toteutuu

Suomessa hyvin. Kolmanneksen (30 %) mielestä se toteutuu kohtalai-

sesti ja vain 2 % sanoi uskonnonvapauden toteutuvan huonosti. Kiel-

teisimmin uskonnonvapaustilanteen kokivat muut kuin luterilaisen ja

ortodoksisen kirkon jäsenet. Joka kymmenes (11 %) muuhun uskonto-

kuntaan kuuluvista ja 7 % kaikkien uskontokuntien ulkopuolella ole-

vista oli sitä mieltä, että uskonnonvapaus toteutuu huonosti. Näissäkin

ryhmissä selvä enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä, että uskonnonva-

paus toteutuu hyvin.

Samassa tutkimuksessa kysyttiin myös, oliko vastaaja viime vuo-

den aikana joutunut sellaisen hengellisen väkivallan kohteeksi, jonka

avulla elämänkatsomusta, elämäntapaa tai mielipiteitä oli pyritty nujer-

tamaan uskonnollisin uhkauksin, vaatimuksin tai pakottein. Kuusi pro-

senttia vastanneista sanoi kokeneensa tällaista hengellistä väkivaltaa.

Kolme neljästä hengellistä väkivaltaa kokeneesta oli kokenut sitä tietyn

uskonnollisen yhteisön taholta. Selvästi yleisimmin hengellisen väkival-

lan kokemus liittyi Jehovan todistajiin: 68 % hengellistä väkivaltaa ko-

keneista sanoi, että kyseessä olivat Jehovan todistajat. 19 % liitti hen-

gellisen väkivallan kokemuksensa helluntailaisiin ja 7 % mormoneihin.

Uskonnollisuuden muutoksia

Kristinuskon opettamaan Jumalaan uskovien määrä lisääntyi selvästi

1990-luvun loppupuolella. Gallup Ecclesiastica 1999 -tutkimuksen mu-

kaan puolet (47 %) suomalaisista sanoi uskovansa kristinuskon opetta-

maan Jumalaan, kun 1990-luvun alussa näin sanoi uskovansa vain joka

kolmas.

Tätä muutosta voi selittää sillä, että lamavuosien tuoman epävar-

muuden myötä yhteisöllisten arvojen merkitys korostui. Tällöin suoma-

laisten luottamus kirkkoa kohtaan lisääntyi ja usko perinteiseen kristinus-

koon vahvistui. Tämä kehityssuunta jatkui osittain myös laman jälkeen.

Samoin uskosta tuli 1990-luvulla monella tapaa julkinen asia, kun monet

julkisuuden henkilöt kertoivat avoimesti uskostaan ja eräät vaikuttajat liit-
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tyivät kirkon jäseniksi. Tämä oli omiaan rohkaisemaan myös tavallisia suo-

malaisia puhumaan hengellisistä kysymyksistä ja tunnustautumaan Juma-

laan uskovaksi.

Kuvio 3. Suomalaisten usko Jumalaan vuosina 1991 ja 1999.

Gallup Ecclesiastica 1991, N=469, ja Gallup Ecclesiastica 1999, N=992.

Joka neljäs (27 %) suomalainen ilmoitti uskovansa Jumalaan eri tavoin

kuin kirkko opettaa. Epävarmoja Jumalan olemassaolosta oli 17 %, ja

2 % ei halunnut tai osannut ilmaista näkemystään. Niiden suomalais-

ten määrä, jotka eivät uskoneet lainkaan Jumalan olemassaoloon, oli

alhainen, vain 6 %.

Niistäkin, jotka eivät kuuluneet mihinkään uskontokuntaan, mo-

net ovat uskonnollisia. Gallup Ecclesiastica 1999 -tutkimuksen mu-

kaan 20 % heistä ilmoitti uskovansa kristinuskon opettamaan Jumalaan

ja 29 % uskovansa Jumalaan eri tavalla kuin kirkko opettaa. Uskonto-

kuntiin kuulumattomista 24 % ei uskonut Jumalan olemassaoloon.
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Uskontokuntiin kuulumattomista 55 % oli sitä mieltä, että Jeesuksen

opetukset ja elämänohjeet soveltuvat oman aikamme elämänohjeiksi.

Suomalaiset uskoivat yleisesti siihen, että Jumala on luonut maail-

man. Kaksi kolmesta suomalaisesta (68 %) piti sitä vähintään todennä-

köisenä.

Kolme neljästä suomalaisesta piti ainakin todennäköisenä, että

Jeesus on Jumalan poika. Myös Jeesuksen kuolleista nousemiseen ja

Raamatussa kerrottuihin ihmeisiin suomalaiset uskoivat yleisesti. Yli

kaksi kolmesta piti niitä vähintään todennäköisinä. Sen sijaan usko Jee-

suksen neitseestä syntymiseen ja Jeesuksen paluuseen ei ollut aivan

yhtä yleistä.

Kuvio 4. Suomalaisten usko eräisiin kirkon opin mukaisiin asioihin.

Gallup Ecclesiastica 1999, N=992.

Saatanan olemassaoloon uskoi vakaasti 34 % suomalaista ja 23 % piti

sitä todennäköisenä. 19 % piti sitä epätodennäköisenä, samoin 19 % ei

uskonut siihen lainkaan.
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Yli puolet suomalaisista (52 %) oli sitä mieltä, että ihminen joutuu

kuoleman jälkeen vastaamaan elämästään ja teoistaan, kun taas kol-

masosa (33 %) oli sitä mieltä, että ihminen ei joudu vastuuseen. 15 %

ei osannut sanoa.

Kuvio 5. Suomalaisten käsitykset siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu.

Gallup Ecclesiastica 1999, N=992.

Suomalaisten uskonnollisuus oli luonteeltaan yksityistä. Kertomuskau-

den lopulla tehdyn kyselyn mukaan esimerkiksi yli puolet suomalaisis-

ta (55 %) sanoi rukoilevansa vähintään kerran kuukaudessa, mutta

vain 8 % kertoi osallistuvansa jumalanpalvelukseen yhtä usein.

Rukoileminen näytti olevan suomalaisten yleisin uskonnollisen

toiminnan muoto. Vähintään kerran viikossa sanoi rukoilevansa 38 %

suomalaisista. Ainoastaan 22 % ilmoitti, ettei ollut rukoillut lainkaan

viime vuosina.

Sen sijaan jumalanpalveluksiin tai muuhun julkiseen uskonnolli-

seen toimintaan suomalaiset osallistuivat selvästi harvemmin. Vähin-

tään kerran vuodessa kirkossa sanoi käyvänsä 49 % suomalaisista. Suo-
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malaisista 27 % ilmoitti, ettei ollut osallistunut jumalanpalveluksiin

lainkaan edeltävinä vuosina. Vähintään kerran vuodessa ehtoolliselle

sanoi osallistuvansa 30 % suomalaisista.

Muista seurakunnan tilaisuuksista musiikki veti eniten väkeä.

Kirkkokonsertissa tai muussa hengellisessä musiikkitilaisuudessa kävi

vähintään kerran vuodessa 32 %.

Kuvio 6. Suomalaisten uskonnollinen osallistuminen.

Gallup Ecclesiastica 1999b, N=965.
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Vaikka suomalaiset eivät olleet kovin ahkeria osallistumaan julkiseen us-

konnolliseen toimintaan, kristillisyys oli silti monen elämässä vahvasti

mukana. Suomalaisten usko ei näkynyt jokapäiväisenä kirkossakäymise-

nä, vaan pikemmin uskonnollisena pohjavireenä ja yksityisenä uskonnol-

lisuutena. Piilossakin oleva uskonnollisuus saattaa aktivoitua kriiseissä tai

muissa erityisissä tilanteissa.

Suomalaisten uskonnollista osallistumista täydensi hengellisten ja

kirkollisten asioiden seuraaminen tiedotusvälineistä. Puolet (51 %)

suomalaisista ilmoitti lukevansa jotain kristillistä lehteä vähintään ker-

ran vuodessa. Television uskonnollisia ohjelmia seurasi vähintään ker-

ran vuodessa 47 % ja radio-ohjelmia 39 % suomalaisista.

Vaikka suomalaisten uskonnollinen osallistuminen oli vähäisem-

pää kuin monessa muussa Länsi-Euroopan maassa, Suomi oli kuiten-

kin uskonnollisin Pohjoismaa. Vuonna 1998 julkaistun pohjoismaisen

RAMP-tutkimuksen mukaan kristinuskon opettamaan persoonalliseen

Jumalaan uskovia oli Suomessa selvästi enemmän kuin Norjassa, Tans-

kassa tai Ruotsissa. Tanskassa ja Ruotsissa yli puolet väestöstä sanoi

uskovansa Jumalaan eri tavoin kuin kirkko opettaa.

Ei-kristilliset uskomukset

Paranormaaleihin ilmiöihin uskominen oli Suomessa kohtuullisen yleistä.

Yleisempää oli kuitenkin kiinnostuminen yksittäisistä uskomuksista ja

paranormaaleista ilmiöistä kuin kokonaisen uskonnon tai elämänkatso-

muksen vaihtaminen toiseen. Kirkkomonitor 99 -tutkimuksessa joka vii-

des (22 %) suomalainen sanoi uskovansa siihen, että ihmisen sielu tai

henki syntyy kuoleman jälkeen uuteen ruumiiseen maan päällä (18 %

vuonna 1995).

Joka viides (19 %) piti myös ainakin todennäköisenä, että Suo-

messa on käynyt ulkoavaruudesta peräisin olevia ufoja. Ufoihin usko-

vien osuus oli keskimääräistä suurempi (27 %) alle 35-vuotiaitten kes-

kuudessa.

Suomalaisista 15 % sanoi uskovansa siihen, että noituuden avulla

voidaan vaikuttaa toisen ihmisen elämään (18 % vuonna 1995).

Samoin 15 % uskoi siihen, että meediot kykenevät välittämään viestejä

vainajilta. Kummituksiin sanoi uskovansa 11 % (14 % vuonna 1995).
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Usko niihin oli vahvinta nuorten ikäluokkien keskuudessa; 15–19-vuo-

tiaista melkein neljännes (23 %) piti kummitusten olemassaoloa aina-

kin todennäköisenä.

Joka kymmenes suomalainen piti todennäköisenä myös sitä, että

ihmisen tulevaisuutta voi ennustaa luotettavasti kämmenen viivoista

sekä astrologian ja horoskooppien avulla.

Kuvio 7. Suomalaisten usko eräisiin paranormaaleihin ja muihin ilmiöihin.

Kirkkomonitor 99, N=2 553.

4. SUOMALAISTEN SUHDE KIRKKOON

Kirkon julkinen kuva

Enemmistö suomalaisista piti kertomuskauden lopulla kirkkoa tarpeel-

lisena ja rehellisenä. Kirkkomonitor 99 -tutkimuksen mukaan yli puolet

suomalaisista oli myös sitä mieltä, että kirkko on hengellinen, asiantunte-

va ja luotettava.

Monet kielteiset mielikuvat lievenivät kertomuskaudella. Merkit-
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tävin muutos tapahtui siinä, että kertomuskauden lopussa vain joka

kolmas suomalainen (35 %) piti kirkkoa vanhanaikaisena, kun edellisel-

lä kertomuskaudella näin ajatteli joka toinen (51 %). Kirkkoa etäisenä

pitävien määrä väheni ja oli nyt 29 % (37 % vuonna 1995), samoin kävi

kirkkoa tehottomana pitävien määrälle, joka oli 21 % vuonna 1999 ja

32 % vuonna 1995. Silti joka kolmas suomalainen piti kirkkoa kankea-

na ja joka neljäs itsekkäänä, sulkeutuneena tai tuomitsevana.

Kuvio 8. Suomalaisten mielikuvat kirkosta. Kirkkomonitor 99, N= 2 553.

Suomalaisten luottamus kirkkoon lisääntyi kertomuskaudella. Oikeuspo-

liittisen tutkimuslaitoksen haastattelututkimuksessa marraskuussa 1998

yli tuhannesta haastatellusta kirkkoon sanoi luottavansa 69 % (55 %

vuonna 1996, 32 % vuonna 1990).

Suhtautuminen kirkon toimintamuotoihin

Kertomuskaudella evankelis-luterilaisen kirkon työn arvostus nousi. Lähes

kaikkia seurakuntien työmuotoja arvostettiin enemmän kuin 1990-luvun
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puolivälissä. Kirkon tutkimuskeskuksen teettämän Kirkkomonitor 99 -tut-

kimuksen mukaan tärkeimpinä pidettiin kirkon työtä vähäosaisten ja nuo-

rison parissa sekä kirkollisia toimituksia.

Haastatelluista suomalaisista 94 % piti tärkeänä seurakuntien työtä

vanhusten parissa ja 92 % työtä vammaisten parissa. Seurakuntien työtä

työttömien parissa piti tärkeänä 86 % ja sairaaloiden sielunhoitoa 84 %.

Diakoniatyötä arvostettiin enemmän kuin edellisen, vuonna 1994 tehdyn

kyselyn mukaan, mikä johtunee siitä, että 1990-luvun laman jälkeisinä vuo-

sina kirkon diakoniatyön tarve, laajuus ja tunnettuus edelleen kasvoivat.

Kuvio 9. Kirkon työmuotojen tärkeys suomalaisten mielestä.

Kirkkomonitor 99, N=2 553.
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Erityisesti perheasiain neuvottelukeskusten ja Palvelevan puhelimen

tärkeys vahvistuivat. Perheasiain neuvottelukeskukset arvioi tärkeiksi

nyt 83 % vastaajista (73 % vuonna 1994). Palvelevan puhelimen toi-

mintaa piti tärkeänä 81 % (68 %). Tässä kyselyssä olivat ensimmäistä

kertaa mukana ruokapankit, joita piti tärkeinä 79 %. Tätä seurakuntien

toimintamuotoa pitivät tärkeämpänä kirkkoon kuulumattomat (82 %)

kuin kirkkoon kuuluvat. Täysin tarpeettomina ruokapankkeja piti 2 %

vastaajista.

Lama-ajan jälkeen alettiin nähdä myös muut kuin välittömän lä-

hiympäristön autettavat. Lähetystyötä piti tärkeänä nyt 69 % (59 %

vuonna 1994), kehitysyhteistyötä 67 % (54 %) ja pakolaisten avusta-

mista 63 % (52 %).

Tutkimukseen vastanneista 91 % piti tärkeänä seurakuntien nuo-

risotyötä ja 90 % lasten päiväkerhoja. Luvut olivat hieman korkeam-

mat kuin vuonna 1994. Vastaajista 86 % arvioi tärkeäksi koululaisten

iltapäiväkerhot, joiden määrä kertomuskaudella kasvoi nopeasti. Rippi-

koulua piti tärkeänä 80 % suomalaisista, tyttö- ja poikakerhoja 78 %,

pyhäkoulua 74 % ja partiota 71 %. Tulosta voi tulkita siten, että valta-

osa suomalaisista piti tärkeänä, että kirkko opettaa lapsille ja nuorille

oikeita elämänarvoja. Kirkkoon kuulumattomistakin vastaajista 78 %

piti tärkeänä seurakuntien nuorisotyötä ja 74 % päiväkerhoja.

Myös kirkolliset toimitukset olivat tärkeysasteikon kärkipäässä. Hau-

tausmaiden ylläpidon koki tärkeäksi 90 %, hautaan siunaamisen 89 %,

kasteitten toimittamisen 87 % ja kirkollisen avioliittoon vihkimisen 84 %.

Jumalanpalvelusta piti tärkeänä 77 % haastatelluista (66 % vuonna 1994).

Kysytyistä 32 toimintamuodosta vähiten tärkeänä pidettiin kirkon

eettisiä kannanottoja julkisuudessa. Kuitenkin puolet suomalaisista (49 %)

piti niitäkin tärkeinä.

Kokonaan toinen kysymys toimintamuotojen tärkeyden lisäksi on se,

kuinka hyvin kirkko ja seurakunnat ovat suorittaneet eri tehtävänsä. Gal-

lup Ecclesiastica 1999 -kyselyn tulosten mukaan kolme neljästä (77 %)

suomalaisesta katsoi kirkon suorittaneen tehtävänsä hyvin. Vain 6 % oli

tyytymättömiä tapaan, jolla kirkko ja seurakunnat olivat hoitaneet työnsä.

Parhaan arvosanan kirkko sai perustehtäviensä hoidosta. Yli 90 %

suomalaisista oli sitä mieltä, että kirkko ja seurakunnat ovat hoitaneet
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erittäin tai melko hyvin kasteet (94 %), hautaan siunaamiset (94 %) ja

kirkolliset vihkimiset (94 %). Myös rippikoulut saivat myönteisen arvi-

on: 86 % oli sitä mieltä, että ne oli hoidettu hyvin.

Kuvio 10. Suomalaisten arviot siitä, kuinka ev.-lut. kirkko ja seurakunnat ovat

suorittaneet tehtävänsä. Gallup Ecclesiastica 1999, N=992.

Suomalaiset olivat tyytyväisiä seurakuntiin myös hautausmaiden ylläpitä-

jinä. Valtaosa (93 %) oli sitä mieltä, että tämä tehtävä oli hoidettu hyvin

ja vain 5 % sitä mieltä, että se oli hoidettu huonosti. Samassa kyselyssä
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tiedusteltiin suomalaisten mielipiteitä siitä, minkä tahon tulisi jatkossa

vastata hautausmaiden ylläpidosta ja hoidosta. Enemmistö (82 %) katsoi,

että hautausmaiden hoidon tulisi kuulua edelleen seurakunnille. 13 % ha-

lusi antaa sen kunnan tehtäväksi ja 2 % yksityiselle yhdistykselle.

Jumalanpalvelukset kirkko hoiti hyvin 85 %:n mielestä. Sen sijaan

jumalanpalveluksen uudistamisen tarpeellisuudesta suomalaiset eivät

olleet yhtä yksimielisiä. Menossa olevaa jumalanpalvelusuudistusta piti

erittäin tarpeellisena 10 %, melko tarpeellisena 33 %, melko tarpeetto-

mana 21 % ja täysin tarpeettomana 14 % suomalaisista. Joka viides

vastaaja (21 %) ei osannut ottaa tähän kantaa.

Kysytyistä toimintamuodoista eniten kritiikkiä kohdistui työttö-

mien tukemiseen ja eettisiin kannanottoihin julkisuudessa, mutta tyyty-

väisten osuus oli suurempi kuin edellisellä nelivuotiskaudella. Vajaa

puolet (46 %) suomalaisista katsoi kirkon onnistuneen kannanotois-

saan (35 % vuonna 1995). Työttömien tukemiseen oli tyytyväisiä 45 %

(28 % vuonna 1995).

Ø Suomalaisten taloudellinen eriarvoisuus ja syrjäytyneiden määrä li-

sääntyivät kertomuskaudella. Kirkon on edelleen oltava syrjäytyjien

puolella sekä toiminnassaan että kannanotoissaan. Kirkon tulee ot-

taa oman uskonsa pohjalta kantaa yhteiskunnan kehitykseen. Glo-

balisoituvassa maailmassa kirkon on tällöin otettava kantaa myös

Euroopan ja koko maailman kehitykseen.

Ø Kirkon työn arvostus lisääntyi 1990-luvulla, mikä johtui osittain sii-

tä, että kirkko suuntasi toimintaansa yhteiskunnan muutoksissa

kärsivien hyväksi. Kirkon tulee edelleen olla valmis suuntaamaan

toimintansa painopisteitä yhteiskunnallisten muutosten mukaan

sinne, missä ihmisten hätä on suurin.

Ø Kun maahanmuutto ja monikulttuurisuus lisääntyvät, kirkon on

oltava valmis kohtaamaan muiden uskontojen edustajia. Kirkon

tulee uskontojen ymmärtäjänä ja rakkauden julistajana olla muul-

le suomalaiselle yhteiskunnalle esimerkki suvaitsevaisuudesta ja

rasismin vastustamisesta.
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Ø Kirkko on olemukseltaan yhteisö, ja sen on tarjottava mahdolli-

suus yhteisöllisyyden kokemiseen. Kirkon tulee myös tukea mah-

dollisuuksiensa mukaan suomalaisten rukouselämää ja muuta

yksityistä uskonnollisuutta. Kodit ovat tässä kasvattajina avain-

asemassa.
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II JÄSENISTÖ

• Kirkkoon kuului kertomuskauden lopussa 85,1 % maan väestöstä.

Kirkollisia toimituksia pidettiin tärkeimpänä kirkkoon kuulumi-

sen syynä.

• Kirkosta eroaminen väheni. Eronneita oli 44 % vähemmän kuin

edellisellä nelivuotiskaudella. Pienimmillään eroaminen oli vuon-

na 1997, jolloin kirkosta erosi noin 12 000 henkeä.

• Kirkkoon liittyneiden määrä lisääntyi. Kirkkoon liittyneitä oli ker-

tomuskaudella alle 6 700 henkeä vähemmän kuin kirkosta eron-

neita.

• Suomalaiset olivat kertomuskaudella vahvasti sitoutuneita kirkon

jäsenyyteen, ainoastaan 3 % kirkon jäsenistä piti todennäköisenä,

että tulisi joskus eroamaan kirkosta.

• Muuttoliike oli voimakasta. Uuteen seurakuntaan muutti kerto-

muskaudella kaikkiaan yli 1,2 miljoonaa henkeä, mikä oli 28 %

kirkon väkiluvusta. Muuttovoitto keskittyi kaupunkiseurakuntiin.

1. SEURAKUNNAN JÄSENET

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului kirkon väestötilastojen mukaan

vuoden 1999 lopussa 85,1 % maan väestöstä (Tilastokeskuksen mukaan

85,2 %). Kirkon läsnäolevan väestön määrä oli 4 398 412 henkeä. Kirk-

koon kuuluvien suhteellinen osuus maan väestöstä väheni nelivuotiskau-

den aikana 0,5 prosenttiyksikköä. Naisista kirkkoon kuului 87,5 % ja

miehistä 82,8 %.

Vaikka evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus maam-

me väestöstä pieneni kertomuskaudella, kirkon jäsenten määrä sinänsä

lisääntyi Suomen kokonaisväkiluvun myös lisääntyessä. Kirkkoon kuu-

lui vuoden 1999 lopulla 20 513 henkeä enemmän kuin vuoden 1995 lo-

pussa.
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Kuvio 11. Kirkkoon kuuluvien osuus Suomen väestöstä vuosina 1970–1999.

Kaupunkiseurakuntiin kuului 65,5 % seurakuntien väestöstä vuoden

1999 lopussa. Kaupunkiseurakuntien väkiluku kasvoi nelivuotiskaudel-

la kaikkiaan 4,2 %:lla, kun maaseutuseurakunnat menettivät väkiluku-

aan 6,0 %. Suurinta kasvu oli Helsingin hiippakunnassa, joka kasvoi

kertomuskaudella kaikkiaan 6,3 % (57 507 henkeä). Yksittäisistä seura-

kunnista väkiluku lisääntyi voimakkaimmin Espoon seurakuntayhty-

mään kuuluvassa Leppävaaran seurakunnassa, jonka väkiluku kasvoi

kertomuskaudella 26 %:lla. Helsingin hiippakunnan lisäksi väkiluku

lisääntyi ainoastaan Tampereen hiippakunnassa (1,1 %). Suurimpia

häviäjiä olivat Porvoon (vähennystä 9 469 henkeä, –3,4 %), Kuopion

(vähennystä 16 324 henkeä, –3,3 %) ja Mikkelin (vähennystä 13 244

henkeä, –2,8 %) hiippakunnat. Porvoon hiippakunnan väkiluvun vä-

hennyksen taustalla ovat osittain seurakunta- ja hiippakuntamuutok-

set. Esimerkiksi Karjaalle perustettiin kertomuskaudella suomenkieli-

nen seurakunta, jolloin osa jäsenistä siirtyi Helsingin hiippakuntaan.

Yksityiskohtaiset tiedot läsnäolevan väestön määrästä löytyvät liitetau-

lusta 1.
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Kirkkoon kuulumisen syyt

Suomalaisten sitoutuneisuus kirkon jäsenyyteen vahvistui kertomuskau-

della, ja kirkosta eroaminen väheni edelliseen nelivuotiskauteen verrattu-

na. Tärkeimpiä kirkkoon kuulumisen syitä olivat kirkolliset toimitukset,

kaste, kirkollinen vihkiminen ja hautaan siunaaminen sekä se, että kirkko

ylläpitää hautausmaita. Yhdeksän kymmenestä seurakuntalaisesta piti nii-

tä tärkeinä syinä kirkkoon kuulumiselle. Muita tärkeitä kirkkoon kuulu-

missyitä olivat muun muassa mahdollisuus toimia kummina ja se, että

kirkko ylläpitää kirkollisten juhlapyhien kristillistä perinnettä ja opettaa

oikeita elämänarvoja lapsille ja nuorille. Myös kirkon tekemä työ vanhus-

ten ja vammaisten auttamiseksi koettiin tärkeäksi omalle jäsenyydelle.

Annetuista vaihtoehdoista kirkon merkitys uskon vahvistajana

koettiin vähiten tärkeäksi jäsenyyden syyksi, vain hieman yli puolet

seurakuntalaisista koki sen tärkeäksi. Kirkon merkitys uskon vahvista-

jana koettiin kuitenkin tärkeämmäksi syyksi kirkon jäsenyyteen kuin

1990-luvun alussa.

Kuvio 12. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten kirkkoon kuulumisen syyt.

Gallup Ecclesiastica 1999, N=992.
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2. KASTETUT, KUOLLEET JA MUUTTANEET

Kastetut ja kuolleet

Syntyvyys väheni nelivuotiskaudella lukuun ottamatta vuotta 1999, jol-

loin syntyneiden määrä lisääntyi jälleen hieman. Vuonna 1999 Suomessa

syntyi kaikkiaan 57 574 lasta. Kirkon jäseneksi heistä kastettiin 87,5 %

(50 377 henkeä). Nelivuotiskaudella kastettiin kaikkiaan 208 196 lasta.

Kastettujen osuus syntyneistä pieneni 2,4 prosenttiyksikköä nelivuotis-

kauden aikana. Huolimatta siitä, että kastettujen osuus syntyneistä väheni

nelivuotiskaudella selvästi enemmän kuin kirkkoon kuuluvien osuus, se

oli edelleen yli kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin kirkkoon kuuluvi-

en osuus Suomen väestöstä.

Vaikka syntyvyys ja kirkon jäseniksi kastettujen määrät pienenivät

kertomuskaudella, ne olivat kuitenkin läsnäolevan väestön kuolleisuut-

ta suurempia. Seurakuntien läsnäolevasta väestöstä kuoli kertomuskau-

della kaikkiaan 173 909 henkeä, vuosittain vajaa prosentti. Kastettujen

ja kuolleiden määrän erotus oli neljän vuoden aikana 34 287. Kuollei-

den määrä kuitenkin lisääntyi, ja maan ikärakenteen vanhenemisen ta-

kia on oletettavaa, että kehitys jatkuu samansuuntaisena myös tulevai-

suudessa ja kirkon väkiluku alkaa vähentyä. Tilastokeskuksen ennus-

teen mukaan Suomen väkiluku kasvaa noin vuoteen 2020 saakka, jon-

ka jälkeen väkimäärä alkaa vähentyä erityisesti kuolleisuuden lisäänty-

misen myötä. Suomen väkiluvun pieneneminen vähentää luonnollisesti

myös kirkon väkilukua.

Muuttoliike

Kirkon sisäinen muuttoliike voimistui koko nelivuotiskauden. Uuteen

seurakuntaan muutti kertomuskaudella kaikkiaan yli 1,2 miljoonaa hen-

keä, mikä oli 28 % kirkon väkiluvusta. Muuttovoitto keskittyi kaupun-

kiseurakuntiin. Voimakkainta muuttoliike oli Helsingin hiippakunnassa,

jossa neljän vuoden aikana uuteen seurakuntaan muutti lähes 400 000

seurakuntalaista. Vuonna 1999 Helsingin hiippakunnassa uuteen seura-

kuntaan muuttaneita oli 11 % keskiväkiluvusta. Vähäisintä seurakuntaan

muuttaminen oli Porvoon ja Lapuan hiippakunnissa, joissa muuttaneita
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oli alle 5 % keskiväkiluvusta. Yksityiskohtaiset tiedot uusiin seurakuntiin

muuttaneiden määrästä löytyvät liitetaulusta 2.

Uusien seurakuntalaisten henkilökohtainen tervetulleeksi toivot-

taminen seurakuntaan oli harvinaista. Kotikäyntejä kaikkien uusien jä-

senten koteihin tehtiin vuonna 1999 vain 3 %:ssa seurakunnista ja joi-

denkin muuttaneiden koteihin 11 %:ssa. Seurakunnista 9 % järjesti

kutsutilaisuuden kaikille muuttaneille ja 3 % osalle muuttaneista. Kol-

me neljästä (77 %) seurakunnasta kuitenkin lähestyi kaikkia uusia jä-

seniään kirjeitse ja 3 % joitakin jäseniään. Joka viidennessä seurakun-

nassa uutta jäsentä ei toivotettu tervetulleeksi millään tavoin.

3. KIRKOSTA EROAMINEN JA KIRKKOON
LIITTYMINEN

Kirkosta eroaminen

Kirkosta eroaminen alkoi vähetä vuonna 1994 taloudellisen laman aika-

na ennätyssuuriksi kasvaneiden eroamislukujen jälkeen. Kertomuskau-

della suunta jatkui samanlaisena lukuun ottamatta vuotta 1998, jolloin

kirkosta eronneita oli hieman enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuosi-

na 1996–1999 kirkosta erosi kaikkiaan 51 164 henkeä, mikä on 1,2 %

keskiväkiluvusta. Kirkosta eronneita oli 44 % vähemmän kuin edellisellä

kertomuskaudella. Vähäisimmillään eroaminen oli vuonna 1997, jolloin

kirkosta erosi kaikkiaan 12 004 henkeä, mikä oli pienin määrä moneen

vuosikymmeneen. Eroamisen huippuvuonna 1992 kirkosta erosi lähes

kolminkertainen määrä ihmisiä, 30 710. Yksityiskohtaisemmat tiedot kir-

kosta eronneiden lukumääristä löytyvät liitetaulusta 3.

Kirkosta eroaminen oli selvästi yleisempää kaupungeissa kuin maa-

seudulla. Kertomuskaudella kirkosta erosi 1,4 % kaupunkilaisista ja 0,8 %

maaseutuväestöstä. Kaikista kirkosta eroamisista lähes kolmannes (31 %)

tapahtui Helsingin hiippakunnassa. Siellä kirkosta erosi neljän vuoden aika-

na yhteensä 16 084 henkeä (1,7 % keskiväkiluvusta). Vähäisintä kirkosta

eroaminen oli Porvoon hiippakunnassa, jossa kirkosta erosi vain 1 661

henkeä (0,6 % keskiväkiluvusta).

42

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 1996–1999



Kuvio 13. Kirkosta eronneet ja kirkkoon liittyneet sekä

lukujen erotus vuosina 1970–1999.

Kuvio 14. Kirkkoon kuuluvien suhtautuminen ajatukseen kirkosta eroamisesta.

Gallup Ecclesiastica 1999, N=992.
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Kirkosta eronneista miehiä oli 56 %. Alle 15-vuotiaana kirkosta erosi

vanhempiensa mukana yhteensä 5 489 henkeä, 11 % kirkosta eronneista.

Vain kolme prosenttia kirkon jäsenistä piti Gallup Ecclesiastica 1999

-tutkimuksen mukaan todennäköisenä, että tulisi joskus eroamaan kirkosta.

Lisäksi sitä mahdollisuutta oli usein ajatellut 6 %. Luvut ovat hivenen pie-

nentyneet edellisen kertomuskauden lopulta. Todennäköisimpänä eroaan

pitivät alle 35-vuotiaat miehet.

Kirkkoon liittyminen

Kirkkoon liittyneitä oli kertomuskaudella lähes yhtä paljon kuin kir-

kosta eronneita. Kaikkiaan vuosien 1996–1999 aikana kirkkoon liittyi

44 509 henkeä. Kirkosta eronneiden määrään verrattuna nettohäviötä

oli vain 6 655 henkeä. Edellisellä kertomuskaudella häviötä oli 55 742,

joten muutos on ollut erittäin jyrkkä.

Kuvio 15. Kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden prosentuaalinen osuus

väkiluvusta hiippakunnittain vuosina 1996–1999.
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Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi kertomuskaudella lukuun ottamatta

vuotta 1999. Vuonna 1998 kirkkoon liittyi 11 560 henkeä, mikä on

enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kirkkoon liittyneitä oli eniten niis-

sä seurakunnissa, joissa oli eniten myös kirkosta eronneita. Eniten liitty-

neitä kertomuskaudella oli Helsingin hiippakunnassa sekä absoluuttisesti

että suhteellisesti (15 568 henkeä, 1,6 % keskiväkiluvusta). Vastaavasti

Porvoon hiippakunnassa, jossa oli vähiten eronneita, oli myös vähiten

liittyneitä (1 597 henkeä, 0,6 % keskiväkiluvusta).

Toisin kuin kirkosta eronneet, kirkkoon liittyneet olivat hieman

useammin naisia kuin miehiä. Kertomuskaudella kirkkoon liittyneistä

52 % oli naisia.

Kirkkoon kuulumattomista 11 % piti Kirkkomonitor 99 -kyselyn

mukaan todennäköisenä, että liittyisi joskus evankelis-luterilaiseen kirk-

koon. Lisäksi asiaa oli harkinnut yhteensä 7 %. Kirkkoon kuulumattomis-

ta joka neljäs ei voisi kuvitellakaan liittyvänsä ja lähes joka kolmas ei ollut

tullut ajatelleeksi asiaa.

Ø Kirkon toiminnan jatkuminen nykymuodossaan on kiinni kirkon

jäsenyydestä ja kirkon tulevaisuuden kannalta yksi tärkeimpiä ky-

symyksiä on jäsenmäärä. Kirkon jäsenten osuus maan väestöstä

on vähentynyt tasaisesti. Tämän kehityslinjan ei ole välttämätön-

tä jatkua. Kirkossa tulee pohtia sitä, miten laskun voisi kääntää

nousuksi. Tällöin kirkosta eroamisen haaste tulee ottaa vakavasti:

miten jäsenet saadaan pysymään kirkossa? Jäsenten ohella tulisi

kiinnittää kuitenkin huomio myös siihen, miten kirkkoon saatai-

siin uusia jäseniä.

Ø Muuttoliike kaupunkeihin asettaa seurakunnat jatkuvan muutok-

sen eteen. Kaupunkien seurakunnat kasvavat ja tarvitsevat lisää

resursseja. Samalla toiminnan säilyminen muuttotappioalueilla

vaikeutuu. Kuitenkin myös se on pyrittävä turvaamaan.

Ø Nelivuotiskauden aikana yli miljoona henkeä muutti uuteen seu-

rakuntaan. Seurakuntien tulee kiinnittää enemmän huomiota uu-

siin seurakuntalaisiin ja heidän toivottamiseensa tervetulleeksi ja

auttaa heitä sitä kautta löytämään seurakuntayhteys.
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III JUMALANPALVELUSELÄMÄ

• Kertomuskaudella tehtiin päätökset jumalanpalvelusuudistuksesta.

Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 1999 uuden Evankeliumikir-

jan ja tammikuussa 2000 uuden Jumalanpalvelusten kirjan. Kirkol-

liskokous myös päätti, että kirjat otetaan seurakunnissa käyttöön

virallisesti adventtina 2000.

• Suomalainen osallistui johonkin kirkolliseen toimitukseen noin

kerran vuodessa ja jumalanpalvelukseen keskimäärin noin 1,7 ker-

taa vuodessa. Vähintään kerran kuukaudessa kirkossa sanoi käy-

vänsä 8 % suomalaisista.

• Sunnuntain pääjumalanpalvelusten kävijämäärät laskivat ja mui-

den jumalanpalvelusten kävijämäärät kasvoivat. Pitkään kasvanut

ehtoollisella käyntien määrä alkoi pienentyä vuonna 1997.

• Kirkolliset toimitukset säilyttivät suosionsa. Kirkon jäsenet pitivät

niitä tärkeimpinä kirkon toimintamuotoina. Luterilaisen kasteen

sai 88 % vuonna 1999 syntyneistä suomalaisista ja luterilaisen hau-

taan siunaamisen 98 % samana vuonna kuolleista suomalaisista.

Luterilaiset papit suorittivat 74 % kaikista avioliittoon vihkimisistä.

1. UUDISTUVA JUMALANPALVELUS

Vuonna 1989 työnsä aloittanut käsikirjakomitea (pj. piispa Yrjö Sariola)

oli edellisellä nelivuotiskaudella jättänyt välimietintönsä ja kirkollisko-

kous oli pääosin hyväksynyt komitean esittämät jumalanpalvelusuudis-

tuksen periaatteet. Vuonna 1993 alkoi uuden materiaalin kokeilukausi

hiippakuntien valitsemassa 52 kokeiluseurakunnassa. Näiden seurakun-

tien lisäksi monet muut seurakunnat käyttivät käsikirjakomitean laati-

maa kokeilumateriaalia. Kertomuskaudella kokeilutoiminnasta kerättiin

palautetta eri tavoin.
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Kokeilutoiminnan palaute

Varsinaisen kokeilumateriaalin lisäksi käsikirjakomitea lähetti seurakun-

nille ohjeita kokeiluprosessin suunnittelusta ja ohjaamisesta. Prosessin

käynnistyttyä eri seurakunnissa kokeilutoiminnan johtoryhmä loi seuran-

taseminaarijärjestelmän, jossa kuultiin vuosittain palautetta kokeilutoi-

minnan edistymisestä, ohjattiin materiaalin käyttöön ja keskusteltiin pro-

sessiin liittyvistä kokemuksista. Lisäksi keväällä 1996 järjestettiin kaikissa

hiippakunnissa palauteseminaarit, joissa kokeiluseurakuntien edustajat

antoivat yksityiskohtaista palautetta komitean valmistamasta kokeiluma-

teriaalista ja kuvasivat oman kokeiluprosessinsa. Seuranta- ja pa-

lauteseminaarien lisäksi käsikirjakomitea keräsi palautetta myös posti-

kyselyin.

Suomenkielisten kokeiluseurakuntien koordinaatioryhmille suun-

natulla kyselyllä kerättiin palautetta käsikirjakomitean tuottamasta ma-

teriaalista helmikuussa 1996. Tutkimuksessa ilmeni, että jumalanpalve-

luskokeilu oli keskittynyt selvästi messuun eli ehtoollisjumalanpalve-

lukseen. Kolme neljäsosaa seurakunnista käytti messun rakennetta joka

viikko ja 98 % vähintään kerran kuukaudessa.

Kokeilumateriaalin jumalanpalvelusrakenteista messun rakenne

arvioitiin parhaiten onnistuneeksi. Kommenteissa korostuivat messun

joustavuus, vapaus ja mahdollisuus vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, joihin

pääasiassa suhtauduttiin myönteisesti. Mitään jumalanpalveluksen ra-

kenteista ei pidetty erityisen huonosti onnistuneena. Sanajumalanpal-

velusta ei pidetty aivan yhtä onnistuneena kuin messua, mutta joka nel-

jäs piti sitäkin hyvin onnistuneena ja lähes puolet kohtalaisen onnis-

tuneena.

Kokeiluseurakunnissa seurakuntalaisten osallistuminen jumalan-

palveluksen suunnitteluun ja toteuttamiseen lisääntyi. Joka toisessa ko-

keiluseurakunnassa seurakuntalaiset olivat mukana jumalanpalveluksen

suunnittelussa vähintään kerran kuukaudessa. Suurimmassa osassa ko-

keiluseurakuntia seurakuntalaiset toimivat vähintään kerran kuussa

tekstin lukijoina ja kolehdin kerääjinä. Noin joka toisessa kokeiluseura-

kunnassa seurakuntalaiset toivottivat vähintään kerran kuukaudessa ih-

miset tervetulleiksi tai jakoivat käsiohjelmia. Noin viidesosassa kokei-

luseurakunnista seurakuntalaiset lukivat esirukouksen joka kerta.
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Ehtoollisen jaossa seurakuntalaiset avustivat ainakin joskus joka toises-

sa kokeiluseurakunnassa.

Seurakuntalaisten osallistumisen vaikutukset koettiin varsin

myönteisinä. Enemmistö kokeiluseurakunnista oli sitä mieltä, että seu-

rakuntalaisten osallistuminen jumalanpalveluksen suunnitteluun ja to-

teutukseen rikastutti jumalanpalvelusta sisällöllisesti sekä motivoi

työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Tosin samalla myös työntekijöiden

työmäärä oli lisääntynyt.

Helmikuussa 1996 kysyttiin palautetta suomenkielisten kokei-

luseurakuntien työntekijöiltä. Komitean asettamista käytännön tavoit-

teista olivat työntekijöiden mielestä parhaiten toteutuneet jumalanpal-

veluksen musiikin monipuolistuminen, muiden kirkkojen liturgisen ke-

hityksen huomioon ottaminen ja luterilaiseen perinteeseen tukeutumi-

nen. Huonoimmin onnistuneet tavoitteet olivat seurakuntalaisten in-

nostaminen jumalanpalveluksissa käynteihin ja jokasunnuntaisen eh-

toollisjumalanpalveluksen tuleminen seurakunnan elämän keskukseksi.

Useimmat työntekijät kokivat jumalanpalveluksen muuttuneen

varsin paljon. Vähintään puolet työntekijöistä oli sitä mieltä, että juma-

lanpalveluksen toimittamisen tapa, musiikki, jumalanpalveluksen ra-

kenne, jumalanpalvelukseen valmistautuminen ja rukoukset olivat

muuttuneet. Työntekijöiden mielestä selvästi vähiten oli muuttunut

saarna.

Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että jumalanpalvelus oli

muuttunut parempaan suuntaan. Työntekijät kokivat muutoksina pa-

rempaan vaihtelun ja vapaan ilmapiirin, yhteistyön ja maallikoiden mu-

kaantulon ja suunnittelun. Muutoksina huonompaan suuntaan pidet-

tiin etenkin jumalanpalveluksen outoutta ja vierautta, ulkokohtaisuutta

ja sekavuutta sekä levottomuutta. Musiikin muuttuminen mainittiin

sekä muutoksissa parempaan että huonompaan suuntaan.

Seurakunnan työntekijät esittivät myös toiveita lisämuutoksista.

Työntekijöistä yli puolet halusi uudistaa jumalanpalvelusta jo nyt ta-

pahtuneiden muutosten lisäksi. Papeista tätä mieltä oli 71 %, kantto-

reista 53 % ja muista hengellisen työn tekijöistä 56 %. Lisämuutoksia

kaipaavat työntekijät halusivat jumalanpalveluksen muuttuvan vapaa-

muotoisempaan suuntaan, samoin he toivoivat musiikin monipuolistu-
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van ja nykyaikaistuvan, maallikkojen osallistumisen edelleen lisäänty-

vän ja saarnan uudistuvan.

Musiikki oli seurakunnan työntekijöiden mielestä yksi eniten

muuttuneista asioista. Musiikkia enemmän työntekijöiden mielestä oli

muuttunut vain jumalanpalveluksen toimittamisen tapa. Musiikkiai-

neistoa kohtaan esitettiin enemmän kritiikkiä kuin kehuja. Aineistoa

kritisoitiin vaikeaksi ja sekalaiseksi. Kysyttäessä, miten jumalanpalve-

lusta pitäisi uudistaa jo nyt tapahtuneiden muutosten lisäksi, musiikkiin

kohdistettiin enemmän uudistustoiveita kuin muihin messun osiin.

Noin kolmasosassa kokeiluseurakunnista kävijämäärä kasvoi ko-

keiluaikana ja muissa väheni. Osallistujamäärän lisääntymiseen näytti

vaikuttavan se, missä määrin seurakuntalaiset oli saatu mukaan juma-

lanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen, sekä se, miten työnteki-

jät suhtautuivat tähän seurakuntalaisten osallistumiseen.

Vuoden 1996 toukokuussa kerättiin kyselytutkimuksella tietoa ju-

malanpalvelusuudistuksen etenemisestä muissa kuin kokeiluseurakun-

nissa. Tällöin ainoastaan 8 % seurakunnista ilmoitti, ettei jumalanpal-

velusuudistus ollut vaikuttanut lainkaan seurakunnan jumalanpalve-

luselämään.

Suosituinta uudesta jumalanpalvelusaineistosta oli rukousaineisto,

jota oli käyttänyt noin 80 % seurakunnista. Uutta liturgista musiikkia

oli kokeillut puolet seurakunnista. Kokeilumateriaalin messun raken-

netta oli kokeillut kaksi kolmesta seurakunnasta ja sanajumalanpalve-

lusta joka toinen seurakunta.

Julkisessa keskustelussa kannettiin huolta muun muassa siitä, ka-

toaako Suomessa yhden yhteisen ja yhtenäisen jumalanpalveluksen pe-

rinne, kun seurakunnat saavat vapauden muotoilla oman jumalanpal-

veluksensa. Monet olivat hämmentyneet uudistusten paljoudesta, kun

kahden vuosikymmenen aikana uudistetaan tärkeimmät kirkolliset kir-

jat: virsikirja, Raamattu, kirkkokäsikirja ja Katekismus. Samoin kritisoi-

tiin saarnan jäämistä liturgisten elementtien varjoon.

Komitean mietinnöt

Saatuaan kokeilutoiminnasta palautetta käsikirjakomitea aloitti lopullisten

ehdotustensa valmistelun vuonna 1996. Käsikirjakomitean mietintö luo-
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vutettiin arkkipiispalle Turun tuomiokirkossa elokuun 14. päivänä 1997.

Mietintö sisälsi ehdotukset sekä suomen- että ruotsinkieliseksi Evanke-

liumikirjaksi ja Jumalanpalvelusten kirjaksi messusävelmineen, mietinnön

perustelut sekä jumalanpalvelusten lisä- ja virikeaineistoa.

Komitea esitti mietintönsä teologisina perusteluina Jumalan kol-

miyhteisyyden jumalanpalveluksen kulmakivenä sekä messun kolmiyh-

teisen Jumalan pelastavan läsnäolon juhlana. Sen mukaan koolla oleva

seurakunta on Jumalan kansa, joka elää todeksi pelastushistorian ta-

pahtumia. Messussa se tulee osalliseksi Jumalan suurista teoista ja hä-

nen lupauksistaan. Tähän painotukseen kytkeytyvät erottamattomasti

sakramentaalinen sanakäsitys, jumalanpalveluksen vieton anamneetti-

nen (muistaminen) luonne, ehtoollinen Kristuksen reaalisena läsnäolo-

na sekä luterilainen vanhurskauttamisoppi ja ekklesiologia. Palvelu ja

lähetys liittyvät niin ikään messun ytimeen.

Teologisista periaatteista nousee komitean korostama sisältöläh-

töinen ajattelu, jonka pohjalta jumalanpalveluskaavoja, sanamuotoja ja

sävelmiä oli laadittu. Sama ajattelu hallitsee myös jumalanpalveluksen

symbolikieltä ja viettotapoja valittaessa. Sisältölähtöisyys on periaattee-

na myös pohdittaessa jumalanpalveluksen yhteisöllistä ja dialogista

luonnetta ja seurakuntalaisten erilaisia palvelutehtäviä. Jumalanpalve-

luksen eri elementit perustuvat Jumalan sanaan. Siksi on tärkeää, että

niiden ulkoinen toteutus ei etäänny tai irtaudu lähtökohdistaan.

Jumalanpalveluskonferenssi palautteen tueksi

Käsikirjakomitean mietinnön valmistumisen takia kaikki seurakunnat

joutuivat ottamaan kantaa jumalanpalvelusuudistukseen. Tähän proses-

siin liittyen Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan keskus toteut-

ti yhdessä hiippakuntien kanssa tammikuussa 1998 Tampereella valta-

kunnallisen Eläköön jumalanpalvelus -kongressin. Kongressiin kutsuttiin

edustajat kaikista seurakunnista ja 475 seurakuntaa lähetti edustajansa.

Seurakuntien edustajien lisäksi paikalla oli jokaisen hiippakunnan piispa

ja 80 kirkollisten järjestöjen, hiippakuntien ja kirkon keskushallinnon

edustajaa. Ensi kertaa kirkkomme historiassa näin laaja joukko eri työn-

tekijäryhmien edustajia ja seurakuntalaisia pohti jumalanpalvelus-

kysymyksiä yhdessä.
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Kongressin tavoitteena oli tarjota mahdollisuus ajatustenvaihtoon

valmisteltaessa seurakuntien lausuntoa käsikirjakomitean mietinnöstä,

käydä keskustelua jumalanpalvelusuudistuksen ydinkysymyksistä, tar-

kastella kirkkokäsikirjaehdotuksen vaikutuksia seurakuntien jumalan-

palveluselämään ja työkulttuuriin sekä innostaa seurakuntia kehittä-

mään omaa jumalanpalveluselämäänsä. Lisäksi kongressin osallistujilla

oli mahdollisuus osallistua Tampereen kirkoissa käsikirjaehdotuksen

pohjalta toteutettuihin messuihin.

Kongressin tärkeimpänä antina oli se, että tietoisuus jumalanpal-

velusuudistuksesta koko kirkon yhteisenä prosessina syveni. Samoin

korostuivat jatkuvan uudistumisen välttämättömyys sekä eri työnteki-

järyhmien ja seurakuntalaisten yhteistoiminta.

Seurakuntien lausunnot ja käsittely
kirkolliskokouksessa

Käsikirjakomitean mietinnöstä pyydettiin lausunnot kaikilta seurakun-

nilta ja kirkolliskokouksen valitsemilta muilta tahoilta. Seurakuntien

lausunnot pyydettiin kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunnan laatimalla

27-sivuisella lausuntolomakkeella helmikuuhun 1998 mennessä. Aika-

taulu oli monien seurakuntien mielestä liian tiukka, sillä seurakunnille

annettiin aikaa materiaaliin tutustumiseen ja lausunnon antamiseen

vain noin puoli vuotta. Takaraja määräytyi kirkolliskokouksen aikatau-

lun vuoksi, sillä päätös uudesta kirkkokäsikirjasta oli tehtävä kirkollis-

kokouksen istuntokauden aikana.

Seurakunnista 85 % piti menossa olevaa käsikirjauudistusta tar-

peellisena. Täysin tarpeettomana uudistusta piti vain 1 % seurakunnis-

ta.

Seurakuntien lausunnot käsikirjakomitean ehdotuksesta olivat

pääosin myönteisiä. Jumalanpalvelusten kirja sai kokonaisuutena as-

teikolla 4–10 keskiarvon 8,1, Evankeliumikirja keskiarvon 8,4 ja eri sä-

velmäsarjat saivat keskiarvot 7,2–8,2. Enemmistö seurakunnista oli sitä

mieltä, että viisi sävelmäsarjaa on liikaa ja että eri sävelmäsarjat ovat

tyylillisesti liian samanlaisia.

Seurakunnista 67 % oli sitä mieltä, että käsikirjakomitean ehdotta-
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missa jumalanpalvelusten kaavoissa oli väljyyttä ja joustavuutta sopi-

vasti, 32 %:n mielestä jo liikaakin ja vain 1 %:n mielestä liian vähän.

Seurakunnissa pidettiin uusista päivän rukouksista. Seurakunnista

96 % arvioi ne erittäin tai melko hyviksi. Uusi kirkollinen muistopäivä-

aineisto, jossa muistellaan kirkon historian henkilöitä ja tapahtumia, ja-

koi seurakuntien mielipiteitä. Tarpeellisena sitä piti 58 % ja tarpeetto-

mana 42 % seurakunnista.

Kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunta valmisteli komitean mie-

tintöjen ja niistä saatujen lausuntojen pohjalta esitykset kirkollisko-

kouksen käsittelyyn. Käsikirjavaliokunta yhtyi pääosin komitean esittä-

miin teologisiin perusteluihin, mutta teki Evankeliumikirjaan ja Juma-

lanpalvelusten kirjaan palautteen pohjalta lukuisia muutoksia. Komite-

an hahmottama uudistuksen peruslinja oli kuitenkin nähtävissä va-

liokunnan mietinnöissä.

Kirkolliskokous aloitti käsikirjavaliokunnan mietintöjen käsittelyn

vuoden 1999 kevätistunnossa, jossa se hyväksyi Evankeliumikirjan.

Jumalanpalvelusten kirjan sisällöllinen käsittely tapahtui marraskuun

istunnossa ja lopullinen hyväksyminen tammikuussa 2000. Kirjat ote-

taan seurakunnissa virallisesti käyttöön adventtina 2000.

Jumalanpalveluksen kehittäminen jatkossa

Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan keskus aloitti Jumalanpal-

veluksen oppaan valmistamisen. Piispainkokouksen pyynnöstä valmistet-

tava opas on tärkeä apuneuvo seurakunnille niiden valmistautuessa otta-

maan uudet käsikirjat käyttöön. Oppaan tehtävä on ohjata ja antaa virik-

keitä messun ja muiden jumalanpalvelusten toteutuksessa. Opas on tar-

koitettu etupäässä jumalanpalveluselämästä vastuussa oleville työnteki-

jöille, mutta sen pohjalta voidaan suunnitella myös seurakuntalaisten ju-

malanpalveluskasvatusta.

Seurakuntien palaute käsikirjauudistuksesta on kaiken kaikkiaan

ollut myönteistä. Uudistustyötä pidetään tärkeänä ja sen katsotaan vas-

tanneen melko hyvin odotuksia. Jos uudistus jää vain uusien kaavojen

käyttöönottoon ilman jumalanpalveluselämästä käytävää laajempaa

seurakunnallista keskustelua ja sitä kautta jumalanpalveluksen sisällöl-

listä uudistumista, jää hyöty helposti vähäiseksi. Huonoimmassa ta-
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pauksessa uudistus karkottaa osan seurakuntalaisista kokonaan pois ju-

malanpalveluksista. Teknisenä toimenpiteenä uudistus kaventuu vain

uusien jumalanpalveluskaavojen käyttöönotoksi.

Piispa Yrjö Sariola totesi komiteamietinnön luovuttamistilaisuu-

dessa elokuussa 1997:

”Uuden käsikirjan tarkoituksena on antaa seurakunnille tukea ja

innoitusta kokoontua myös pian alkavalla uudella vuosituhannella

elävään jumalanpalvelukseen, Jumalan pelastavan läsnäolon juh-

laan. Pelkkä käsikirja ei kuitenkaan riitä. Tulevina vuosina on rat-

kaisevaa se, onko kirkossamme niitä pappeja, kanttoreita ja muita

työntekijöitä, jotka yhdessä toisten seurakunnan jäsenten kanssa ra-

kastavat jumalanpalvelusta ja tekevät rukoillen työtä sen hyväksi.”

Seurakuntien työntekijöiden jumalanpalveluskoulutuksen tarve on suuri.

On luotava usean vuoden eteenpäin ulottuva koulutusstrategia yhteis-

työssä eri tahojen kanssa. Varsinaisen kouluttamisen lisäksi suuritöinen

tehtävä on koulutusmateriaalin tuottaminen sekä jumalanpalvelusten ke-

hittämistä tukevan virikemateriaalin valmistelu.

Uudet jumalanpalveluskaavat haastavat kehittämään myös uuden-

laista jumalanpalveluskulttuuria, jossa jumalanpalveluksen keskeisyys

seurakunnan toiminnassa sekä yhteisessä suunnittelussa ja toteuttami-

sessa saa arvoisensa sijan. Tämäkin on koulutuskysymys mutta kosket-

taa samalla jumalanpalveluksen asemaa seurakuntatoiminnan koko-

naisuudessa. Tällöin kyse on seurakunnan hengellisestä uudistumises-

ta.

Jumalanpalveluksen toimittamisen tapaan tulisi panostaa. Juma-

lanpalveluksen aito ja seurakuntakeskeinen toteuttaminen on usein tär-

keämpää kuin itse kaavat, joiden puitteissa jumalanpalvelusta vietetään.

Toimittamisen tavan uudistaminen on seurakunnan jokaista hengelli-

sessä virassa olevaa koskettava. Samalla se on syvästi persoonallinen

kysymys, jossa muutokset tapahtuvat hitaasti.

Seurakunnan työntekijöiden asenne uudistusta kohtaan on tärkeä.

Työntekijöiden kielteiset asenteet heikentävät myös seurakuntalaisten

uskoa uudistuksen mielekkyyteen. Jumalanpalveluskoulutuksella, jossa

pohditaan jumalanpalveluskulttuurin ja jumalanpalveluksen toimitta-
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misen tavan merkitystä, pyritään vaikuttamaan työntekijöiden asentei-

siin.

Jumalanpalveluselämän muutoksien vastaanottamisen kannalta

seurakuntalaisten asenteiden kehittyminen on merkittävä. Tutkimuksi-

en mukaan seurakuntalaiset haluavat, että jumalanpalvelus olisi heille

kokonaisvaltainen hengellinen kokemus, niin musiikin, sanan, rukous-

ten, seurakuntayhteyden, osallistumisen, esteettisten kokemusten kuin

myös tunne-elämän kautta. Jumalanpalvelus tulisi voida kokea kaikilla

aisteilla.

Yksi jumalanpalveluksen uudistamiseen liittynyt ajatus on ripin

korostaminen. Rippi ei ainakaan vielä ole löytänyt paikkaansa kovin

monen suomalaisen elämässä. Kertomuskauden lopulla tehdyn kysely-

tutkimuksen mukaan 4 % suomalaisista sanoi ripittäytyneensä vähin-

tään kerran vuodessa.

2. JUMALANPALVELUKSET JA MUUT
JULKISET TILAISUUDET

Jumalanpalveluksiin osallistuminen

Seurakunnissa järjestettiin vuonna 1999 noin 68 000 jumalanpalvelusta,

joista kaksi kolmasosaa oli sunnuntain pääjumalanpalveluksia ja kol-

masosa muita jumalanpalveluksia. Yhteensä näissä jumalanpalveluksis-

sa kirjattiin yli seitsemän miljoonaa jumalanpalveluskäyntiä. Päiväjuma-

lanpalveluksissa eli sunnuntain pääjumalanpalveluksissa kirjattiin vuon-

na 1999 noin 4,4 miljoonaa ja muissa jumalanpalveluksissa noin 3 mil-

joonaa käyntiä. Luvut on esitetty tarkemmin liitetauluissa 7 ja 8.

Jumalanpalveluksiin osallistui vuonna 1999 viikoittain 3,2 % kirkon

keskiväkiluvusta (3,5 % vuonna 1995). Maaseudulla osallistumisaste oli

kaupunkiseurakuntia suurempi. Seurakuntien väliset osallistumiserot oli-

vat suuria. Ahkerimmin kirkossa käytiin pienissä maaseutuseurakunnissa

ja laiskimmin suurissa kaupunkiseurakunnissa. Keskimäärin jokainen seu-

rakuntalainen osallistui jumalanpalvelukseen vuoden mittaan 1,7 kertaa.
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Kuvio 16. Suomalaisten osallistuminen päiväjumalanpalveluksiin ja

erityisjumalanpalveluksiin vuosina 1986–1999 ja muihin julkisiin tilaisuuksiin

vuosina 1986–1998 (vuoden 1999 tiedot eivät ole vertailukelpoisia).

Sunnuntain ja muiden pyhäpäivien pääjumalanpalveluksiin osallistumi-

nen on viime vuosikymmeninä jatkuvasti vähentynyt. Tällä nelivuotis-

kaudella osallistujamäärä pieneni 13,3 %. Viimeisen kahdenkymmenen

vuoden aikana kävijämäärä on pienentynyt yli kolmanneksella. Keski-

määrin yhteen pyhäpäivän pääjumalanpalvelukseen osallistui 99 henkeä,

kaupungeissa 115 ja maaseudulla 86 henkeä vuonna 1999.

Gallup Ecclesiastica 1999b -kyselytutkimuksen mukaan 8 % suo-

malaisista sanoi osallistuvansa jumalanpalvelukseen vähintään kerran

kuukaudessa, 22 % muutaman kerran vuodessa, 19 % vähintään kerran

vuodessa, 23 % harvemmin kuin kerran vuodessa. 27 % sanoi, ettei ole

osallistunut jumalanpalveluksiin lainkaan viime vuosina.

Suomalaiset käyvät kirkossa harvemmin kuin monen muun Eu-

roopan maan väestö. Erityisesti viikoittain tai vähintään kerran kuu-

kaudessa osallistuvia on vähän, suunnilleen sama osuus väestöstä kuin

muissa Pohjoismaissa ja Venäjällä.

Osa jumalanpalveluksista on järjestetty kutsujumalanpalveluksina,
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joihin on kutsuttu erityisesti tietyt seurakuntalaiset. 77 % seurakunnista

järjesti vuonna 1999 vähintään yhden kutsujumalanpalveluksen vanhuksil-

le tai eläkeikäisille, 52 % veteraaneille, 45 % lähiomaisensa menettäneille,

33 % pyhäkoululaisten tai päiväkerholaisten vanhemmille, 33 % vammai-

sille, 22 % tietyn kylän tai kaupunginosan asukkaille ja 22 % martoille.

Joissakin seurakunnissa on saatu hyviä kokemuksia karjalaisväestölle tai

muulle tietyltä seudulta kotoisin oleville järjestetyistä kutsujumalanpalve-

luksista.

Kirkossakäynti juhlapyhinä

Jouluaatto nousi kertomuskaudella entistä selvemmin kaikkein suosi-

tuimmaksi kirkossakäyntiajankohdaksi. Vuonna 1999 kirkossa kävi jou-

luaattona yli 500 000 henkeä, mikä on lähes 30 % enemmän kuin

vuonna 1991. Seurakuntaa kohti jouluaaton jumalanpalveluksissa kävi

keskimäärin 856 henkeä.

Kuvio 17. Suomalaisten kirkossakäynti evankelis-luterilaisessa kirkossa

kirkkovuoden suosituimpina kirkkopyhinä vuosina 1995 ja 1999.
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Jouluaaton jumalanpalveluksista erityisesti jouluyön messut ja hartaudet

ovat lisänneet suosiotaan. Vuonna 1999 näihin osallistui 98 000 henkeä,

mikä on tässä laskettu mukaan jouluaaton lukuihin.

Joulun merkitystä kirkossakäyntiajankohtana korostaa vielä se,

että joulupäivä oli vuoden toiseksi suosituin kirkkopyhä yli 200 000

osallistujallaan. Jouluaaton, joulupäivän ja tapaninpäivän jumalanpalve-

luksissa laskettiin vuonna 1999 yhteensä 740 000 käyntiä. Kirkossa-

käynti kuuluu edelleen suomalaiseen, perhekeskeiseen joulunviettope-

rinteeseen.

Ensimmäinen adventtisunnuntai oli vuoden kolmanneksi suosi-

tuin kirkkopyhä. Kirkossakäynti adventtina kasvoi kertomuskaudella,

mutta osallistujamäärä oli silti pienempi kuin esimerkiksi vuonna 1991.

Kirkossakäynti pääsiäisaikana väheni selvästi. Kiirastorstai oli vuo-

den viidenneksi suosituin kirkkopyhä ja sen osallistujamäärä väheni vain

jonkin verran. Myös palmusunnuntain, pääsiäispäivän ja pitkäperjantain

osallistujamäärät vähenivät. Sen sijaan kirkossakäynti helluntaina lisääntyi.

Yksittäisistä juhlapyhistä jumalanpalvelukseen osallistuminen py-

häinpäivänä ja itsenäisyyspäivänä lisääntyi. Pyhäinpäivästä on tullut

vainajien muistamisineen yksi suosituimmista kirkossakäyntipäivistä.

Muut jumalanpalvelukset

Muihin jumalanpalveluksiin eli erityisjumalanpalveluksiin on tilastoitu

muun muassa erilliset koululaisjumalanpalvelukset, konfirmaatiojumalan-

palvelukset, iltajumalanpalvelukset ja -vesperit, lasten jumalanpalvelukset

ja uusimuotoiset jumalanpalvelukset. Vuonna 1999 seurakunnissa järjes-

tettiin noin 23 500 tällaista jumalanpalvelusta, joissa kirjattiin kolme mil-

joonaa käyntikertaa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Erityisjumalanpalvelusten osallistujamäärä on kasvanut viimeisen

kahdenkymmenen vuoden aikana 86 % eli lähes kaksinkertaiseksi. Täl-

lä kertomuskaudella osallistujamäärä kasvoi 2,8 %. Erityisjumalanpal-

veluksiin osallistui keskimäärin 128 henkeä, kaupungeissa 123 ja maa-

seudulla 140 henkeä.

Erityisjumalanpalvelusten osuus kaikista jumalanpalveluskäyn-

neistä on kasvanut. Kaikista jumalanpalveluskäynneistä 41 % tilastoi-

tiin erityisjumalanpalveluksissa vuonna 1999 (37 % vuonna 1995).
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Seurakunnista 98 % järjesti koulu- ja oppilaitosjumalanpalveluk-

sia, 86 % lasten jumalanpalveluksia ja kirkkohetkiä, 49 % nuorison ju-

malanpalveluksia, 32 % erillisiä perhejumalanpalveluksia ja 23 % erilli-

siä konfirmaatiojumalanpalveluksia muutoin kuin sunnuntain pääju-

malanpalveluksena. Aamurukouksia tai -messuja järjesti 17 %, päiväru-

kouksia 75 %, yöjumalanpalveluksia ja -messuja 51 % ja viikkomessuja

tai arki-illan ehtoollisia 33 % seurakunnista.

Ylivoimaisesti suosituimpia näistä olivat koululaisjumalanpalve-

lukset, joihin osallistui noin miljoona henkeä vuonna 1999. Lasten ju-

malanpalveluksissa kirjattiin 380 000 käyntiä.

Uusimuotoisten messujen suosio on jatkunut. Tuomasmessuja

ilmoitti järjestäneensä 24 % seurakunnista, Mukulamessuja 23 %,

Enkelikirkkoja 21 %, Meidän messuja 13 % ja Afrikkalaisia gospel-

messuja 9 % seurakunnista vuonna 1999. Muita gospelpohjaisia

messuja oli järjestänyt 30 % seurakunnista. Uusimuotoisista juma-

lanpalveluksista eniten osallistujia keräsi Tuomasmessu, 114 000

henkeä.

Ehtoollinen

Ehtoollinen on noussut saarnan rinnalle jumalanpalveluksen toiseksi

polttopisteeksi ja monessa seurakunnan pääjumalanpalveluksessa ehtool-

lista vietetään käytännössä joka viikko. Ehtoollista vietettiin selvästi yli

puolessa (59 %) kaikista pyhäpäivien pääjumalanpalveluksista.

Järjestettyjen ehtoollistilaisuuksien määrä on lisääntynyt voimak-

kaasti viime vuosikymmeninä. Ehtoollisella käyntien määrä on samoin

lisääntynyt vuoteen 1997 asti. Tällä nelivuotiskaudella ehtoollistilai-

suuksien määrä kasvoi 6,9 %, mutta ehtoollisella käyntien määrä vähe-

ni 3,6 %.

Vuonna 1999 järjestettiin 40 000 yleistä ehtoollistilaisuutta ja eh-

toollisella käyntejä kirjattiin 2,4 miljoonaa. Ehtoollistilaisuuksia oli kes-

kimäärin 69 seurakuntaa kohti ja niissä osallistui ehtoolliselle keski-

määrin 59 henkeä. Ehtoollisten ja ehtoollisella käyntien määrät löyty-

vät liitetaulusta 11.
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Kuvio 18. Päiväjumalanpalveluksessa ja ehtoollisella käyntien määrät

vuosina 1957–1999.

Väkilukuun suhteutettuna ehtoollisella käydään useimmin Kuopion hiip-

pakunnassa ja harvimmin Helsingin hiippakunnassa. Järjestettyjen eh-

toollistilaisuuksien määrä kasvoi kertomuskaudella muissa hiippakunnis-

sa paitsi Porvoon hiippakunnassa. Tilaisuuksien määrä kasvoi eniten

Kuopion hiippakunnassa (20,7 %). Ehtoollisella käyntien määrä kasvoi

kertomuskaudella Turun arkkihiippakunnassa, mutta väheni kaikissa

muissa hiippakunnissa, eniten Helsingin hiippakunnassa (–9,2 %).

Kertomuskauden lopulla tehdyn kyselytutkimuksen mukaan eh-

toollisella kävi vähintään kerran vuodessa 30 % suomalaisista (31 %

vuonna 1995).

Kirkkojen aukiolo ja Tiekirkot

Kertomuskaudella monet seurakunnat tarjosivat halukkaille tilaisuuden

tutustua kirkkoihinsa ja myös hiljentyä niissä. Useissa seurakunnissa kirk-

kojen aukiolo oli mahdollista vapaaehtoisten päivystäjien avulla.

Erityisesti kesäkauden matkailijoille tarjottiin erikseen opastetut

Tiekirkot, joissa matkailijoilla oli mahdollisuus viettää rauhallinen lepo-

hetki, tutustua kirkkoon ja joissakin Tiekirkoissa pitää myös kahvitau-

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

59



ko. Kertomuskauden alussa toimintaa koordinoi Kirkkohallituksen

toiminnallinen osasto. Viitoitusjärjestelyt sovittiin tielaitoksen kanssa

liikenneministeriön hyväksymällä tavalla. Vuodesta 1998 alkaen toi-

minnan kehittäminen siirtyi Kirkkopalveluille. Tiekirkko-toiminnassa

mukana olevien seurakuntien määrä kasvoi joka vuosi. Vuonna 1996

Tiekirkkoja oli 89 ja vuonna 1999 jo 182.

Muut julkiset tilaisuudet

Seurakunnat järjestivät jumalanpalvelusten lisäksi vuonna 1999

noin 96 500 muuta julkista tilaisuutta, kuten musiikkitilaisuuksia,

seuroja sekä alueellisia ja valtakunnallisia tilaisuuksia. Niissä oli yh-

teensä noin 6,2 miljoonaa osallistujaa.

Tilastojen mukaan sekä tilaisuudet että osallistujat lisääntyivät

kertomuskaudella, mutta lisäys selittyy tilastointitavan muutoksella.

Vuoden 1999 alusta etenkin valtakunnallisten tilaisuuksien tilastointi

muuttui siten, että luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien

vuosien lukujen kanssa.

Vuoteen 1998 osallistujamäärä väheni noin 7 %:lla. Osallistumi-

nen kinkereille ja raamattutunneille on vähentynyt ja osallistuminen

musiikkitilaisuuksiin lisääntynyt.

Sanan ja rukouksen iltoja järjesti joka toinen seurakunta ja evan-

kelioimistilaisuuksia enemmän kuin joka kolmas seurakunta vuonna

1999. Naisten päiviä tai naisten iltoja ilmoitti järjestäneensä 41 % seu-

rakunnista ja miesten päiviä tai iltoja 26 % seurakunnista. Sinkkuiltoja

oli järjestänyt 36 seurakuntaa (6 % seurakunnista), avioparitilaisuuksia

176 seurakuntaa (30 %) ja avioparileirejä tai -kursseja 64 seurakuntaa

(11 %).

3. KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Vuonna 1999 kasteita, avioliittoon vihkimisiä ja hautaan siunaamisia jär-

jestettiin yhteensä yli 115 000. Osallistujia näissä oli yhteensä noin 4,3

miljoonaa eli jokainen suomalainen oli keskimäärin kerran vuodessa läs-

nä jossakin kirkollisessa toimituksessa.
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Kirkollisiin toimituksiin kuuluu myös konfirmaatio, jota käsitel-

lään tässä kirjassa rippikoulun yhteydessä luvussa V Kasvatus- ja nuo-

risotyö.

Kuvio 19. Kirkkoon kuuluvien, kastettujen, konfirmoitujen ja kirkollisesti

vihittyjen prosenttiosuus vuosina 1970–1999.

Lähes kaikki kirkon jäsenet pitävät kirkollisia toimituksia tärkeinä kirkon

työmuotoina. Työmuotojen tärkeyttä kysyttäessä kirkolliset toimitukset

sijoittuvat aina työmuotojen kärkeen. Lisäksi kun jäseniltä kysytään, mit-

kä työmuodot kirkko on hoitanut hyvin, sijoittuvat toimitukset tällöinkin

korkeimmille sijoille. Kirkolliset toimitukset ovat myös suurelle osalle

kirkon jäsenistä tärkein yksittäinen syy kirkkoon kuulumiseen. Vuonna

1997 valmistuneen Eila Vileniuksen väitöskirjan mukaan suurin osa kir-

kolliseen toimitukseen osallistuneista koki tilanteen hyvin myönteisenä.

Monesti toimitukset jopa ylittivät osallistujien etukäteisodotukset.

Tästä huolimatta toimituksiakin on tarve kehittää. Jumalanpalvelus-

ten uudistamisen jälkeen käsikirjakomitea aloitti vuonna 1998 Toimitus-

ten kirjan uudistamisen. Uudistetut toimitusten kaavat saatiin koekäyt-

töön vuonna 2000.
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Kaste

Kastettujen osuus kaikista syntyneistä pieneni kertomuskaudella. Vuon-

na 1999 kastettiin luterilaisen kirkon jäseneksi 50 000 lasta eli 87,5 %

kaikista Suomessa syntyneistä (89,9 % vuonna 1995). Lisäksi kastettiin

muita kirkkoon liittyviä alaikäisiä, erityisesti rippikoululaisia, sekä aikuisia,

mutta näiden kasteiden lukumäärästä ei ole kattavaa tietoa.

Vuonna 1999 toimitetuissa kastetilaisuuksissa oli 930 000 osallis-

tujaa eli 19 henkeä kastetilaisuutta kohti. Suomessa kaste on tyypillises-

ti perheen ja suvun juhla, mikä näkyy siinä, että yli kaksi kolmasosaa

kasteista oli kotikasteita. Seurakunnan tiloissa järjestetyissä kastetilai-

suuksissa ei ollut juuri kotikasteita enemmän osallistujia, vaikka tilat

olisivatkin antaneet siihen mahdollisuuden. Kotikasteissa oli keskimää-

rin 18 ja seurakunnan tiloissa järjestetyissä kasteissa 22 osallistujaa.

Avioliittoon vihkiminen

Vuonna 1999 Suomessa vihittiin avioliittoon yli 24 000 paria. Luterilais-

ten pappien suorittamien kirkollisten vihkimisten osuus kaikista vihkimi-

sistä oli 74 % (78 % vuonna 1995). Kirkollisiin vihkimisiin oikeutetuista

pareista 9 % valitsi siviilivihkimisen (5 % vuonna 1995). Kirkon jäsenten

solmimien avioliittojen määrä vuosittain löytyy liitetaulusta 5.

Kirkollisia vihkimisiä suoritettiin 17 900 vuonna 1999. Vihkitilai-

suudet keräsivät 1,3 miljoonaa osallistujaa. Häissä oli keskimäärin 75

häävierasta. Kaupungeissa häät olivat keskimäärin pienempiä kuin

maaseudulla. Vuonna 1999 kaupungeissa oli 69 ja maaseudulla keski-

määrin 85 häävierasta.

Osallistujamäärältään suurimpia häitä järjestettiin Oulun ja Lapu-

an hiippakunnissa, etenkin maaseudulla. Lapuan hiippakunnan maa-

seutuseurakunnan häissä oli keskimäärin 101 osallistujaa. Pienimpiä

häitä järjestettiin puolestaan Kuopion ja Helsingin hiippakunnissa,

joissa häissä oli keskimäärin 65 häävierasta.

Hautaan siunaaminen

Vuonna 1999 seurakunnissa järjestettiin 48 500 hautaustilaisuutta, joissa

62

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 1996–1999



oli 2 miljoonaa osallistujaa. Yhtä hautaan siunaamista kohti hautajais-

vieraita oli 43, kaupungeissa 36 ja maaseudulla 54.

Hautajaiset olivat suurimmat Oulun hiippakunnassa, jossa oli kes-

kimäärin 61 hautajaisvierasta, kaupungeissa 49 ja maaseudulla 71. Pie-

nimpiä hautajaisia järjestettiin Helsingin hiippakunnassa (27 osallistu-

jaa).

Etenkin suurissa kaupungeissa on yleistynyt tapa, että vainaja

haudataan vain suvun ja vainajan lähipiirin läsnä ollessa. Tällöin kuo-

linilmoitus julkaistaan lehdessä tavallisesti vasta hautaan siunaamisen

jälkeen.

Vuonna 1999 kirkon jäseniä kuoli 43 500 ja lisäksi kirkon papit

siunasivat hautaan noin 5 000 sellaista vainajaa, jotka eivät olleet kir-

kon jäseniä. Luterilaisen hautaan siunaamisen sai noin 98,4 % vuonna

1999 kuolleista suomalaisista.

Marraskuussa 1999 kerättyjen tietojen mukaan pappi oli yhdeksässä

kymmenestä hautauksesta läsnä myös muistotilaisuudessa ja yleensä käytti

siellä myös puheenvuoron.

Toimituskeskustelut

Toimituskeskustelut ovat yleistyneet 1980-luvulta alkaen ja yleistyivät

kertomuskaudella edelleen. Kasteen suorittaneista papeista puolet kävi

ennen kastetta kastekeskustelun lapsen kotona ja joka viides papeista

tapasi lapsen vanhemmat seurakunnan tiloissa. Kolmannes kastepa-

peista oli yhteydessä kastekotiin puhelimitse. Sen sijaan yhteydenpito

kastetoimituksen jälkeen oli harvinaista, pappi oli yhteydessä vain 6

%:iin kastekodeista kasteen jälkeen.

Eila Vileniuksen kasuaalitoimituksia käsittelevän väitöskirjan mu-

kaan monet toimituskeskustelut ovat olleet kovin lyhyitä, vain 15–30

minuutin mittaisia. Tällöin papin ja seurakuntalaisten kontakti on saat-

tanut jäädä pinnalliseksi, ja seurakuntalaisille on valitettavasti monesti

jäänyt tunne, että he eivät ole aina ehtineet puhua kaikesta tarpeellises-

ta.

Pappi tapaa hääparin poikkeustapauksia lukuun ottamatta joka

kerta ennen avioliittoon vihkimistä. Lisäksi pappi on ollut yhteydes-

sä 6 %:iin hääpareista myös vihkimisen jälkeen.
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Samoin hautauskeskusteluja käytiin käytännössä joka kerta ennen

hautaan siunaamista paitsi joissakin tapauksissa, joissa hautaustoimisto

hoiti kaikki hautaamiseen liittyneet järjestelyt. Lisäksi 11 %:ssa hau-

tauksista pappi on käynyt keskusteluja vainajan omaisten kanssa hauta-

jaisten jälkeen.

Ø Sunnuntain ja muiden pyhäpäivien pääjumalanpalvelusten kävi-

jämäärä on pienentynyt kahdessa vuosikymmenessä enemmän

kuin kolmanneksella. Jumalanpalvelusuudistuksen toteuttamista-

vasta on pitkälti kiinni se, mihin suuntaan osallistujamäärä jat-

kossa kehittyy. Jumalanpalveluksen aito ja seurakuntakeskeinen

toteuttaminen on usein tärkeämpää kuin itse kaavat, joiden puit-

teissa jumalanpalvelusta vietetään.

Ø Erityisjumalanpalvelukset ja erilaiset jumalanpalvelukset mah-

dollistavat sen, että mahdollisimman moni voisi löytää juuri itsel-

leen sopivan jumalanpalveluksen. Esimerkiksi eri musiikkityylit

houkuttelevat erilaisia osallistujia. Suurilla paikkakunnilla seura-

kunnat voisivat tehdä yhteistyötä, niin että eri ryhmille tarjottai-

siin luonteeltaan erilaisia jumalanpalveluksia ja että suurimmissa

seurakunnissa olisi useita jumalanpalveluksia saman viikonlopun

aikana samassakin kirkossa. Tarjontaa lisäämällä ja monipuolis-

tamalla voidaan tavoittaa niitäkin seurakuntalaisia, jotka syystä

tai toisesta eivät ole löytäneet paikkaansa sunnuntaiaamun juma-

lanpalveluksesta.

Ø Kirkolliset toimitukset pitävät suuren osan suomalaisista kirkon

jäseninä. Seurakunnan on työn organisoinnilla ja suunnittelulla

sekä käytännön toimintatavalla vaikutettava siihen, että kirkolli-

set toimitukset hoidetaan mahdollisimman hyvin ja että seura-

kuntalaiset kokisivat kirkolliset toimitukset edelleen merkittävinä

tapahtumina elämässään. Riittävän ajan varaaminen toimituskes-

kustelujen käymiselle on ensiarvoisen tärkeää. Samoin on tärkeää,

että papilla on mahdollisuus osallistua toimitusten jälkeen kaste-

kahveille, hääjuhlaan ja muistotilaisuuteen.
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IV MUSIIKKI- JA
KULTTUURITOIMINTA

• Musiikin asema seurakunnissa säilyi vahvana. Musiikkitoiminta

tavoitti vuosittain satojatuhansia suomalaisia, myös sellaisia, joita

muut seurakunnan toimintamuodot eivät tavoita.

• Käsikirjakomitea sai valmiiksi ehdotuksen messusävelmistöiksi.

Kirkolliskokous hyväksyi uudet messusävelmistöt tammikuussa

2000.

• Kirkossa käytiin keskustelua kirkkoon sopivasta musiikista. Esil-

le nousivat näkemyserot kirkoissa järjestettävien konserttien si-

sällöstä ja kirkollisten toimitusten musiikista.

• Luterilaisen kirkkomuseon perustamisesta käytiin laajaa keskus-

telua. Museota ei perustettu, mutta Kirkkohallitus asetti mu-

seoasiain neuvottelukunnan kehittämään kirkollisen kulttuuripe-

rinnön hoitamista ja turvaamista jälkipolville.

1. MUSIIKKITOIMINTA

Kirkon musiikkitoiminta jakaantuu useaan toiminta-alueeseen. Jumalan-

palvelusmusiikki muodostaa ytimen, josta on lankoja moneen suuntaan.

Musiikin harrastustoiminnan, kuorojen ja soitinyhtyeitten päämääränä

on useimmin juuri jumalanpalvelusmusiikin rikastuttaminen. Lisääntyvä

konserttitoiminta puolestaan liittyy sisällöltään, vaikkei aina muodoltaan,

johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitokseen ja

julistukseen.

Seurakuntien musiikkitoiminta

Musiikkitilaisuuksien määrä seurakunnissa jatkoi kasvuaan. Vuonna 1999

musiikkitilaisuuksia oli 12 000, mikä on 800 enemmän kuin neljä vuotta

aikaisemmin. Musiikkitilaisuuksiin osallistuvien määrä sen sijaan laski

hieman kertomuskauden aikana 1990-luvun alun voimakkaan kasvun jäl-
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keen. Vuonna 1999 kuulijoita oli yhteensä 1 700 000, kun heitä vuonna

1995 oli 1 780 000. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 141 henkeä.

Gallup Ecclesiastica 1999 -tutkimuksen mukaan kaksi prosent-

tia yli 15-vuotiaista osallistui kirkkokonsertteihin tai muihin hengel-

lisiin musiikkitilaisuuksiin vähintään kerran kuukaudessa. Joka kol-

mas kävi ainakin kerran vuodessa kirkollisessa musiikkitilaisuudes-

sa. Haastatteluun vastanneista puolet ei ollut viime vuosina osallis-

tunut lainkaan tällaisiin tilaisuuksiin. Naiset olivat jonkin verran

miehiä aktiivisempia myös seurakuntien musiikkitilaisuuksiin osal-

listumisessa. Naisista 41 % kävi niissä ainakin kerran vuodessa, mie-

histä vain neljännes (24 %). Aktiivisten seurakuntalaisten lisäksi

seurakunnallinen musiikkitoiminta tavoittaa vuosittain satojatuhan-

sia suomalaisia. Eri musiikkitilaisuuksista eniten osallistujia oli Kau-

neimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuuksissa, jotka kokosivat vuo-

sittain noin puoli miljoonaa osallistujaa. Osallistumisaktiivisuus hei-

jastaa tilaisuuksia kohtaan olevia myönteisiä asenteita: 83 % suoma-

laisista piti Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia tärkeänä seurakun-

tien työmuotona, kirkkoon kuulumattomistakin 64 %.

Seurakunnallisia musiikkiryhmiä oli vuonna 1999 yhteensä 2 700

eli runsaat 50 enemmän kuin neljä vuotta aikaisemmin. Vuonna 1995

musiikkiryhmissä oli jäseniä 43 300 ja neljä vuotta myöhemmin 42 300.

Valtaosa ryhmistä (2 100) oli kuoroja. Soitinyhtyeitä oli 530. Ryhmien

keskikoko oli 16 henkeä. Musiikkiryhmillä oli vuosittain 21 600 esiinty-

mistä eli keskimäärin kahdeksan esiintymistä ryhmää kohden. Kuoroja

ja musiikkiryhmiä käytettiin usein jumalanpalveluksissa. Viisi prosent-

tia seurakunnista käytti niitä joka viikko tai lähes joka viikko ja kaksi

kolmasosaa seurakunnista (63 %) vähintään kerran kuukaudessa.

Vuonna 1999 viidenneksessä seurakunnista (22 %) käytettiin ju-

malanpalveluksissa urkujen lisäksi muita soittimia vähintään kerran

kuukaudessa. Hengellisten laulujen ja gospelin käyttö virsien asemesta

oli melko harvinaista. Vain 8 % seurakunnista käytti niitä virsien pai-

kalla vähintään kerran kuukaudessa.

Kirkkohallitus päätti suositella seurakunnille musiikin esittämis-

korvausten maksamista Teostolle. Teoston ja Kirkkohallituksen neu-

votteleman sopimuksen mukaisesti Kirkkohallitus suositteli, että seu-
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rakunnat maksaisivat vuonna 1999 suojatun musiikin esitysoikeudesta

korvausta Teostolle 25 penniä seurakunnan jäsentä kohti. Varsinaisten

musiikkitilaisuuksien lisäksi korvausta tuli maksaa muistakin tilaisuuk-

sista, joissa käytetään suojattua musiikkia. Näitä olivat mm. maksulliset

kerhot, jumpat, musiikkileikkikoulut, retket ja leirit. Sopimus ei koske-

nut jumalanpalvelusten yhteydessä esitettävää musiikkia eikä musiikin

esittämistä maksuttomissa tilaisuuksissa, joissa sävelteosten esittämi-

nen ei ole pääasia. Suositus koski vuotta 1999. Kirkkohallitus ja Teosto

tutkivat tänä aikana, paljonko suojattua musiikkia seurakunnissa esite-

tään.

Jumalanpalvelusmusiikki

Kirkolliskokouksen asettaman käsikirjakomitean mietinnössä mes-

susävelmistöksi ehdotettiin viittä sarjaa. Kukin niistä sisälsi jumalanpal-

veluksessa joka pyhä tekstiltään muuttumattomina pysyvät liturgiset lau-

lut: Herra armahda, Kunnia, Pyhä ja Jumalan Karitsa. Papin osuuksia si-

sältäviä vuorolauluja ei ollut valmistettu erikseen jokaista sarjaa varten,

vaan erilaisia vaihtoehtoja oli vain kaksi.

Seurakuntien lausunnoissa käsikirjaehdotuksesta eniten kritiikkiä sai

osakseen jumalanpalvelusmusiikki. Enemmistö seurakunnista (73 %) oli

sitä mieltä, että komitean ehdotuksessa sävelmäsarjoja oli liikaa. Samoin

enemmistö seurakunnista (54 %) oli sitä mieltä, että eri sävelmäsarjat eroa-

vat tyylillisesti liian vähän toisistaan.

Kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunta teki messusävelmistöön

muutoksia saadun palautteen perusteella. Yksi komitean ehdottamista

sarjoista jätettiin kokonaan pois ja yksi kokonaan uusi sarja lisättiin

joukkoon. Sarjojen määrä väheni neljään, kun kaksi sarjaa sijoitettiin

rinnan neljänneksi sarjaksi. Sarjoista kaksi perustuu klassiseen gregori-

aaniseen aineistoon, yksi on sävelletty hengellisten kansansävelmien in-

noittamana, uutena mukaan tullutta sarjaa on luonnehdittu ilmeeltään

anglikaaniseksi ja toinen neljänteen sarjaan sisältyvistä sävelmistöistä

on entuudestaan tuttu perhejumalanpalveluksen sävelmäsarja.

Keskustelussa uudesta jumalanpalveluksen liturgisesta musiikista

kannettiin huolta siitä, että messun musiikillinen ilme lyödään uudis-

tuksen yhteydessä vuosikausiksi lukkoon. Sen vuoksi myös muistutet-
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tiin, että kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi esitetty musiikki ei kata

kaikkea jumalanpalveluksen musiikkia. Uusi jumalanpalvelusten kirja

antaa runsaasti tilaa musiikille, joka määräytyy kirkkovuoden ajankoh-

dan mukaisesti eikä ole muista lähtökohdista määrättyä. Jumalanpalve-

lus haluttiin jättää avoimeksi eri musiikkityyleille, joita voidaan viljellä

runsaasti esimerkiksi lukukappaleiden toteutuksessa, joidenkin virsien

sijasta tai vastausmusiikkina. Suorasanaisten ordinarium-laulujen rin-

nalla voidaan käyttää niitä vastaavia säkeistömuotoisia, mitallisia teks-

tejä. Musiikki näihin teksteihin voidaan säveltää erikseen. Tällä ratkai-

sulla haluttiin tukea esimerkiksi nuorten jumalanpalvelusten ohjautu-

mista osaksi seurakunnan yhteistä jumalanpalveluselämää aikaisempaa

huomattavasti vahvemmin. Jää nähtäväksi, miten paljon näitä mahdol-

lisuuksia osataan ja voidaan seurakunnissa käyttää.

Kirkkomusiikkiin liittyvää keskustelua

Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osasto järjesti vuonna 1998 paneeli-

keskustelun aiheesta Kirkon musiikki – resurssi vai ongelma. Tarkoituksena

oli saada aikaan mahdollisimman monipuolinen keskustelu kirkon musii-

kin arvoista. Keskustelun pääasiallinen teema oli klassisen kirkkomusii-

kin, ”korkeakulttuurin” ja populaarimman, viihteestäkin aineksia hake-

van musiikin suhde kirkon toiminnassa. Pohdittiin myös kirkkomuusi-

kon koulutuksen sisällön suhdetta kirkon intresseihin. Keskustelun toi-

nen osa käytiin kirkkopäivillä Porissa vuonna 1999. Siellä paneelin tee-

mana oli Kirkon musiikki – todellista ekumeniaa! Keskustelussa etsittiin kri-

teerejä hyvälle hengelliselle musiikille ja korostettiin, ettei kirkolliseksi

musiikiksi kelpaa mikä tahansa kaunis musiikki.

Kysymys siitä, millainen musiikki sopii kirkossa esitettäväksi, nousi

kertomuskauden aikana esille useissa yhteyksissä. Yleensä kysymyksessä

olivat näkemyserot kirkossa järjestettävien konserttien sisällöstä tai kirkol-

listen toimitusten musiikista. Kirkollisissa toimituksissa käytettävään mu-

siikkiin liittyvät ongelmat syntyvät, kun esimerkiksi vihkiparin tai vainajan

omaisten käsitykset musiikin sopivuudesta joutuvat ristiriitaan kirkon vi-

ranhaltijoiden käsitysten kanssa. Lapuan hiippakunnan kanttorit laativat

julkilausuman, jossa he korostivat kirkollisten toimitusten jumalanpalve-

lusluonteen ottamista huomioon musiikkia valittaessa. Samansuuntaisia
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näkemyksiä esitti myös uutta kirkollisten toimitusten kirjaa valmisteleva

käsikirjakomitea. Toimitusten jumalanpalvelusluonteen korostus merkit-

see sitä, että toimituksissa käytettävää ja esitettävää musiikkia koskevat sa-

mat arviointiperusteet kuin jumalanpalvelusmusiikkia yleensä.

Konserttien järjestäminen kirkossa ei muutamia poikkeuksia lu-

kuun ottamatta aiheuttanut keskustelua. Oli jokseenkin yleisesti hyväk-

syttyä, että kirkko annetaan konserttien järjestäjien käyttöön, vaikka

ohjelma ei muodostuisikaan perinteisestä kirkkomusiikista. Tapahtui

kuitenkin joitakin yhteentörmäyksiä, joista osa sai laajaakin julkisuutta.

Tampereen seurakunnat eivät päästäneet tunnettua iskelmälaulajaa,

Jari Sillanpäätä, pitämään kirkossa konserttia lähinnä siksi, että ohjel-

miston katsottiin koostuvan lähes yksinomaan perinteisestä iskelmä-

musiikista, jonka luonnollinen esityspaikka on muualla kuin kirkossa.

Asian ympärillä käytyä keskustelua kärjisti se, että eräillä muilla paikka-

kunnilla saman ohjelman esittäminen kirkossa kuitenkin sallittiin.

Mikkelissä tehtiin vuonna 1999 tuomiokapitulille valitus, kun

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta salli kirkossaan esitettävän Igor

Stravinskyn teoksen Kevätuhri, joka on sisällöltään ei-kristillinen. Tuo-

mikapituli hylkäsi valituksen.

Kirkkomusiikkitapahtumia

Kirkkomusiikkiin keskittyvien musiikkijuhlien määrä lisääntyi. Valtakun-

nalliset kirkkomusiikkijuhlat järjestettiin Tampereella kesäkuussa 1996.

Juhlien teemana oli Jumala on läsnä. Juhlille osallistuivat kirkkokuorot,

lapsi- ja nuorisokuorot sekä seurakuntien puhallinorkesterit. Osallistujia

oli kaikkiaan noin 16 000. Mikkelin kirkkomusiikkijuhlat järjestettiin tou-

kokuussa 1997 osana Mikkelin hiippakunnan 100-vuotisjuhlavuotta. Juh-

lille osallistui noin 60 kirkko-, lapsi- ja nuorisokuoroa.

Maalis-huhtikuun vaihteessa 1998 vietettiin Kuopion VII kirkkomu-

siikkipäiviä. Niiden aikana järjestettiin sekä seminaari, jossa pohdittiin kir-

kon musiikkia moniarvoisessa maailmassa, että lapsikuorokatselmus.

Tähän maan suurimpaan säännöllisesti järjestettävään kirkolliseen lapsi-

kuorotapahtumaan osallistui 18 luterilaista ja ortodoksista lapsikuoroa.

Enontekiöllä järjestetyt Hetan musiikkipäivät ovat jo vakiintunut

tapahtuma. Vuonna 1999 niitä vietettiin 30. kertaa. Juhlat ovat koko
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historiansa ajan keskittyneet pääsiäisajan jumalanpalveluselämän ym-

pärille. Lohtajan heinäkuiset kirkkomusiikkijuhlat ovat myös jo yli 20

vuotta jatkunut perinne. Niihin on viime vuosina liittynyt yhä enem-

män myös koulutuksellista ohjelmaa. Osittain myös liturgisen urkumu-

siikin kehittämiseen painottuvat Paraisten urkupäivät keräsivät vuosit-

tain alan asiantuntijoita, opiskelijoita ja myös kiinnostunutta yleisöä.

Uudempi tulokas kirkkomusiikkitapahtumien joukossa on Kirkkopal-

velujen tuottama ja Helsingin seurakuntien tukema Kirkko soikoon -fes-

tivaali. Se kasvoi merkittäväksi kirkkomusiikkikatselmukseksi, jonka

ohjelmisto suunnitellaan ennakkoluulottomasti sisältämään perinteisen

kirkkomusiikin lisäksi myös yllättävämpää kirkollisen musiikin tuotan-

toa.

Gospeltapahtumista Evankeliset musiikkimessut kokosivat kerto-

muskauden aikana vuosittain noin 2 000 kuulijaa. Joensuun gospelfes-

tivaaleja järjestettiin vuodesta 1996 lähtien. Ensimmäisinä vuosina fes-

tivaalit kamppailivat taloudellisissa vaikeuksissa. Heinä-elokuun vaih-

teessa 1999 järjestetyt neljännet peräkkäiset gospelfestivaalit muodos-

tuivat gospelin suurtapahtumaksi. Festivaalien teemana oli Suvaitsevai-

suus vaatii itsetuntoa. Juhlille osallistui yli 200 esiintyjää Suomesta, Ruot-

sista, Venäjältä ja Italiasta. Kuulijoita oli lähes 10 000. Yhteiskristillis-

ten festivaalien järjestämisessä olivat mukana Joensuu Gospel Festivals

ry:n lisäksi Joensuun evankelis-luterilaiset seurakunnat sekä helluntai-

ja vapaakirkkoseurakunnat. Juhlien yhteydessä jaettiin Suomen ainoa

gospelmusiikin palkinto Golden Gospel. Joensuu Gospel Festivals ry:n

kolmannen kerran lahjoittama palkinto myönnettiin muusikko Jukka

Leppilammelle. Ensimmäisen Golden Gospel palkinnon sai vuonna

1997 Jaakko Löytty. Vuonna 1998 palkinto myönnettiin Pekka Simo-

joelle.

Suomen Kanttori-urkuriliitto valitsi kesäkuussa 1999 vuoden

kanttoriksi dir.cant. ja dir.mus. Pekka Laakkosen Keravalta. Vuoden

kanttori valittiin ensimmäistä kertaa tunnustuksena seurakuntatasolla

tehdystä korkeatasoisesta ja arvokkaasta musiikkityöstä.
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2. KULTTUURITOIMINTA

Kirkollisesta kulttuuriperinnöstä huolehtiminen

Helsingin hiippakuntakokous teki vuonna 1995 aloitteen luterilaisen kirk-

komuseon perustamisesta. Lähtökohtana esitykselle oli se, että seurakun-

tien hallussa on huomattava osa Suomen keskiaikaista taideaarteistoa ja

muuta arvokasta kirkollista esineistöä. Monien esineiden kunto on huo-

nonemassa.

Kirkkohallitus asetti elokuussa 1996 toimikunnan laatimaan ehdo-

tuksen evankelis-luterilaisen kirkon museotoimen järjestämiseksi. Toimi-

kunta antoi toukokuussa 1997 osamietinnön, jonka perusteella kirkollis-

kokous myönsi 250 000 markan vuotuisen määrärahan seurakuntien neu-

vontaan ja ohjaamiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vanhan kirkolli-

sen esineistön inventoimiseksi, luetteloimiseksi, säilyttämiseksi, huoltami-

seksi ja konservoimiseksi. Määrärahalla palkattiin vuoden 1998 alusta mu-

seoalan asiantuntija, jonka virkapaikkana oli Turun maakuntamuseo.

Kirkkomuseotoimikunta jätti mietintönsä Kirkkohallitukselle

marraskuussa 1997. Kirkkohallitus yhtyi toimikunnan esityksiin ja esitti

kirkolliskokoukselle, että se tekisi periaatteellisen päätöksen, jonka mu-

kaan Suomen evankelis-luterilainen kirkkomuseo perustetaan valta-

kunnallisena erikoismuseona. Kirkkomuseon sijaintipaikaksi esitettiin

Turkua. Kirkolliskokouksen talousvaliokunnassa ja täysistunnossa käy-

dyssä keskustelussa keväällä 1998 nostettiin sijoituspaikkana esille

myös Kuopio.

Marraskuussa 1998 kirkolliskokous päätti, ettei museota peruste-

ta. Kirkolliskokouksen mukaan tuli panostaa ensi sijassa seurakuntien

historiallisesti arvokkaan esineistön konservointiin ja säilytysneuvon-

taan eikä käyttää varoja kiinteistön hankkimiseen. Museohanketta pi-

dettiin myös kirkolle taloudellisesti liian kalliina. Ennen museon perus-

tamista katsottiin aiheelliseksi myös selvittää, missä määrin seurakun-

nat olisivat valmiit luovuttamaan aarteitaan valtakunnalliseen muse-

oon.

Vuoden 1999 alussa Kirkkohallitus perusti kirkon museoasiain

neuvottelukunnan kehittämään kirkollisen kulttuuriperinnön hoitamis-

ta ja turvaamista jälkipolville. Neuvottelukunta toimii Kirkkohallituk-
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sen asiantuntijaelimenä museoalaan ja erityisesti kirkolliseen esineis-

töön liittyvissä kysymyksissä. Kirkkohallituksen kannan mukaan mu-

seotoimessa tulisi edetä asteittain ja olemassa olevia rakenteita hyödyn-

täen sekä aktiivisesti kannustaa ja opastaa seurakuntia säilyttämään ja

huoltamaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta esineistöään.

Kirkkonäytelmät

Erityyppiset kirkkonäytelmät vakiinnuttivat asemaansa kertomuskaudel-

la. Evankeliumien kertomuksia havainnollistettiin draaman keinoin ju-

malanpalvelusten yhteydessä ja muissa kirkoissa järjestetyissä tilaisuuksis-

sa. Ylös Jerusalemiin -vaellusdraamoja toteutettiin pääsiäisaikana eri puolil-

la Suomea. Vaikka kirkon ja teatterin vuoropuhelu on lisääntynyt koko

1990-luvun ja samalla kirkkodraaman asema on vahvistunut, kirk-

konäytelmät synnyttivät edelleen eri yhteyksissä keskustelua siitä, mitkä

taiteen muodot sopivat kirkkoon.

Vuonna 1999 kirkkonäytelmiä järjesti 14 % seurakunnista. Ne oli-

vat selvästi yleisimpiä suurissa kaupunkiseurakunnissa. Tilaisuuksiin

osallistui yhteensä 77 000 henkeä. Pääsiäisvaelluksia tai -kuvaelmia jär-

jesti runsas neljännes seurakunnista, ja niihin osallistui 125 000 henkeä.

Myös pääsiäisvaellukset ja -kuvaelmat olivat yleisimpiä suurissa kau-

punkiseurakunnissa. Yli 16 000 hengen seurakunnista peräti kaksi kol-

mesta järjesti niitä.

Kirkon kulttuuripalkinnot

Kirkon kulttuuripalkinto on jaettu vuosittain kristillisen sanoman kan-

nalta merkityksellisestä, luovasta tai esittävästä taiteellisesta toiminnasta

tai kulttuuriteosta. Kirkkohallitus myönsi kirkon kulttuuripalkinnon

vuonna 1996 professori Veikko Sinisalolle. Sinisalo palkittiin merkittä-

västä elämäntyöstä suomalaisen kulttuurin piirissä. Sinisalo tunnetaan sy-

vällisesti ajattelevana lausujana ja näyttelijänä.

Vuoden 1997 kirkon kulttuuripalkinto myönnettiin Tyrvään kes-

kiaikaisen Pyhän Olavin kirkon kunnostamiseen liittyvälle kansalaistoi-

mikunnalle. Keväällä 1992 virinneestä kirkon katon kunnostushank-

keesta syntyi kansalaisliike, jonka talkootuntien määrä oli valtava.

Hankkeelle oli ominaista vahva vapaaehtoistoiminta, johon liittyi yksit-
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täisten ihmisten käsittämättömän suuri työpanos sekä pitkäjänteinen ja

laaja-alainen yhteistoiminta. Erityisenä kulttuurihengen osoituksena

olivat vuoden 1996 heinäkuussa käynnistyneet paanuveistotalkoot.

Puolen vuoden aikana syntyi 800 talkoolaisen työn tuloksena tarvitta-

vat 16 000 käsin veistettyä paanua. Vaikka kirkon vastavalmistunut

paanukatto ja kirkon sisustus tuhoutuivat tulipalossa syyskuussa 1997,

palkinnon perustelujen mukaan lannistumaton kulttuurihenki jatkoi

kuitenkin elämää uuden kunnostushankkeen puitteissa. Lisäksi Tyr-

vään kirkon kansalaisliike oli myös valtakunnallisesti merkittävä, sillä

se herätti ihmiset huomaamaan esi-isien kulttuuriperinnön arvon sekä

vastuun sen suojelemisesta ja säilyttämisestä tuleville polville.

Vuoden 1998 kirkon kulttuuripalkinto myönnettiin teatterinohjaaja

Marjatta Haapaselle. Palkinnon perustelujen mukaan Marjatta Haapanen

on luonut 1970-luvulta lähtien pohjan kirkkodraamalle ja sen esittämiselle

aikana, jolloin tämä taiteen muoto ei ollut yleisesti tunnettu ja sitä kohtaan

koettiin ennakkoluuloja. Monet kirkon työntekijät ovat saaneet häneltä

vaikutteita omaan ilmaisuunsa ja taitojensa kehittämiseen.

Kirkkohallituksen asettaman kulttuuripalkintotyöryhmän jäsenet

pyysivät eroa vuonna 1999 perusteenaan kulttuuripalkinnon jakamises-

ta syntynyt epäluottamus. Palkintoa ei jaettu työryhmän esittämille eh-

dokkaille eikä työryhmä käsityksensä mukaan saanut tietoa Kirkkohal-

litukselta ratkaisun perusteista. Kirkkohallitus myönsi työryhmälle

eron. Vuoden 1999 kulttuuripalkinnon jakamisen Kirkkohallitus päätti

antaa Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan keskuksen val-

misteltavaksi.

Vuoden 1999 kulttuuripalkinto myönnettiin rovasti Tauno Saran-

tolalle kiitoksena ja tunnustuksena monipuolisesta kirkon ja kulttuurin

välistä yhteyttä edistävästä toiminnasta ja seurakuntien taidetoimintaa

tukevasta asiantuntijatyöstä. Sarantola on edistänyt merkittävästi visu-

aalisten taideteosten käyttöä kirkoissa ja seurakuntatiloissa.

Kulttuurifoorumit

Kristillinen Kulttuuriliitto vietti 50-vuotisjuhlaansa vuonna 1997. Liitto

perustettiin sodanjälkeiseen Suomeen luomaan yhteyksiä tieteen, taiteen,

yhteiskunnan ja uskonnon välille. Juhlavuotenaan Kristillinen Kulttuuri-
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liitto järjesti eri puolilla maata useita seminaareja ja luentosarjoja, jotka

pyrkivät toteuttamaan toiminnan peruslinjaa, eli kannustamaan syvälle

menevään keskusteluun ajankohtaisista aiheista. Oulussa järjestettiin Poh-

joisuus ja ihminen -esitelmäsarja, jossa paneuduttiin uskonnon ja pohjoisen

taiteen suhteisiin, pohjoiseen hengellisyyteen, arktiseen lääketieteeseen,

arktiseen luontotutkimukseen sekä ihmisen ja tekniikan suhteisiin. Hel-

singissä liitto juhli Heikki Sarmannon Trinity-konsertilla Temppeliaukion

kirkossa. Juhlavuoden pääseminaarissa Tampere-talossa käsiteltiin so-

danjälkeisen ajan arvoja ja niiden kestävyyttä.

Vuoden 1996 lokakuussa järjestettiin Porissa Kulttuurifoorumi

otsikolla Toivon foorumi. Foorumissa pohdittiin, säilyykö tulevaisuu-

denusko ja toivo paremmasta, jakautuuko kansamme niihin, joiden toi-

vo paremmasta toteutuu, ja niihin, joiden kohtalona on elää yhä suu-

remmassa toivottomuudessa. Foorumissa tarkasteltiin muun muassa

uskontoa, maaseudun tulevaisuutta, markkinavoimien valtaa, erilai-

suutta ja suvaitsevaisuutta.

Kuopiossa lokakuussa 1998 järjestetyn Kulttuurifoorumin teema-

na oli Rappeutunut Eurooppa? – Kristitty ja yhteisten arvojen tulevaisuus. Foo-

rumin alustajat pohtivat, voiko kristillinen perinne antaa jotakin tär-

keää eurooppalaisen kulttuurin suunnalle. Foorumissa Euroopan rap-

piota tarkasteltiin uskonnon, taiteen, tieteen ja median näkökulmista.

Ø Uusien messusävelmistöjen valmistuttua seurakuntien tulee erityi-

sesti panostaa uuden jumalanpalvelusmusiikin opettamiseen seu-

rakuntalaisille.

Ø Samalla kun kirkkomusiikin tason tulee säilyä korkeana, on huo-

lehdittava siitä, että musiikki puhuttelee myös riviseurakuntalai-

sia.

Ø Kirkollinen esineistö on osa seurakunta- ja sukuhistoriaa. Se on

myös kansallista omaisuutta ja olennainen osa kirkon ja suoma-

laisen uskonharjoituksen historiaa, johon liittyy taiteellisia, kult-

tuurihistoriallisia ja taloudellisia arvoja. Kirkollisen esinekulttuu-

riperinnön hoitaminen tulee turvata.
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V KASVATUS- JA NUORISOTYÖ

• Yhteiskunnan lapsiperheisiin kohdistamat leikkaukset ja työttö-

myys heikensivät lapsiperheiden toimeentulomahdollisuuksia.

Julkisuudessa käytiin vilkasta keskustelua lasten ja nuorten ase-

masta.

• Iltapäiväkerhojen määrä lisääntyi kertomuskaudella ja osallistu-

jien määrä lisääntyi lähes kolminkertaiseksi.

• Päiväkerhoihin osallistuminen väheni kertomuskaudella 20 %. Tästä

huolimatta päiväkerho tavoitti edelleen lähes puolet 4–6-vuotiaista.

• Rippikoulun suosio säilyi vahvana koko nelivuotiskauden. Vuon-

na 1999 rippikoulun kävi 15-vuotiaiden ikäluokasta 91 %.

1. YLEISTÄ

Työttömyys ja julkisen sektorin leikkaukset vaikuttivat myös lasten ja

nuorten asemaan. Perheet joutuivat karsimaan harrastustoiminnasta ja

samalla esimerkiksi koululaisten iltapäivätoimintaa supistettiin. Lapset ja

nuoret kärsivät perheiden pahoinvoinnista. Toimintaympäristön muu-

tokset aiheuttivat paineita lapsi- ja nuorisotyössä työskenteleville kirkon

työntekijöille.

Nuorten enemmistön maailmakuvat ja arvomaailma olivat sirpa-

leisia ja ristiriitaisia. Helena Helven vuonna 1997 julkaistun tutkimuk-

sen mukaan nuoret valitsivat asenteensa tilanteen mukaan eri arvojär-

jestelmistä. Sama nuori saattoi olla joissakin asioissa individualisti, jois-

sakin rasisti ja joissakin humanisti. Nuorten arvomaailmassa oli myös

nähtävissä polarisoitumista, esimerkiksi työttömien ja työssä olijoiden

välillä. Vihreän maailmankuvan omaavien keskuudessa esiintyi pyrki-

mystä määritellä uudelleen luonnon ja ihmisen suhdetta. Tämä ilmeni

mm. siinä, että osa ekologisesti suuntautuneista nuorista oli valmis

puolustamaan eläinten elinoloja jopa lainvastaisin keinoin. Nuorten

usko tieteen ja teknologian mahdollisuuksiin ratkaista suuria ongelmia

horjui ja kiinnostus politiikkaa kohtaan oli vähäistä.
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Uususkonnot ja new age vaikuttivat yhä useampien nuorten lähi-

piirissä. Niistä aktiivisesti kiinnostuneiden määrä säilyi kuitenkin piene-

nä. Saatananpalvonta sai kertomuskaudella runsaasti julkisuutta mm.

hautakivien kaatamisen ja Hyvinkäällä marraskuussa 1998 tehdyn pa-

loittelusurman vuoksi. Seurakuntien työntekijät joutuivat kohtaamaan

ilmiön yhä useammin eri puolella Suomea. Tapio Kuuren vuonna 1999

tekemän tutkimuksen mukaan nuorisosatanismin dualistinen ideologia

houkutteli nuoria suoraviivaisuudellaan. Nuorisosatanismi ei ollut

lama-ajasta eikä taloudellisesta hädästä kumpuava ilmiö, vaan pikem-

minkin keskiluokkaisten nuorten alakulttuuri. Arviot saatananpalvojien

lukumäärästä vaihtelivat muutamasta sadasta useisiin tuhansiin.

Huumeiden kokeilu ja lääkkeiden päihdekäyttö lisääntyivät nuor-

ten keskuudessa. Myös varhain alkava ja voimakkaasti humalahakuinen

alkoholin käyttö oli kasvava ongelma. Tilanne tuli esille useissa kerto-

muskauden aikana tehdyissä tutkimuksissa. Eri viranomaiset pyrkivät

löytämään keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Myös kirkon piirissä asi-

aan kiinnitettiin jatkuvaa huomiota. Piispa Voitto Huotari kuvasi nuor-

ten tilannetta Mikkelin hiippakunnan hiippakuntakokouksessa vuonna

1997 seuraavasti:

”Huumeita käyttävät nuoret ovat yhteiskuntamme uhreja. Eivät he

ole osaansa vapaasti valinneet, vaan vaihtoehtojen puutteessa. Monesti

takana on perheen pahoinvointi. Vanhemmat eivät jaksa kiinnostua

lapsistaan. Aikuistuminen alkaa entistä nuorempana, ja mallit on

saatu vanhemmilta. Syyllistäminen ei silloin ole olennaista, vaan välit-

täminen.”

Kirkon kasvatustyössä kiinnitettiin kertomuskaudella yhä enemmän huo-

miota vanhemmuuden ja perheiden tukemiseen. Seurakuntien työssä pa-

nostettiin syrjäytymisen ehkäisyyn teemalla Elämän syrjästä kiinni. Vuosi-

na 1997–1998 seurakuntien työntekijöitä koulutettiin ja perehdytettiin

syrjäytymisvaarassa eri tavalla elävien lasten ja nuorten kysymyksiin. Dia-

konista työotetta ja erityisnuorisotyötä korostettiin aiempaa enemmän.

Seurakuntien nuorisotyön verkostoituminen muiden nuorisotyötä

tekevien tahojen kanssa oli kertomuskaudella tyypillistä. Nuorten

oman aktiivisuuden kasvattamista tuettiin mm. Mahis-kampanjan avul-
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la. Mahis – Mahdollisuus itää sinussa oli vuosina 1998–1999 toteutettu

valtakunnallinen kampanja, joka oli suunnattu niille 13–17-vuotiaille

nuorille, joilla on vaikeuksia kotona, koulussa, päihteiden tai virkaval-

lan kanssa. Kampanja ohjasi nuoria omaehtoiseen toimintaan. Nuori-

so- ja urheilujärjestöt sekä muut nuorten kanssa toimivat tahot suun-

nittelivat kampanjaa yhteistyössä. Sen koordinoijana toimi maamme

suurimpien nuoriso- ja urheilujärjestöjen yhteistyöhanke, Nuorten

Akatemia ry. Kampanja sai taloudellista tukea Yhteisvastuukeräykses-

tä.

Riemuvuotta juhlistettiin vuosituhannen viimeisen adventtiajan

alkaessa mittavalla kirjaprojektilla, jonka organisoi Seurakuntien Lapsi-

työn Keskus. Seurakunnat jakoivat Tulevaisuuden maa -kalenterikirjasta

80 000 suomenkieliseen ja 10 000 ruotsinkieliseen kotiin. Kirjan tarkoi-

tuksena oli tukea perheen yhteisten hetkien ja kotihartauksien elvyttä-

mistä sekä kristillisen joulutradition siirtämistä uudelle sukupolvelle.

2. LAPSITYÖ

Kirkon lapsityön lähtökohta on kasteopetus. Seurakuntien kasvatustyö

täydentää ja tukee kodeissa annettavaa kasvatusta. Keskeistä on innostaa

lapsia löytämään asioita omien kiinnostustensa mukaisesti ja antaa heille

riittävästi aikaa kysellä, pohtia ja tehdä johtopäätöksiä. Myös vanhem-

muuden tukeminen on keskeinen osa seurakuntien lapsityötä.

Päiväkerho

Päiväkerho kokoontuu yleensä pari kertaa viikossa, ja ohjelmaan kuuluu

askartelua, leikkejä ja muuta sosiaalista ja virikkeellistä toimintaa. Samalla

lapset tutustuvat kristinuskon perusasioihin ja kirkkovuoden juhliin.

Esiopetuksen laajeneminen ja uuden päivähoitolain voimaantulo

vaikuttivat kertomuskaudella päiväkerhoihin osallistumiseen. Uuden

päivähoitolain mukaan jokaisella lapsella on oikeus kunnalliseen päivä-

hoitopaikkaan.

Päiväkerhojen määrä oli 1990-luvun alkupuolella vakiintunut runsaa-

seen 7 000:een. Niiden määrä alkoi vähetä vuodesta 1996 lähtien vuosit-
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tain runsaalla parillasadalla. Vuonna 1999 päiväkerhoja oli enää 6 050.

Samanaikaisesti päiväkerholaisten määrä pieneni viidenneksellä: kun

vuonna 1995 seurakuntien päiväkerhoissa oli 113 000 lasta, oli vastaava

luku vuonna 1999 enää 91 000. Kaupunkiseurakunnissa lapset vähenivät

jonkin verran maaseutuseurakuntia enemmän. Hiippakunnista päiväker-

holaisten määrä pieneni eniten Helsingin hiippakunnassa, peräti 30 %.

Vaikka päiväkerholaisten määrä väheni voimakkaasti, 47 % kaikista

maamme 4–6-vuotiaista oli edelleen mukana päiväkerhotoiminnassa.

Myös työmuotona päiväkerhoa arvostetaan edelleen: Kirkkomonitor 99

-tutkimuksen mukaan 90 % suomalaisista piti päiväkerhoja tärkeänä seu-

rakunnan toimintamuotona.

Lapsityöntekijöiden koulutuksesta kerrotaan luvussa XIV Koulu-

tus.

Pyhäkoulu

Pyhäkoulu on seurakuntien kristillisen kasvatuksen perinteinen muoto,

joka on liitetty yhä kiinteämmäksi osaksi jumalanpalveluselämää. Se on

”lasten kirkko”, jolla korostetaan lasten tarvetta omaan jumalanpalveluk-

seen.

Pyhäkoulujen määrä väheni kertomuskaudella, pyhäkoululaisten

määrä sen sijaan hieman kasvoi. Kun vuonna 1995 pyhäkouluja oli 3 850

ja pyhäkoululaisia 63 700, vuoden 1999 lopulla vastaavat luvut olivat 3 600

ja 64 000. Kaupunkiseurakunnissa sekä pyhäkoulujen (4 %) että pyhäkou-

lulaisten (10 %) määrä lisääntyi, maaseutuseurakunnissa puolestaan vähe-

ni. Kaikista 5–11-vuotiaista lapsista 14 % osallistui pyhäkouluun vuonna

1999. Vuodesta 1980 kertomuskauden loppuun pyhäkoulujen määrä on

vähentynyt 40 % ja pyhäkoululaisten määrä 31 % (yksityiskohtaiset tilasto-

tiedot pyhäkouluista ovat liitetaulussa 15).

Vuonna 1999 17 %:ssa seurakunnista oli päätoiminen kokoaikainen

tai osa-aikainen pyhäkoulusihteeri. Yli puolessa seurakunnista (60 %) py-

häkoulusihteerin tehtävät oli yhdistetty jonkun muun työntekijän tehtä-

viin. Viidessä prosentissa seurakunnista tehtäviä ei ollut työnjaossa mää-

rätty kenellekään. Suurin osa pyhäkoulunopettajista oli 25–44-vuotiaita

naisia. Miehiä pyhäkoulunopettajista oli vain 7 %. Pyhäkoulunopettajat

olivat valtaosaltaan vapaaehtoistyöntekijöitä.
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Pyhäkoulutyölle luotiin kertomuskaudella uusia koulutusmalleja,

muun muassa pyhäkoulun diplomikoulutus yhteistyössä Kuopion hiip-

pakunnan ja Lapsityön Keskuksen kanssa.

Perhekerho

Seurakuntiin syntyi kertomuskaudella uusia perhekerhoja, joihin lapset

ja aikuiset voivat osallistua yhdessä. Vuonna 1995 perhekerhoihin

osallistui 33 000 lasta ja 21 000 aikuista. Vuonna 1998 osallistujia oli

yhteensä 63 000. Lisäystä vuoteen 1995 verrattuna oli 14 %. Perheker-

hojen osallistujamäärien tilastointia muutettiin vuonna 1999. Kun ai-

kaisemmin kerholaisiksi oli laskettu vähintään joka neljäs kerta muka-

na olevat lapset ja vanhemmat, siirryttiin vuonna 1999 tilastointita-

paan, jossa laskettiin koko vuoden ajalta yhteen kaikki perhekerho-

käynnit. Tämän tilastointitavan mukaisesti vuonna 1999 perhekerhoja

oli 33 000 ja niissä käyntikertoja 411 000. Perhekerhojen keskimääräi-

nen ryhmäkoko vuonna 1999 oli 26 henkeä, joista aikuisia oli runsas

kolmannes (37 %). Yksityiskohtaiset tilastotiedot perhekerhoista ovat

liitetaulussa 13.

Muut lapsityön muodot

Suuressa osassa seurakuntia lapsia lähestyttiin myös syntymäpäiväkortin

tai kirjallisuuden välityksellä. Seurakunnista 60 % lähetti kaikille 1–4-vuo-

tiaille syntymäpäiväkortin. Enemmässä kuin joka kymmenennessä (13 %)

seurakunnassa käytiin tervehdyskäynnillä lapsen kotona syntymäpäivien

yhteydessä. Tällainen toiminta oli erityisen yleistä 4 000–8 000 hengen

seurakunnissa, joista peräti kolmanneksessa työntekijä tai lapsityössä mu-

kana oleva seurakuntalainen vieraili syntymäpäivän yhteydessä lapsen ko-

tona. Myös hengellisen kirjallisuuden jakaminen oli yleistä. Joka viiden-

nessä seurakunnassa koko ikäluokalle lahjoitettiin Lasten Raamattu tai

muu hengellinen kirja ja 41 %:ssa seurakunnista se lahjoitettiin osalle ikä-

luokasta.

Seurakuntien lapsityössä tuettiin myös kunnallisen päivähoidon

uskontokasvatusta mm. työntekijävierailuilla ja järjestämällä päiväker-
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holaisten jumalanpalveluksia. Näistä kerrotaan lisää luvussa XVII

Yhteiskunnan ylläpitämät palvelut.

3. VARHAISNUORISOTYÖ

Päivähoitolain toteuttaminen kunnissa merkitsi sitä, että päivähoitopaik-

koja oli lisättävä. Samalla koululaisten iltapäivätoiminnasta jouduttiin

monissa kunnissa luopumaan. Seurakunnat olivat yksi taho, joka tarttui

tähän ongelmaan. Iltapäiväkerhotoimintaa toteutettiin sekä seurakuntien

omana toimintana että verkostoyhteistyönä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Iltapäiväkerhotyö on seurakuntien järjestämää koululaisten ker-

homuotoista vapaa-ajan toimintaa. Se on tarkoitettu 7–8-vuotiaille lap-

sille ja tapahtuu pääasiassa iltapäivisin koulun jälkeen. Iltapäiväkerhot

kokoontuvat yleensä joka arkipäivä, jotkut myös harvemmin, esimer-

kiksi muutaman kerran viikossa. Iltapäiväkerhotyö on luonteeltaan

sekä kasvatuksellista että hoidollista.

Kolme neljäsosaa (73 %) seurakunnista järjesti iltapäiväkerhotoi-

mintaa yhdessä kuntien kanssa. Lähes puolella seurakunnista oli yhteis-

toimintaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa ja neljänneksellä

urheiluseurojen ja 4H-yhdistysten kanssa. Muita yleisimpiä yhteistyöta-

hoja olivat koulut, koulujen vanhempainyhdistykset ja Suomen Punai-

nen Risti.

Koululaisten iltapäiväkerhojen ja niihin osallistuvien määrä li-

sääntyi kertomuskaudella voimakkaasti. Vuonna 1995 iltapäiväkerhoja

järjestettiin joka kolmannessa seurakunnassa, ja kerholaisia oli yhteen-

sä 4 800. Vuonna 1999 kerhoja oli 660 ja kerholaisia 13 000. Iltapäivä-

kerhojen määrä kasvoi kertomuskauden aikana 142 % ja kerholaisten

määrä peräti 173 %. Kasvu oli erityisen voimakasta maaseutuseurakun-

nissa, joissa kerhojen määrä lisääntyi 225 % ja kerholaisten 226 %. Ilta-

päiväkerhoissa oli keskimäärin 20 lasta.

Varhaisnuorten kerhoissa perinteisten ohjelmakerhojen määrä vä-

heni, mutta samalla erityiskerhot lisäsivät suosiotaan. Erityisesti liikun-

nalliset kerhot kiinnostivat. Kerholaisten kokonaismäärä pieneni ker-

tomuskaudella jonkin verran. Vuonna 1995 7–14-vuotiaita varhais-

nuoria oli mukana 85 000 ja vuonna 1999 heitä oli 83 000. Varhais-
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nuorten ryhmien määrä pysyi vakaana, niitä oli koko kertomuskauden

ajan runsaat 6 000. Leiri- ja retkitoiminta oli vilkasta sekä paikallisesti

että valtakunnallisesti.

Valtakunnalliset varhaisnuorisotyötä tekevät järjestöt tiivistivät

yhteistyötään ja saivat aikaan yhteisiä kampanjoita, kuten Lasten

Eurooppa -aloitteen EU:lle, Lapsen ääni -tapahtuman ja Kuule meitä -jul-

kaisun. Tämän verkoston neuvotteluissa kirkon varhaisnuorisotyö toi-

mi yhteistyössä poliittisten järjestöjen, setlementtiliikkeen, nuo-

risoseuraliikkeen ja partiolaisten kanssa.

Seurakuntien partiolippukunnissa sekä ryhmien että partiolaisten

määrä alkoi vähetä. Vuonna 1995 ryhmiä oli 5 600 ja partiolaisia 52 000,

kun vuonna 1999 vastaavat luvut olivat 4 500 ja 45 000. Partiolaisten mää-

rä väheni kertomuskauden aikana 13 %. Yhteistyö Suomen Partiolaisten

kanssa oli laajaa. Noin seitsemänkymmentä prosenttia partiolaisista kuului

seurakuntien lippukuntiin tai lippukuntiin, joiden taustayhteisönä oli seu-

rakunta. Toimikauden aikana vahvistettiin seurakunnan partiotyöntekijöi-

den (seppojen) erityiskoulutusta ja neuvottelupäiväjärjestelmää. Partion

uskontokasvatusta varten valmistettiin materiaalia. Etsimme Elämän Totuut-

ta – suuntaviivoja partion uskontokasvatukseen -kirjasta käytettiin myös koulu-

tusmateriaalina Kolmiapila-Gilwell -kurssilla (partion ylempi johtajakoulu-

tus).

4. RIPPIKOULU

Rippikoulu säilytti vahvan asemansa. Rippikoulun suosiota tukivat sekä

nuorten kokemukset rippikoulusta että heidän vanhempiensa luottamus

rippikoulun merkitykseen nuorten elämässä. Lisäksi konfirmaatiosta on

muodostunut tärkeä sukujuhla. Myönteisten kokemusten pohjana ovat

hyvin toteutetut rippikoulut. Gallup Ecclesiastica 1999 -tutkimuksessa

85 % yli 15-vuotiaista suomalaisista katsoi, että kirkko oli hoitanut rippi-

koulun hyvin tai erittäin hyvin.

Rippikoulusta on tullut työntekijöille entistä haastavampi, koska

siellä kohdataan valikoimattomasti koko ikäluokka. Nuorten ja heidän

perheidensä lisääntyneet ongelmat tulevat esille erityisesti rippikoulu-

leireillä. Rippikoulun opettajat joutuvat työstämään yhdessä nuorten ja
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myös heidän vanhempiensa kanssa elämän monia kipukohtia ja vai-

keuksia.

Kertomuskauden aikana käytiin keskustelua rippikouluiästä. Eri

yhteyksissä esitettiin sen alentamista muutamalla vuodella. Nykyinen

käytäntö sai kuitenkin valtaenemmistön selkeän tuen. Sitä tuki myös

nykymuotoisen rippikoulun suuri suosio ikäluokan keskuudessa.

Koko kertomuskauden ajan noin 90 % 15-vuotiaiden ikäluokasta

kävi rippikoulun, 91 % vuonna 1999. Rippikoululaisten osuus ikäluokasta

pysyi selvästi suurempana kuin väestön kirkkoon kuulumisprosentti. Rip-

pikoulujen määrä lisääntyi kertomuskauden aikana 5,3 % ja rippikoululais-

ten määrä 3,5 %. Vuonna 1999 pidettiin 2 300 rippikoulua, joissa oli yh-

teensä 60 500 rippikoululaista. Vuosittain noin 1 700 15-vuotiasta liittyi

kirkon jäseneksi. Leiririppikoulujen suosio on edelleen kasvanut. Vuonna

1999 yhdeksän kymmenestä valitsi rippikoulumuodokseen leirin. Osallis-

tujamäärillä mitattuna uskontokuntiin kuulumattomille tarkoitetuista Pro-

metheus-leireistä ei ole muodostunut kilpailijaa rippikoululle, vuonna

1999 Prometheus-leireille osallistui 540 nuorta.

Erilaisten oppijoiden huomioon ottaminen tuli entistä vahvem-

min esille. Osittain tähän vaikutti vuosien 1997–1998 valtakunnallinen

kampanja Oikeus oppimiseen. Se herätti kiinnostusta myös rippikoulu-

työn kehittämiseen siten, että oppimisen vaikeudet tunnistetaan jatkos-

sa entistä paremmin ja niihin etsitään toimivia ratkaisuja.

Rippikoulutyössä tehtiin yhteistyötä STAKESin laajapohjaisen it-

semurhien ehkäisyprojektin kanssa. Tämä yhteistyö osoittautui merkit-

täväksi erityisesti rippikoulun ryhmänohjaajien koulutuksessa ja rippi-

koulutyön jäsentämisessä yhteiskunnan auttamisverkostoihin paikalli-

sesti. Samalla se tarjosi liittymäkohdan kirkon lapsi- ja nuorisotyön pai-

nopistealueen toteutukseen, Elämän syrjästä kiinni -teeman työstämi-

seen.

Rippikoulun kehittämisessä seurakuntien apuna toimivat hiippa-

kunnalliset rippikoulukonsultit. Tällä ratkaisulla tukitoimintojen paino-

piste pyrittiin siirtämään lähelle seurakuntia. Seurakunnat onnistuivat

kehittämään jatkuvasti uusia sovelluksia rippikoulutyöhön. Niitä tuet-

tiin tietoisesti kokeilutoiminnan avulla. Kokemusten kerääminen uu-

sista innovaatioista oli yksi keino välittää tietoa seurakuntiin ja hyödyn-
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tää siten kentän omaa kokemusta. Dialogipedagoginen rippikoulu ja

siihen liittyvä innostajakoulutus oli yksi esimerkki uudentyyppisistä in-

novaatioista. Vaellusrippikouluille laadittiin yhteiset luonnonsuojelua

koskevat ohjeet yhteistyössä Lapin matkailusta ja luonnonsuojelusta

vastuuta kantavien tahojen kanssa.

Kansainvälisyys oli yksi uusi painotus rippikoulujen suunnittelus-

sa. Se näkyi mm. erikielisissä rippikouluissa ja seurakuntien rippikoulu-

jen kansainvälisissä yhteyksissä. Myös kirkon yhteiselle rippikoulutyöl-

le syntyi vankka kansainvälinen kosketuspinta Pohjoismaissa, Baltiassa,

Saksan maakirkoissa ja Unkarissa.

Kirkon kasvatusasiain keskuksessa valmisteltiin uutta rippikoulun

opetussuunnitelmaa kirkolliskokouksen hyväksymän uuden Katekis-

muksen pohjalta. Tämä valmistelutyö näkyi erilaisissa koulutustilai-

suuksissa ja kokeiluprojekteissa seurakuntatasolla. Yhtenä konkreet-

tisena tuloksena valmistui uusi Rippikoulutyön käsikirja. Kartalla (1998).

Internet-yhteyksien myötä toimintakauden aikana syntyi rippi-

koulutyötä palveleva kotisivujen verkosto, joka tulee jatkossa muutta-

maan monia rippikoulutyön ohjaamiseen liittyviä käytäntöjä.

5. NUORISOTYÖ

Nuorten työttömyysaste pysyi kertomuskauden aikana korkealla muu-

hun työikäiseen väestöön verrattuna. Lisäksi työsuhteiden lyhytaikaisuus

ja erilaiset pätkätyöt olivat tyypillisiä erityisesti nuorten keskuudessa.

Myös nuorten lisääntynyt päihteiden ja huumeiden käyttö sekä erilaiset

alakulttuurit, kuten saatananpalvonta, toivat nuorisotyöntekijöille uusia

haasteita. Näitä nuorten elämäntilanteisiin liittyviä ongelmia käsiteltiin

yhteisissä koulutuksissa, seminaareissa ja neuvottelupäivillä. Seurakuntien

ja kuntien kesken virisi yhteistyötä, jossa pyrittiin löytämään ratkaisuja

paikkakunnan huumeongelmaan. Päihde- ja huumeongelmien arvioidaan

tulevaisuudessa vaativan lisää panostusta: vuonna 1999 tehdyn seurakun-

tien vaikuttajakyselyn mukaan yli kaksi kolmasosaa (71 %) seurakuntien

työntekijöistä ja luottamushenkilöistä arvioi kirkon päihde- ja huume-

työn merkityksen lisääntyvän tulevaisuudessa.

Kirkon nuorisotyötä arvostettiin. Kirkkomonitor 99 -tutkimuk-
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sen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta (91 %) piti seura-

kuntien nuorisotyötä tärkeänä. Gallup Ecclesiastica 1999 -tutkimuksen

mukaan valtaosa suomalaisista (67 %) oli myös sitä mieltä, että kirkon

nuorisotyö oli hoidettu hyvin.

Vuonna 1999 osallistui seurakuntien nuorisotyön säännölliseen ko-

koavaan toimintaan 23 000 nuorta, mikä on noin 9 % kaikista 15–18-vuo-

tiaista. Kokonaismäärä pieneni noin 9 %:lla vuoteen 1995 verrattuna.

Nuorten ryhmien määrä väheni kertomuskauden aikana 14 %:lla. Vuonna

1995 ryhmiä oli 1 740 ja vuonna 1999 1 500 (ks. liitetaulu 20). Seurakun-

nilla oli kuitenkin säännöllistä yhteistoimintaa oppilaitosten kanssa, jolloin

toiminta tavoitti paikkakunnittain vaihdellen noin 90 % ikäluokasta.

Isoskoulutusta järjesti kolme neljäsosaa seurakunnista. Siihen o-

sallistui 25 % rippikoulun käyneistä. Isoskoulutuksesta onkin muodos-

tunut keskeinen osa rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä. Koulutuksen

kesto ja sen sisältö vaihtelivat seurakunnittain. Viidennes seurakunnis-

ta järjesti alle 20 tuntia kestävän isoskoulutuksen. Yleisimmin koulutus

kesti 20–60 tuntia. Kaupunkiseurakunnissa pitkät isoskoulutukset oli-

vat yleisiä. Joka kolmannessa (31 %) kaupunkiseurakunnassa isoskou-

lutus kesti 40–60 tuntia. Lähes puolet kaupunkiseurakunnista (45 %)

järjesti pitkän, yli 60 tuntia kestäneen isoskoulutuksen.

Isoskoulutukseen osallistuttiin aktiivisesti. Huolimatta monissa seu-

rakunnissa pitkäänkin kestävistä koulutuksista lähes kolme neljästä (72 %)

koulutuksen aloittaneesta kävi sen loppuun. Näistä lähes kaikki myös toi-

mivat isosena rippikoululeirillä. Isosista valtaosa (87 %) oli alle 18-vuotiai-

ta. Isoset toimivat myös lukuisissa muissa tehtävissä, kuten varhaisnuor-

ten kerhojen ohjaajina, muilla leireillä apuohjaajina, nuorten ryhmien vas-

tuuhenkilöinä ja apuohjaajina isoskoulutuksessa.

Nuorten ihmissuhdetaitojen kursseja (Nuisku) pidettiin joko oma-

na toimintamuotonaan tai osana rippikoulun ryhmänohjaajakoulutus-

ta. Nuisku-kurssin kävi vuosittain noin 2 500 nuorta. Kurssien koulut-

tajien koulutuksen on järjestänyt Nuorten Keskus ry.

Yhteisten teemojen – Saman taivaan alla ja Elämän syrjästä kiinni –

aihepiirit olivat keskeisesti esillä suurissa nuorisotapahtumissa, kuten

Kirkon nuorisopäivillä. Myös jumalanpalvelusuudistuksen tukeminen
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jatkui; nuorisotapahtumissa uudenmuotoiset jumalanpalvelukset löysi-

vät otollisen maaperän.

Keväällä 1999 Kirkon nuorisopäivät ja Kirkkopäivät toteutettiin

Porissa yhdessä. Päivät suunniteltiin alusta pitäen niin, että osallistujien

suuri ikäjakauma otettiin huomioon. Kirkon nuorisopäivien yhteydes-

sä toteutettiin kansainvälistä nuorisovaihtoa. Sekä Viron että Unkarin

luterilaiset kirkot kutsuivat suomalaisia seurakuntanuoria osallistumaan

päivilleen. Näin esim. Viro-yhteistyössä palattiin perinteiseen yhteis-

työn muotoon, joka katkesi vuonna 1940 yli puolen vuosisadan ajaksi.

Evankelisen liikkeen Maata Näkyvissä -tapahtumat keräsivät kerto-

muskauden aikana vuosi vuodelta suurempia joukkoja ylittäen 10 000 kä-

vijän rajan. Myös Kansanlähetyksen järjestämä Nuorten Kesä -tapahtuma

kokosi vuosittain suuren määrä nuoria.

Kuvio 20. Kirkon lapsi- ja nuorisotyön työmuotojen

tavoittavuus vuonna 1999.
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Ekumenia ja kansainvälisyys

Vuosikymmenen vaihteessa toteutettu kaksivuotinen eurooppalainen su-

vaitsevaisuuskampanja Kaikki erilaisia – kaikki samanarvoisia sai oman kir-

kollisen sovelluksensa Saman taivaan alla. Se avasi kansainvälisen toimin-

nan yhteydessä uuden näkökulman muutokseen, joka Suomessa tapah-

tuu maahanmuuttajien lukumäärän noustessa. Vuosiaihetyöskentelyn jat-

koksi valmistui materiaali Gabriel, jäätelö ja kaukaiset kulttuurit. Se antaa

tietoa ja virikkeitä monikulttuuriseen toimintaan paikallisseurakunnassa.

Tähän tematiikkaan on kiinnitettävä huomiota yhä enemmän erityisesti

nuorisotyöntekijöiden koulutuksessa.

Vuosikymmenen puolivälissä kokeiltiin kahden vuoden ajan kan-

sainvälisen nuorisokortin (Herkules) markkinointia kirkollisena sovel-

luksena Confirmation card -nimellä. Suomessa nuorisokorttia hallinnoi

Allianssi ry. Kirkollinen kokeilu ei menestynyt ja sopimus sanottiin irti

vuoden 1996 lopussa.

Koulutusyhteistyö Viron ja Liettuan evankelis-luterilaisten kirk-

kojen nuorisotyön kanssa jatkui vakiintuneena. Koulutusvastuun siir-

ryttyä kirkolle itselleen on yhteistyö Viron kanssa muodostunut enem-

män yhteisiksi neuvotteluiksi. Seurakuntien väliset suorat kontaktit li-

sääntyivät myös nuorisotyössä. Viro oli monille seurakunnille suosittu

tutustumismatkojen kohde. Samalla syntyi kahdenvälisiä kontakteja

seurakuntien välillä. Vuoden 1999 lopulla neuvoteltiin yhteistyön aloit-

tamisesta Unkarin luterilaisen kirkon kanssa rippikoulukoulutuksen

osalta.

Ruotsin ja Suomen sekä eteläisen Afrikan kirkkojen SALMA-yh-

teistyö (Southern African Liturgy, Music and Arts) tuotti pienen toi-

mintaan sitoutuneen ryhmän myötä vaikutteita erityisesti nuoren seu-

rakunnan musiikkiin.

Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston (EYCE) toimisto si-

jaitsi suomalaisen pääsihteerin myötä viisi vuotta (1994–1998) Helsin-

gissä. Järjestö tarjosi kymmenille opiskelijoille mahdollisuuden eku-

meeniseen oppimiseen vapaaehtoistyössä.

86

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 1996–1999



Yhteistyö nuorisotoiminnassa

Lähes jokaisella seurakunnalla (94 %) oli yhteistoimintaa kunnallisen

nuorisotoimen kanssa. Noin kaksi kolmasosaa (63 %) seurakunnista teki

yhteistyötä seurakuntien ulkopuolella toimivien partiolippukuntien kans-

sa. Lisäksi kahdella kolmasosalla (69 %) oli yhteistoimintaa kirkollisten

järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa. Myös yhteistyö koulujen vanhem-

painyhdistysten, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen

Ristin kanssa oli yleistä.

Yhteistyö liikuntajärjestöjen kanssa väheni. Kun vuonna 1995
kolmella neljästä seurakunnasta oli säännöllistä tai satunnaista yhteis-
toimintaa liikuntajärjestöjen kanssa, oli sitä vuonna 1999 enää vähän yli
puolella seurakunnista (54 %). Kuitenkin Elämä on yhteispeliä -yhteistyö
Suomen Palloliiton kanssa vahvistui.

Kirkon nuorisotyön keskus julkaisi yhdessä Nuorten Keskus ry:n
ja Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskuksen kanssa nuorisotyöntekijöille
lähetettävää ammatillista lehteä Villi – ihmisille nuorisotyössä. Lehti on il-
mestynyt viisi vuotta, ja se on vakiinnuttanut asemansa ammattikun-
nan keskuudessa. Lehti ilmestyi myös Internetissä.

Kuntien nuorisotoimi, koulut, liikunta- ja muut järjestöt muodos-
tuivat verkostoitumisajattelun myötä entistä aktiivisemmin luonteviksi
yhteistyökumppaneiksi. Kirkon nuorisotyö oli perustamassa Nuorten
Akatemiaa, joka tähtää nuorten toimijoiden mittavaan, koko maan kat-
tavaan järjestelmään. Nuorten Akatemian Mahis-kampanjalla luotiin
mm. Yhteisvastuukeräyksen avulla toimintaedellytyksiä nuorille, joilta
ne melkein tyystin puuttuvat.

Nuorisotoiminnan yhteistyökumppaneita olivat kirkollisen järjes-
tökentän lisäksi Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi monine jäsenjär-
jestöineen, opetusministeriö, Opetushallitus, sosiaali- ja terveysminis-
teriö, STAKES ja työministeriö.

Nuoret aikuiset

Nuoret aikuiset toimivat lukuisissa seurakuntien vapaaehtoistehtävissä.

Pyhäkouluopettajista ja rippikoulun isosista noin joka kymmenes ja var-

haisnuoriso- ja nuorisoryhmien ohjaajista lähes viidennes oli iältään

18–24-vuotias.
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Nuorten aikuisten toiminnan järjestäminen paikallisseurakunnissa

oli paikoitellen varsin pulmallista: pieniltä paikkakunnilta muutettiin opis-

kelun ja työn perässä suurempiin keskuksiin tai oli perheen perustamisen

aika. Lasten syntymä sitoo kotiin, ellei tarjolla ole koko perhettä kiinnos-

tavaa toimintaa. Perheen perustaneiden ja perheettömien odotukset eivät

ole yhteneväisiä.

Nuorille aikuisille järjestettiin toimintaa opiskelupaikkakunnilla sekä

seurakuntien että kristillisten järjestöjen organisoimana. Nuoria aikuisia

osallistui erityyppiseen vapaaehtoistyöhön, esimerkiksi Saapas-operaatioon.

Kansainvälisyyteen ja ekumeeniseen toimintaan nuoret aikuiset

saivat koulutusta ja löysivät toimintaväyliä sekä Suomen ekumeenisen

neuvoston (SEN) nuorisojaoston että luterilaisen kirkon kautta avau-

tuvista kanavista (Ameeba).

Useiden kristillisten järjestöjen ja oppilaitosten tukema Tosi Rak-

kaus Odottaa -kampanja käynnistyi syksyllä 1997. Amerikkalaisen esiku-

vansa mukaisesti kampanjassa kehotetaan nuoria pidättäytymään esi-

aviollisista sukupuolisuhteista. Kertomuskauden loppuun mennessä lä-

hes 3 000 nuorta oli liittynyt kampanjaan allekirjoittamalla lupauksen

pidättäytyä sukupuoliyhteydestä avioliittoonsa saakka.

Nuorten aikuisten Uusi viini -toimintaryhmät aktivoituivat kirkol-

listen vaalien alla. Marraskuun 1998 seurakuntavaaleissa nuorten ää-

nestysprosentti oli selvästi keskimääräistä alhaisempi. Ammattiryhmis-

tä vähiten äänestäjiä oli työntekijöiden, työttömien ja opiskelijoiden

joukossa. Kirkkovaltuustoihin valituista vain 3 % oli alle 25-vuotiaita.

Kertomuskauden lopulla käydyissä kirkolliskokousvaaleissa yhtään alle

30-vuotiasta ei valittu vuonna 2000 työnsä aloittavaan kirkolliskokouk-

seen.

Vuonna 1996 kirkolliskokouksessa tehtiin aloite äänioikeusikära-

jan laskemisesta 16 vuoteen. Ehdotusta perusteltiin sillä, että ikäluo-

kasta 90 prosenttia käy rippikoulun 15-vuotiaana. Rippikoulun käyneil-

lä nuorilla on luonteva yhteys seurakuntaan, ja heille olisi myös annet-

tava mahdollisuus vaikuttaa oman seurakuntansa päätöksentekoon.

Äänioikeusikärajan laskemisen toivottiin myös vaikuttavan myöntei-

sesti kirkollisten vaalien äänestysvilkkauteen. Kirkolliskokous ei kui-

tenkaan hyväksynyt ehdotusta.
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Syksyllä 1998 Kirkon tutkimuskeskus teki ns. seurakuntien vai-

kuttajakyselyn, johon vastasi yli 1 000 työntekijää ja luottamushenkilöä.

Tässä laajassa kyselyssä selvitettiin myös suhtautumista seurakuntavaa-

lien äänestysikärajaan. Luottamushenkilöistä 23 % kannatti ja 50 %

vastusti seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista 16 vuoteen.

Työntekijöistä ajatusta kannatti 26 % ja vastusti 46 %. Myönteisimmin

suhtautuivat nuorisotyöntekijät, joista 42 % oli ajatuksen puolella ja

34 % sitä vastaan.

Erityisnuorisotyö

Laman seurauksena erityisnuorisotyön merkitys perinteisen varhais-

nuoriso- ja nuorisotyön rinnalla vahvistui. Lapsi-, varhaisnuoriso-, nuori-

so- ja diakoniatyön toimialueella toteutetun Elämän syrjästä kiinni -paino-

pistetyöskentelyn myötä seurakuntien ja yhteiskunnan eri toimijoiden vä-

linen yhteistyö lisääntyi. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kysymykset

ovat teeman vaihduttuakin pysyneet jatkuvasti esillä.

Avointen ovien tilaisuuksia järjestettiin joka toisessa seurakunnas-

sa (52 %). Niitä oli eniten kaupunkiseurakunnissa, joista kaksi kolmes-

ta (65 %) järjesti avointen ovien tilaisuuksia. Selvästi eniten niitä oli

suurissa kaupunkiseurakunnissa: yli 16 000 hengen seurakunnista perä-

ti 75 % järjesti niitä. Hiippakunnista niitä oli eniten Kuopion (78 %) ja

Helsingin (67 %) hiippakunnissa.

Saapas-toiminnassa seurakuntien työntekijät yhdessä kunnan nuo-

risotyöntekijöiden, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa kouluttivat

nuoria auttamaan päihteiden ja huumeiden kanssa vaikeuksissa olevia

nuoria. Saapas-toimintaa toteutettiin noin joka kolmannessa seurakunnas-

sa (29 %). Toiminta oli selvästi keskittynyt suuriin kaupunkiseurakuntiin.

Kaupunkiseurakunnista Saapas-toimintaa järjesti 42 %, kun vastaava luku

maaseutuseurakunnissa oli 20 %. Yli 12 000 hengen seurakunnista 60–70 %

järjesti Saapas-toimintaa. Hiippakunnista toiminta oli selvästi yleisintä Hel-

singin hiippakunnassa, jossa kolme neljästä (75 %) seurakunnasta järjesti

sitä. Myös muu etsivä työ oli keskittynyt suuriin kaupunkiseurakuntiin.

Kolme neljästä kaupunkiseurakunnasta harjoitti etsivää työtä, yli 16 000

hengen seurakunnista kaikki.

Seikkailutoimintaa järjestettiin joka neljännessä seurakunnassa
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(27 %). Myös tämä toimintamuoto oli selvästi yleisempää kaupunki-

(43 %) kuin maaseutuseurakunnissa (17 %). Kaikkein yleisintä se oli

suurissa, yli 16 000 hengen seurakunnissa, joista peräti 67 % järjesti

seikkailutoimintaa.

Erityisnuorisotyötä toteutettiin yhteistyössä useiden eri tahojen

kanssa. Yleisintä oli yhteistyö kunnallisen nuorisotyön kanssa. Sään-

nöllistä yhteistoimintaa oli kunnallisen nuorisotyön kanssa 58 %:lla,

sosiaalityön kanssa 40 %:lla seurakunnista. Myös yhteistyö poliisin

kanssa oli yleistä. Runsas kolmannes seurakunnista teki erityisnuoriso-

työssä säännöllistä yhteistyötä poliisin kanssa. Mannerheimin Lasten-

suojeluliiton kanssa säännöllistä yhteistyötä erityisnuorisotyössä teki

runsas kymmenesosa seurakunnista. Yhteistoiminta edellä mainittujen

tahojen kanssa oli yleisintä suurissa kaupunkiseurakunnissa. Hiippa-

kunnista sitä oli selvästi eniten Helsingin hiippakunnassa.

Kirkollisten järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa oli säännöllistä

yhteistyötä erityisnuorisotyössä 13 %:lla seurakunnista. Säännöllinen

yhteistoiminta oli selvästi yleisintä Mikkelin hiippakunnassa, jossa sitä

oli joka kolmannella seurakunnalla.

Erityisnuorisotyötä tehtiin myös monien muiden järjestöjen ja yh-

teisöjen kanssa. Yhteistyössä olivat mukana mm. koulujen erityisopet-

tajat ja koulukuraattorit, kunnallinen mielenterveystoimi ja työvoima-

toimisto sekä huumeiden vastaisista järjestöistä mm. Vapaaksi Huu-

meista ry. ja Irti Huumeista ry.

Laaja yhteistyöhanke koulujen kanssa oli helmikuussa 1999 Nuorten

Keskuksessa käynnistetty ALIS-projekti. Sen päämääränä on ehkäistä

nuorten syrjäytymistä puuttumalla peruskoulussa esiintyvään alisuoriutu-

miseen. Alisuoriutuva oppilas menestyy opinnoissaan selvästi alle kykyjen-

sä, mikä voi johtaa mm. häiriökäyttäytymiseen koulussa ja sen ulkopuolel-

la sekä heikentää nuorten mahdollisuuksia jatko-opiskeluun koulun jäl-

keen. Noin viidennes kaikista koululaisista on alisuoriutuvia. ALIS etenee

vaiheittain Keski-Suomessa projektiin valituissa kouluissa. Tavoitteena on

kehittää koulun henkilökunnan ja lasten vanhempien yhteistyötä.

Työntekijät

Laman aikana jäädytettyjä virkoja avattiin uudelleen ja myös uusia virko-
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ja perustettiin. Tämän seurauksena nuorisotyönohjaajien työtilanne alkoi

jonkin verran parantua vuodesta 1996 lähtien. Nuorisotyönohjaajien vir-

kauudistus eli sijoittuminen diakonaattiin ei toteutunut nelivuotiskauden

aikana. Työntekijätilanteesta kerrotaan yksityiskohtaisemmin luvussa

XIII Henkilöstö.

6. OPPILAITOSTYÖ

Peruskoulu- ja lukiotyö

Yhteistyö koulun ja kirkon välillä lisääntyi. Kumpikin taho näki lasten ja

nuorten ongelmat ja pyrki yhdessä tukemaan heitä. Toimimalla oppilai-

toksissa kirkko tavoitti lähes koko kouluikäisten ikäluokan – nekin, jotka

eivät osallistuneet aktiivisesti seurakuntien nuorisotyöhön. Koulupastori-

ja koulukummitoiminta vakiinnutti asemansa seurakunnan työmuotona.

Sitä järjesti runsas kolmannes seurakunnista (39 %). Toiminta oli ylei-

sempää kaupunki- (47 %) kuin maaseutuseurakunnissa (33 %).

Seurakunnilla oli monenlaista yhteistoimintaa niiden alueella toi-

mivien peruskoulujen kanssa. Vuonna 1999 lähes kaikissa seurakunnis-

sa järjestettiin koulujumalanpalveluksia ja seurakunnan työntekijät kä-

vivät pitämässä päivänavauksia. Myös tuntivierailut olivat yleisiä: niitä

järjesti 82 % seurakunnista. Lisäksi 61 %:ssa seurakunnista seurakun-

nan työntekijät kävivät pitämässä yksittäisiä oppitunteja. Tämä toimin-

ta oli jonkin verran yleisempää kaupunki- (74 %) kuin maaseutuseura-

kunnissa (53 %). Koulukinkerit puolestaan olivat selvästi yleisempiä

maaseutuseurakunnissa, joista runsas kolmannes (38 %) järjesti niitä.

Kaupunkiseurakunnissa vastaava luku oli vain 13 %. Kolmannes seu-

rakunnista järjesti erilaisia tilaisuuksia myös opettajille.

Myös lukioiden osalta päivänavaukset ja koulujumalanpalvelukset

ovat säilyttäneet vahvan aseman. Niistä seurakunnista, joiden alueella

on lukio, lähes kaikissa (95 %) seurakunnan työntekijät kävivät pitä-

mässä päivänavauksia. Lukion koulujumalanpalveluksia puolestaan pi-

dettiin 86 %:ssa seurakunnista. Lähes puolessa lukioista (48 %) seura-

kunnan työntekijät tekivät tuntivierailuja ja kolmanneksessa (32 %) he

kävivät pitämässä yksittäisiä oppitunteja. Joka kolmas seurakunta jär-

jesti lukiossa koulupastoritoimintaa. Koulukinkerit sen sijaan olivat lu-
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kioissa harvinaisia, vain 5 % seurakunnista järjesti niitä. Joka kym-

menes seurakunta järjesti tilaisuuksia opettajille.

Ammattikasvatustyö

1990-luvun laman seurausvaikutuksena sosiaaliset, taloudelliset, huume-

ja mielenterveysongelmat lisääntyivät opiskelijoiden parissa. Tämä näkyi

ammattikasvatustyössä sielunhoidollisen ja diakonisen tuen sekä kriisi-

työn tarpeen kasvuna. Avun tarvetta lisäsivät myös opiskelijahuollon vä-

hentyneet resurssit ja ammatillisen koulutuksen laaja uudistusprosessi,

jossa erityisesti opettajat joutuivat kovan paineen alaisiksi.

Sielunhoitotyön ohella toinen keskeinen painopiste seurakunnan

ammattikasvatustyöntekijöiden työssä oli arvokasvatuksen ja etiikan

opetuksen kehittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikor-

keakouluissa sekä osallistuminen arvokeskusteluihin. Monikulttuuris-

tumisen ja rasismin lisääntymisen seurauksena myös kansainvälisyys- ja

suvaitsevaisuuskasvatus tulivat entistä näkyvämmin mukaan työnku-

vaan. Osana tätä kasvatusta järjestettiin verkostoyhteistyönä toteutetut

Maailma haasteena -projekti Turussa ja 3-vuotinen EU-rahoitteinen Hel-

lo World -projekti Lahdessa.

Verkostoyhteistyö laajeni ja syveni samalla, kun ammattikasvatustyön

asema ja arvostus koko ammatillisen koulutuksen kentässä vahvistui edel-

leen. Esimerkkinä tästä oli Opetushallituksen aloitteesta vuonna 1996 jär-

jestetty Opetushallituksen ja ammattikasvatustyöntekijöiden yhteinen työ-

seminaari, jossa pohdittiin arvoja, ammatillista koulutusta ja etiikan opetus-

ta uudistuvassa koulutuksessa. Ammattikasvatustyö on tunnustettu kirkon

piirissä vakiintuneena osana seurakuntien toimintaa. Vuoden Seurakuntate-

ko 1997 -palkinto myönnettiin Kokkolan suomalaiselle seurakunnalle sen

vuosina 1995–1997 toteuttamasta ammattietiikkaprojektista alueensa am-

matillisissa oppilaitoksissa. Juuri pitkäjänteisyys on edellytys seurakunnan ja

oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämiselle.

Vuoden 1999 lopussa ammattikasvatustyötä teki päätyönään lä-

hes 30 seurakuntien työntekijää. Osan työnkuvaan kuului myös yliopis-

totyö. Oppilaitosdiakonian virkoja oli kaksi, loput papin virkoja.

Ottaen huomioon opiskelijamäärän voimakkaan kasvun (vuonna 1999

ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa oli yhteensä
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lähes 300 000 opiskelijaa) ja ammatillisen koulutuksen entistä keskei-

semmän merkityksen yhteiskunnassa, voidaan seurakuntien kokonais-

panostusta työn kehittämiseen pitää kuitenkin vähäisenä. Edelleen oli

suuria opiskelijapaikkakuntia, joissa seurakunnilla oli vain satunnaisia

yhteyksiä alueensa oppilaitoksiin.

Nopeasti toistuvat uudistukset ammatillisessa koulutuksessa edel-

lyttävät seurakuntien ammattikasvatustyöntekijöiltä jatkuvaa perehty-

mistä ja kouluttautumista. Oppilaitostyön erityiskoulutus (35 ov) uu-

distettiin ja laajennettiin ammattikasvatus- ja yliopistotyön lisäksi katta-

maan myös koulutyö. Vuonna 1998 alkanut kurssi toteutettiin moni-

muotokoulutuksena, jossa ensimmäistä kertaa kirkon henkilöstökoulu-

tuksessa otettiin käyttöön mentorointi ja sen edelleen kehittäminen.

Seurakunnilla oli erityyppistä yhteistoimintaa niiden alueella toi-

mivien ammatillisten oppilaitosten kanssa. Oppilaitoksille järjestettävät

jumalanpalvelukset olivat yleisin yhteistyön muoto, niitä järjesti runsas

kolmannes (36 %) seurakunnista. Toiseksi yleisimpiä yhteistyön muo-

toja olivat tuntivierailut ja yksittäisten oppituntien pito, joita toteutti

joka viides seurakunta. Koulupastoritoimintaa harjoitti vajaa kym-

menesosa seurakunnista (8 %) ja päivänavauksia ja kinkereitä viisi pro-

senttia seurakunnista.

Korkeakoulu- ja opiskelijatyö

Kirkon työympäristö yliopistoissa muuttui kertomuskauden aikana.

Tulosvastuullisuuden ja erityisesti tutkintojen suorittamiseen ja tutki-

muksen laadun arviointiin perustuvien tuloksellisuuskriteerien käyttö loi

kirkolle entistä enemmän tilaa yhteisöllisyyden, eettisten normien ja nii-

hin liittyvän keskustelun sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvin-

voinnin tärkeyden esillä pitäjänä. Myös yliopistojen avajaisjumalanpalve-

lusten asema vahvistui kertomuskauden aikana.

Kirkon yliopistotyön asema yhtenä yliopistoyhteisön toimijataho-

na selkiintyi. Yhteistyö paikallisten opiskelijoiden terveydenhoitojärjes-

telmien, erilaisten tukijärjestelmien ja muiden yliopistojen rakenteiden

ja yhteenliittymien kanssa oli yhä useammin itsestäänselvyys. Kirkon

työn rooli oli useimmiten yhteisön heikoimman osan näkökulman ko-

rostamista ja dialogia koko tiedeyhteisön kanssa.
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Kristilliset opiskelijajärjestöt toimivat yhteistyössä seurakuntien työn-

tekijöiden kanssa. Lisäksi herätysliikkeet ja järjestöt järjestivät opiskelijoille

suunnattua toimintaa.

7. AIKUISKASVATUS
Seurakuntien aikuistyössä toimi kertomuskaudella 11 700 erilaista piiriä

ja ryhmää. Osallistujamäärät ovat jatkuvasti vähentyneet. Kun aikuisten

piireissä vielä 1980-luvun alussa oli mukana noin 200 000 henkeä, niin

vuonna 1999 heitä oli 145 000. Kertomuskauden aikana pienryhmien lu-

kumäärä lisääntyi 6 % mutta osallistujamäärä väheni 5 %. Pienryhmätoi-

mintaan osallistuminen oli aktiivisempaa maaseutuseurakunnissa kuin

kaupungeissa.

Eniten osallistujia keräsivät eläkeläisten ryhmät. Vuonna 1999

eläkeläisten ryhmiä oli 1 700 ja niissä oli yhteensä noin 32 000 osallistu-

jaa. Vuoteen 1995 verrattuna ryhmien määrä laski 5 % ja osallistujien

määrä 14 %. Lähetyspiirejä oli vuonna 1999 kaikkiaan 2 200 ja niihin

osallistui yhteensä 27 000 henkeä. Lähetyspiirien määrä väheni kerto-

muskaudella 6 % ja osallistujamäärä 16 %.

Raamattu- ja rukouspiirejä vuonna 1999 oli 2 300 ja niissä 20 000

osallistujaa. Piirien määrä väheni vuoteen 1995 verrattuna 16 % ja osal-

listujien määrä lähes viidenneksellä (19 %). Vuonna 1999 keskustelu-

ryhmiä oli 800 ja niissä osallistujia 8 800. Keskusteluryhmien määrä vä-

heni kertomuskaudella 12 % ja osanottajamäärä 7 %. Muissa aikuis-

työn ryhmissä tapahtui kaikkein voimakkainta toiminnan supistumista.

Sekä ryhmien että osallistujien määrä väheni kertomuskauden aikana

neljänneksellä.

Gallup Ecclesiastica 1999 -tutkimuksen mukaan seurakunnan pii-

riin tai pienryhmään osallistui vähintään kerran kuukaudessa 7 % yli

15-vuotiaista ja vähintään kerran vuodessa 11 %. Vastanneista kaksi

kolmannesta (68 %) ei ollut viime vuosina osallistunut mihinkään seu-

rakunnalliseen piiriin. Naiset osallistuivat selvästi miehiä aktiivisem-

min: naisista 10 % ja miehistä 3 % sanoi osallistuvansa seurakunnan

pienryhmään vähintään kerran kuukaudessa.

Kinkereille osallistuneiden määrässä on tapahtunut pitkään tasaista

vähenemistä. Parhaiten vanha kinkeriperinne on säilyttänyt asemaansa
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maaseutuseurakunnissa. Kertomuskauden aikana kinkereille osallistuneiden

määrä pieneni kuitenkin jyrkästi sekä kaupunki- että maaseutuseurakunnis-

sa. Vuonna 1999 kinkereitä pidettiin 4 700, joista 3 500 maaseudulla ja 1

200 kaupungeissa. Kinkereille osallistui kaikkiaan 123 000 henkeä. Vuoteen

1995 verrattuna kinkerien määrä väheni 31 % ja osanottajamäärä peräti 43

%. Osanottajien väheneminen oli lähes yhtä suurta maaseutuseurakunnissa

(–42 %) kuin kaupungeissakin (–46 %).

Ø Seurakuntien lapsityö on joutunut reagoimaan yhteiskunnassa teh-

tyihin ratkaisuihin, mikä on merkinnyt päiväkerhotyön supistumis-

ta ja iltapäiväkerhotoiminnan nopeaa kasvua. Kirkon tulee jatkos-

sakin olla valmis reagoimaan joustavasti yhteiskunnallisiin muu-

toksiin ja niiden seurakunnille asettamiin haasteisiin.

Ø Rippikoulu muodostaa seurakuntien nuorisotyön rungon tavoitta-

en suurimman osan 15-vuotiaiden ikäluokasta. Rippikoulun yh-

teydessä tavoitetaan myös nuorten vanhemmat. Tätä vahvuutta ja

siihen läheisesti kytkeytyviä toimintamuotoja, kuten isoskoulutus-

ta ja vanhempainiltoja, tulee edelleen vahvistaa.

Ø Seurakuntien tulee verkostoitua ennakkoluulottomasti silloin, kun

se palvelee niiden toiminta-ajatusta. Samalla on kuitenkin huomi-

oitava verkostoitumiseen liittyvät riskit, kuten ajankäyttö ja ristirii-

taiset näkemykset toiminnan sisällöstä.

Ø Perinteisiin aikuistyön ryhmiin, kuten lähetys- ja diakoniapiireihin

osallistuminen on jatkuvasti vähentynyt. Seurakuntien tulisi arvioi-

da, mitä perinteisiä pienryhmiä niiden on mielekästä jatkaa aina-

kaan niin, että ne sitovat työvoimaresursseja. Pysyvien piirien sijas-

ta tulisi kehittää lyhytkestoisempia tai kertaluonteisia toiminta-

muotoja, joilla voitaisiin tavoittaa uusia seurakuntalaisia.

KASVATUS- JA NUORISOTYÖ
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VI SIELUNHOITO

• Rippiin tarjottiin lisää mahdollisuuksia, mutta siitä ei muodostu-

nut laajasti käytettyä sielunhoidon muotoa.

• Pappien käymien sielunhoidollisten keskustelujen määrä väheni,

mutta diakoniatyöntekijöiden käymien määrä lisääntyi.

• Avioparitilaisuuksien määrä lisääntyi. Niitä järjestettiin lähes

joka kolmannessa seurakunnassa.

• Perheneuvonnan kysyntä oli selvästi tarjontaa runsaampaa.

Ruuhka-aikoina tapaamista jouduttiin odottamaan kohtuuttoman

pitkään.

• Avohoidon laajeneminen toi sairaalasielunhoitajille uusia tehtä-

viä. Sairaalasielunhoitajat osallistuivat aktiivisesti terveydenhuol-

lon eettisiä kysymyksiä koskevaan keskusteluun.

1. SIELUNHOITO SEURAKUNNISSA

Lamavuosien aikana aikaisempaa useammat ihmiset löysivät kirkon sie-

lunhoidon mahdollisuudet, mikä lisäsi sielunhoidon kysyntää. Diakonian

viranhaltijat ja papit tapasivat entistä useammin erilaisissa elämän krii-

seissä olevia ihmisiä. Itsemurhan tehneiden omaisille ja lapsensa menet-

täneille vanhemmille ryhdyttiin järjestämään omia ryhmiä. Seurakuntien

työntekijöiden valmiutta kohdata parisuhteen pulmia helpotti ratkaisu-

keskeisen työtavan opiskelu.

Sururyhmistä muodostui vakiintunut osa seurakuntien toimintaa.

Vuonna 1999 niitä järjestettiin noin joka kolmannessa seurakunnassa.

Eija Harmasen vuonna 1997 tarkastetun väitöskirjan mukaan valtaosa

(80 %) sururyhmien jäsenistä oli naisia. Yleisin syy sururyhmiin hakeu-

tumiseen oli puolison menettäminen. Sururyhmiin hakeuduttiin usein

myös lapsen tai vanhemman kuoleman jälkeen.

Seurakuntien työntekijät osallistuivat myös ns. kriisiryhmätoimin-

taan, joka levisi nopeasti paikkakunnalta toiselle. Samalla työntekijöi-

den yhteistyö terveydenhuollon ja sosiaalialan työntekijöiden kanssa

96

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 1996–1999



vahvistui. Kriisiryhmien toiminnan ansiosta ihmiset saivat onnetto-

muuksien yhteydessä asianmukaista henkistä ensiapua ja tukea.

Perinteiset sielunhoidon muodot, kuten rippi ja hengellinen oh-

jaus, ovat koko ajan olleet olemassa, mutta niitä ei ole koulutuksellises-

ti kehitetty. Seurakunnissa ripin käyttö on yleistynyt mm. Tuo-

mas-messujen yhteydessä. Ripistä käytävää keskustelua lisäsi myös

suomalainen rippitutkimus. Paavo Kettusen vuonna 1998 julkaistu tut-

kimus tarkasteli ripin sisällöllisiä kysymyksiä. Se pohjautui suomalais-

ten omiin rippikokemuksiin. Tutkimus selvitti, missä tilanteissa rippi

on auttanut ja mitä erityyppisiä ripin muotoja voidaan tunnistaa. Kun

ripin kysyntä alkoi kasvaa, myös siihen liittyvää koulutusta tehostettiin

sielunhoidon kursseilla.

Vaikka rippiin on tarjottu lisää mahdollisuuksia, ripin käyttö pysyi

vähäisenä. Gallup Ecclesiastica 1999 -tutkimuksen mukaan vain yksi

prosentti suomalaisista kertoi ripittäytyvänsä vähintään kerran kuukau-

dessa. Valtaosa suomalaisista ei ole ripittäytynyt lainkaan viime vuosi-

na.

Pappien käymien sielunhoidollisten keskustelujen määrä väheni

kertomuskauden aikana. Vuoden 1999 marraskuussa seurakuntapapit

ilmoittivat käyneensä 4 200 ennalta sovittua sielunhoidollista keskuste-

lua eli vuositasolla noin 50 000 keskustelua (vuoden 1995 arvio 60 000)

ja 7 000 muuta sielunhoidollista keskustelua. Tämä on vuositasolla

noin 84 000 keskustelua (vuoden 1995 arvio 115 000). Joka kymmenes

pappien käymistä sielunhoidollisista keskusteluista johti rippiin. Dia-

koniatyöntekijöiden käymien sielunhoidollisten keskustelujen määrä

sen sijaan lisääntyi asiakaskontaktien lisääntyessä. Kaikista diakonia-

työntekijöiden käymistä keskusteluista 15 % liittyi hengellisiin kysy-

myksiin, viidennes keskusteluista liittyi terveyteen ja sairauteen, ja ih-

missuhteisiin keskusteluista liittyi noin viidennes.

Hengellisen ohjauksen kysyntä lisääntyi kertomuskaudella. Tähän

vaikutti merkittävästi laajalle levinnyt hiljaisuuden retriittitoiminta.

Retriittejä järjestivät Hiljaisuuden ystävät ry:n ja kristillisten järjestöjen

lisäksi myös monet seurakunnat. Seurakunnista joka viides (17 %) jär-

jesti retriittejä vuonna 1999. Seurakuntien järjestämissä noin 200 retrii-

tissä oli yhteensä 2 500 osallistujaa. Kertomuskauden aikana kehitettiin
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koulutusohjelmia, joissa seurakuntien työntekijät saivat ohjausta ja tu-

kea hengellisen ohjaajan roolissa. Hengellinen ohjaus alkoi niveltyä ai-

kaisempaa luontevammin yhtenä menetelmänä monien seurakunnan

toimintamuotojen yhteyteen. Sitä käytettiin elämän vaikeuksien selvit-

telyssä sielunhoidollisissa ja rippikeskusteluissa, hiljaisuuden retriittien

aikana ohjaajien kanssa käytävissä keskusteluissa sekä työntekijöiden

työnohjauksessa. Sekä työntekijöiden että seurakuntien jäsenten kes-

kuudessa esiintyi odotuksia myös säännölliseen henkilökohtaiseen

hengelliseen ohjaukseen ja ryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen. Tällai-

sen ohjauksen perinne on sillä tavalla katkennut kirkossamme, ettei

vanhoja muotoja voida sellaisenaan siirtää tähän aikaan. Epäselvyyttä

oli sekä odotuksista että siitä, mikä olisi tähän aikaan sopiva ohjauksen

muoto. Piispainkokous on teettänyt aiheesta selvityksiä ja antanut Kir-

kon koulutuskeskukselle tehtäväksi edistää hengellisen ohjauksen kou-

lutusohjelmia.

Sielunhoito on määritelty 1960-luvulta alkaen Euroopan protes-

tanttisissa kirkoissa yhä enenevässä määrin kirkon diakoniseen toimin-

taan liittyväksi. Näin erilaiset terapeuttiset työvälineet, erityisesti kriisi-

hoito ja ratkaisukeskeinen työtapa, tulivat luontevalla tavalla sielunhoi-

tajille tutuiksi. Pastoraalipsykologian opiskelu loi teoreettisen pohjan

sielunhoidollisen keskustelun toteuttamiselle.

Sielunhoidon koulutusta käsitellään luvussa XIV Koulutus.

2. PERHENEUVONTA JA PERHETYÖ

Perheneuvojien työn painopiste oli parisuhteen hoitamisessa. Perheneu-

vonnan asiakkaat olivat enimmäkseen työikäisiä ja perheellisiä. Suurim-

missa kaupungeissa työntekijämäärä ei, pienistä työntekijämäärän lisäyk-

sistä huolimatta, vastannut tarvetta ja kysyntää. Monissa perheasian neu-

vottelukeskuksissa vain osa pyrkijöistä sai kohtuullisessa ajassa vastaan-

ottoajan perheneuvojalta. Perheen kriiseissä, kuten avioeron uhatessa,

apua olisi pitänyt saada nopeasti. Työntekijät joutuivat pohtimaan asiak-

kaiden priorisointia.

Helsingin seurakunnissa perheneuvonnan jonoihin saatiin apua

20:ltä paikallisseurakunnan papilta ja diakonityöntekijältä. Heidän kou-
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lutuksensa perheneuvonnan kysymyksiin kesti runsaan vuoden. He ot-

tivat koulutuksen aikana vastaan muutamia perheneuvonnasta ohjattu-

ja asiakkaita.

Perheneuvonnan asiakkaita vuonna 1999 oli yhteensä 14 300, joista

naisia oli 62 % ja miehiä 38 %. Perheneuvontaan hakeutuvien ongelmat

painottuivat parisuhdekysymyksiin. Ongelmista 65 % liittyi parisuhteen

vaikeuksiin, useimmiten avioeron uhkaan. Hoidollisen työn määrä oli ne-

livuotiskautena yhteensä 317 000 modulia. Perheneuvontaan tulon kyn-

nys säilyi matalana, sillä asiakas ei leimaudu eikä hänen nimeään tule mi-

hinkään tilastoihin. Henkilötunnusta eikä edes nimeään tarvitse kertoa.

Neuvottelukeskuksissa käytiin myös lain edellyttämiä perheasiain

sovittelukeskusteluja, mikä tarkoittaa sopimukseen tähtäävää työsken-

telyä silloin, kun eropäätös on tehty, ja ristiriidan selvittelyä silloin, kun

eroa harkitaan. Kokemuksesta tiedetään, että silloinkin, kun toinen

osapuoli on mielessään tehnyt eropäätöksen, voi tilanne muuttua, kun

asianomaiset pääsevät keskustelemaan ulkopuolisen puolueettoman

henkilön kanssa. Hyvä sopimus erotilanteessa on merkittävä tekijä eri-

tyisesti silloin, kun suunnitellaan lasten tulevaisuutta eron jälkeen. Tie-

dotus sovittelumahdollisuuksista tehtiin yleensä yhteistyössä paikka-

kunnan muiden mahdollisten sovittelijoiden kanssa. Vuosina

1996–1999 neuvottelukeskuksissa tehtiin yhteensä 22 000 sovittelua.

Perheneuvojien erikoistumiskoulutusta uudistettiin ja sisällöissä

lisättiin pastoraalipsykologisten, perheväkivallan ja riippuvuuskysymys-

ten osuutta sekä perheneuvojien omia menetelmäseminaareja.

Perheen vaikeuksissa eettiset kysymykset olivat keskeisiä. Myös

monet ihmiset, jotka eivät olleet aktiiviseurakuntalaisia, etsivät sielun-

hoitoapua ja tukea kirkon työntekijöiltä. Heille oli tärkeää, että he voi-

vat luottaa työntekijöiden ehdottomaan vaitioloon.

Monet perheneuvojat toimivat myös työnohjaajina ja kouluttaji-

na. Mahdollisuudet siihen olivat kuitenkin rajalliset varsinaisen asiakas-

työn runsauden vuoksi.

Avioparityö

Tärkein nelivuotiskauden tapahtuma avioparityössä oli Matka jatkuu -pa-

riprojekti, joka toteutettiin kolmivuotisena vuosina 1997–1999. Tämä oli
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laaja yhteistyöprojekti, jonka käynnistäjänä oli Kataja ry. yhdessä Kirkon

perheasiain keskuksen kanssa. Seurakuntien ja eri järjestöjen parisuhde-

työn yhteyselimeksi perustettu Kataja (Kestävän parisuhteen kasvu ry.)

osoittautui tärkeäksi yhteistyötä koordinoivaksi järjestöksi. Matka jatkuu

-projekti toteutettiin kaikkiaan yli 30 paikkakunnalla laajana yhteistyöta-

pahtumana. Päävastuun suunnittelusta ja toteutuksesta kantoivat seura-

kunnat. Niiden kanssa olivat yhteistyössä sekä kunnan että erilaisten jär-

jestöjen yksiköt sekä myös teollisuuslaitokset ja muut työyhteisöt. Myös

vapaaehtoisten panos oli merkittävä. Kaikkiaan projektin eri tilaisuuksiin

osallistui noin 20 000 henkilöä. Parisuhteen hyväksi tapahtuva työ sai

laajaa julkisuutta kymmenien lehtiartikkeleiden ja uutisten välityksellä.

Katajan avulla kehitettiin avioparityön koulutusta ja työmenetel-

miä. Tärkeää on ollut saada aikaan koko valtakunnan kattavaa tiedotus-

ta erilaisista parisuhdetta tukevista tapahtumista, kursseista, viikonlop-

pukokouksista ja leireistä. Parisuhdekursseja-esitettä jaettiin vuonna 1999

yli 10 000 kappaletta. Parisuhdetta tukevan, ennakoivan työn merkitys

on ratkaiseva perheiden tulevaisuuden kannalta. Monille tieto tällaisen

toiminnan olemassaolosta oli täysin uutta siitä huolimatta, että työ si-

nänsä on jatkunut Suomessa jo lähes 30 vuotta.

Merkittävin pariprojektin saavutus oli parien tavoittaminen.

Monella paikkakunnalla toiminta jatkui yleisötilaisuuksien jälkeen

pienryhmissä. Ryhmiä varten tuotettiin Syvemmälle parisuhteen tietoi-

seksi rakentamiseksi -materiaali. Ryhmien pyynnöstä tuotettiin myös

yhdeksän jatkokokoontumisen materiaali.

Avioparitilaisuuksia järjestettiin vuonna 1999 lähes joka kolman-

nessa seurakunnassa (30 %). Ne olivat yleisimpiä suurissa seurakunnis-

sa. Yli 12 000 hengen seurakunnista niitä järjesti 54 % ja yli 16 000

hengen seurakunnista peräti 58 %. Tilaisuuksia järjestettiin noin 500 ja

niihin osallistui yhteensä 22 000 henkeä. Avioparileirejä ja kursseja jär-

jestettiin vuonna 1999 joka kymmenennessä seurakunnassa. Myös täl-

laisen parisuhdetyön osalta toiminta oli selvästi yleisintä suurissa kau-

punkiseurakunnissa, joista sitä järjesti peräti 40 %. Avioparileirejä ja

-kursseja järjestettiin vuonna 1999 kaikkiaan 130 ja niihin osallistui yh-

teensä 3 400 henkeä.

Vanhemmuudesta käytiin vilkasta julkista keskustelua kertomus-
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kauden aikana. Vanhemmuuden tukeminen, lasten yksinäisyys ja per-

heväkivalta olivat huomion kohteena ja vaikuttivat työn suunnitteluun

ja koulutukseen seurakunnissa. Toimiva perhe -kurssit jatkuivat seura-

kunnissa. Vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettujen kurssien ta-

voitteena oli antaa valmiuksia toimivaan perhe-elämään ja ongelmien

rakentavaan ratkaisemiseen. Vuonna 1999 kursseille osallistui 630 hen-

keä. Matka jatkuu -pariprojektin jatkona on suunniteltu nuorten van-

hempien parisuhdetta ja vanhemmuutta tukeva ALKU-projekti (arki-

rakkaus, läheisyys, kasvu, unelmat). Se on tarkoitus toteuttaa neuvoloi-

den, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyönä.

3. PALVELEVA PUHELIN

Palveleva puhelin on eräs kirkkomme vanhimmista vapaaehtoistyömuo-

doista. Toiminnan alkuvuosina päivystäjäkunnasta suurin osa oli kirkon

työntekijöitä tai muita auttamisammateissa toimivia. Vapaaehtoisten päi-

vystäjien osuus on kuitenkin jatkuvasti noussut. Vuonna 1999 se oli jo

69 % koko päivystäjäkunnasta. Palveleva puhelin tarjoaa seurakuntalaisil-

le mahdollisuuden palvelutyöhön, joka toisaalta nousee selkeästi kirkon

diakonisesta tehtävästä, toisaalta yhteiskunnassa tapahtuneiden muutos-

ten luomista haasteista.

Puhelujen määrä pysyi suunnilleen samana koko nelivuotiskauden

ajan (noin 47 000 soittoa vuodessa). Teknisillä järjestelyillä ja soittojen

siirroilla päästiin siihen, että palvelu kattoi lähes koko maan. Päivystys-

numero oli kaikkialla sama (suomenkielinen 100 71, ruotsinkielinen

100 72 ja 0800 19072). Yksinäisyys ja mielenterveysvaikeudet olivat

edelleen tärkeimpiä soiton syitä. Miesten suhteellinen osuus soittajista

lisääntyi.

Lahden alueen Palvelevassa puhelimessa aloitettiin koko maahan

ulottuvana palveluna venäjänkielinen päivystys tammikuussa 1999.

Venäjäksi päivystettiin tiistai-iltaisin kello 18–22. Keskusteluja käytiin

mm. maahanmuuttoon, kielitaitoon, maan tapoihin, uskontoon, työt-

tömyyteen, perheongelmiin ja yksinäisyyteen liittyvistä ongelmista.
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4. SAIRAALASIELUNHOITO

Hengellisyys, spiritualiteetti ja uskonnolliset kysymykset saivat kertomus-

kauden aikana yhä luontevamman paikan hoitotyössä. Pienenevien re-

surssien ja priorisoinnista käytävän keskustelun kiristyessä oli entistä tär-

keämpää pitää esillä hoidon kristillistä arvopohjaa. Potilaan, hänen

omaistensa ja enenevässä määrin myös henkilökunnan hengellisiä tarpei-

ta pyrittiin kuuntelemaan, ja sairaalasielunhoito pyrki vastaamaan niihin

eri tavoin. Aikaisempaa avoimempi suhtautuminen hengellisyyteen näkyi

myös siinä, että monissa sairaaloissa kunnostettiin hiljainen huone tai

kappeli hiljentymistä ja jäähyväisten sanomista varten. Vaikka sairaa-

lasielunhoitajan asemasta hoitotiimissä käytiin keskustelua, sairaalasielun-

hoitajien työ hoitotyön kokonaisuudessa nähtiin tärkeänä.

Sairaalasielunhoidon virkojen määrä lähti nelivuotiskauden aikana

kasvuun ja lähestyi lamaa edeltävää virkojen määrää. Päätoimisia sai-

raalasielunhoitajia oli nelivuotiskauden päättyessä 112, osa-aikaisia 12.

Naisten määrä viranhaltijoissa nousi miesten määrää suuremmaksi: sai-

raalateologeista oli naisia 54 % ja miehiä 46 %.

Viranhaltijat olivat pääosin pappeja; joukossa oli vielä kahdeksan

sairaalalehtoria. Sairaalasielunhoitajista 56 oli suorittanut myös kirkon

työnohjaajakoulutuksen. Sairaalasielunhoitajien työssä pysyvyyden seu-

rauksena työntekijäkunta ikääntyy. Tämä näkyi työjärjestelyissä: työssä

jaksamisesta huolehdittiin vuorotteluvapain, viran puolittamisin ja

osa-aikaeläkkeelle siirtymisin. Virassa pysyminen kertoo työhön sitou-

tumisesta ja siinä viihtymisestä, mutta kuntoutuksen tarve on myös

kasvanut.

Sairaalapappien työn painopiste oli edelleen sielunhoidollisissa

keskusteluissa. Niihin sairaalapappi käytti noin puolet työajastaan. Nii-

den rinnalla keskeisiä tehtäviä olivat hartaushetket, jumalanpalvelukset

ja säännöllisesti toteutettavat ehtoollisenvietot, yhteistyö hoitohenki-

löstön kanssa sekä koulutus-, työnohjaus- ja suunnittelutehtävät.

Ehtoollisvieraiden määrä lisääntyi selvästi, ennen muuta yksityisehtool-

listen osalta. Tämä selittyy myös potilaiden ikärakenteella: kaikki poti-

laat eivät jaksa tulla yhteiseen ehtoollistilaisuuteen. Sairaalasielunhoito-

työn toteutuksessa näkyi neljän vuoden aikana joitakin uusia painotuk-
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sia. Selvin muutos oli rippien määrän kasvu: tilastotietojen mukaan

marraskuussa 1997 oli rippien määrä 76 ja marraskuussa 1999 se oli

160. Uutta oli myös muutaman sairaalapapin toimiminen hengellisenä

ohjaajana.

Perinteisen sielunhoitotyön rinnalle kehittyi uusia työtapoja, jotka

myös vaativat erityisosaamista. Kriisitoiminta, jälkipuinti eli debriefing

ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ovat vähitellen kasvavia sie-

lunhoidon alueita. Sairaalapappi käytti noin kymmenen prosenttia työ-

ajastaan koulutustehtäviin.

Saattohoito kuuluu sairaalasielunhoitajan tehtäviin. Sen kehittyes-

sä omaisten tukeminen nähtiin entistä tärkeämmäksi. Saattohartauksi-

en määrä nousi vuosittain; 69 sairaalapappia toimitti saattohartauksia

vuonna 1999. Sairaalapapit kokivat hyödylliseksi saattohartautta varten

laaditun ohjeen, joka oli mukana laitoksia varten toimitetussa jumalan-

palvelusmateriaalissa Lohduttakaa minun kansaani. Surevien ja itsemur-

han tehneiden omaisten tukeminen sururyhmän avulla oli usein sairaa-

lapapin, seurakuntapapin tai diakoniatyöntekijän tehtävä. Vuonna 1999

sururyhmiä piti 24 sairaalapappia. Saattohoidon sielunhoidossa oli mu-

kana myös tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia.

Avohoidon laajeneminen toi sairaalasielunhoitajille uusia haasteita.

Terveydenhuollon laitospainotteisuuden vähentyessä ja hoitoaikojen ly-

hentyessä sairaalasielunhoito on alkanut muuntua yhä enemmän sairaan

sielunhoidoksi. Etenkin psykiatrisen alan sielunhoitajat joutuivat kehittä-

mään työnkuvaansa avohoitoon painottuvaksi. Sairaalasielunhoitajat arvi-

oivat vuonna 1996, että he tulevat tekemään neljän vuoden kuluttua noin

viidesosan työstään avohoidon sielunhoitona. Näin suuri ei kasvu kuiten-

kaan ollut. Vuoden 1999 päättyessä sairaalasielunhoitajat käyttivät keski-

määrin 10 % työajastaan avohoidon sielunhoitoon. Avohoidon potilaiden

sielunhoidon järjestäminen edellyttää kiinteää yhteistyötä seurakunnan

muiden työntekijöiden kanssa.

Sairaalasielunhoitajat ottivat neuvottelupäivillään kesällä 1997

kantaa terveydenhuollon riittämättömiin resursseihin ja ilmaisivat huo-

lestumisensa terveydenhuollon henkilöstön uupumisesta. Henkilökun-

nan tukemisesta tulikin nelivuotiskauden aikana entistä tärkeämpi osa

sairaalapapin työtä. Henkilökuntapula korostui etenkin vanhusten hoi-
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dossa, jonka puolesta kertomuskauden aikana käytiin kiivasta keskuste-

lua.

Terveydenhuollon henkilöstö ilmaisi entistä selvemmin tarpeensa

saada sielunhoidon kysymyksiin liittyvää koulutusta. Kirkon sairaa-

lasielunhoidon keskus järjesti yhteistyössä Sosiaali- ja terveysalan tutki-

mus- ja kehittämiskeskuksen Stakesin kanssa pienen lapsen kuolemaa

käsittelevän seminaarin. Kirkon sairaalasielunhoidon keskus osallistui

vuosittain Stakesin TerveSos-tapahtumiin, joissa se järjesti sielunhoitoai-

heisen seminaarin ja oli mukana messuosastolla.

Terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä keskusteltiin laajasti

myös kirkossa. Suomi allekirjoitti vuonna 1997 bioetiikkasopimuksen,

jonka tavoitteena on asettaa rajat lääketieteelliselle tutkimukselle ja hoi-

dolle. Kirkkohallitus antoi samana vuonna lausunnon bioetiikkasopi-

muksesta ja hedelmöityshoitoja koskevasta mietinnöstä. Kirkkohallitus

korosti lausunnossaan perheen merkitystä ja lapsen oikeutta molem-

piin vanhempiin, isään ja äitiin. Kirkkohallitus vastusti lausunnossa si-

jaissynnyttäjän käytön mahdollisuutta.

Kirkon sairaalasielunhoidon keskus järjesti vuonna 1998 bio-

etiikkaseminaarin, jossa käsiteltiin bioetiikkasopimukseen liitettyä

kloonaamiskieltoa sekä hedelmöityshoidoista säädettävää lakia. Syk-

syllä 1998 perustetussa valtakunnallisessa terveydenhuollon eetti-

sessä neuvottelukunnassa on mukana myös sairaalasielunhoidon

asiantuntemus. Sairaalansa eettiseen toimikuntaan kuului kertomus-

kauden lopussa 25 sairaalapappia. Eettiset toimikunnat käsittelevät

mm. tutkimussuunnitelmia ja arvioivat niiden eettisyyttä ihmisar-

von kannalta.

Vuosittain ilmestyvä Sielunhoidon Aikakauskirja ilmestyi kerto-

muskauden aikana teemanumeroina. Aineistoa saatiin Kirkon sairaa-

lasielunhoidon keskuksen toteuttamista erityisseminaareista, joiden ai-

heena oli avohoito (1997), bioetiikka (1998) ja vanhuus (1999).

Monikulttuurisuus ja -uskonnollisuus toi uusia haasteita sielun-

hoitotyölle. Sairaalapapit kohtasivat sekä potilaissa että terveydenhuol-

tohenkilöstössä myös muihin kirkkoihin ja uskonnollisiin ryhmiin kuu-

luvia. Kirkon sairaalasielunhoidon keskuksen toimittama julkaisu

Vakaumuksen kunnioittaminen kertoo suhtautumisesta eri kulttuureihin
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ja uskontoihin. Julkaisu sai myönteisen vastaanoton terveydenhuollon

ja kirkon työntekijöiden keskuudessa.

Kirkon sielunhoitajilla oli monia yhteyksiä eurooppalaiseen ja
kansainväliseen sielunhoitoliikkeeseen. Kertomuskauden aikana järjes-
tettiin Euroopan sielunhoitokonferenssi Englannissa, kansainvälinen
kongressi Afrikassa ja pohjoismainen sielunhoitajien kokous Ruotsissa.
Saksassa pidettäviin pastoraalipsykologian seminaareihin osallistui
vuosittain kymmenkunta suomalaista sielunhoitajaa. Pohjoismaisia yh-
teyksiä ylläpidettiin säännöllisissä tapaamisissa neuvottelupäivillä.

5. TYÖNOHJAUS

Työnohjaus oli edelleen kirkon työntekijöiden keskeinen työn tukimuo-
to. Ammatillisen kasvun rinnalla työnohjauksen toivotaan usein tukevan
työntekijän oikeaa voimavarojen käyttöä. Kirkon työn hengellinen eri-
tyispiirre on tunnistettu työnohjauksessa entistä selvemmin. Työnoh-
jauksessa perinteisesti painottunut yksilökohtaisuus on saanut rinnalleen
yhteisöllistä ulottuvuutta. Kirkon työnohjaajat antoivat työnohjausta
myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille sekä kasvatus- ja ope-
tustehtävissä oleville. Kirkon työnohjauskapasiteetista suuntautui vuosit-
tain yli kolmannes muiden instituutioiden kuin kirkon henkilöstön oh-
jaukseen. Osa työnohjauksesta toteutui edelleen pitkänä, noin kaksi
vuotta kestävänä prosessina. Sen rinnalle on kehittynyt lyhytkestoisempi,
konsultatiivinen työnohjaus.

Työnohjaajien joukossa tapahtuu lähivuosina runsaasti eläkkeelle
siirtymistä. Sukupolven vaihdoksen vuoksi työnohjaajakoulutusta on
määrällisesti lisätty kouluttajaresurssien äärirajoille. Koulutettujen
työnohjaajien määrä oli kertomuskauden päättyessä kaikkiaan 386.
Näistä kirkon virassa toimi 287 työnohjaajaa. Eläkkeellä oli 64 työnoh-
jaajaa, 23 ei toiminut kirkon virassa ja 12 työskenteli ulkomailla.

Ø Perheasian neuvottelukeskukset ovat pitkään olleet ruuhkautu-

neita. Palvelujen kysyntä on entisestään kasvanut perheiden vai-

keiden elämäntilanteiden vuoksi. Jos toiminta aiotaan hoitaa tu-

levaisuudessakin asianmukaisesti, on perheneuvontaan panostet-

tava aikaisempaa enemmän.
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Ø Avioparitilaisuudet ja -projektit ovat koonneet suuren määrän

nuoria pareja, jotka eivät muuten osallistu aktiivisesti seurakun-

nan toimintaan. Tätä työmuotoa tulisi entisestään vahvistaa.

Ø Seurakuntien tulisi entistä enemmän panostaa vanhemmuutta ja

perheitä tukevaan ennaltaehkäisevään työhön. Tässä voidaan käyt-

tää hyväksi olemassa olevia toimintarakenteita, kuten päiväkerho-

laisten ja rippikoululaisten vanhempainiltoja.
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VII DIAKONIA JA YHTEIS-
KUNNALLINEN TYÖ

• Pitkäaikaistyöttömyys ja velkaantuminen lisäsivät syrjäytymistä.

Samanaikaisesti valtio ja kunnat supistivat sosiaaliturvaa. Tämä

lisäsi seurakuntien diakoniatyön tarvetta.

• Väliaikaiseksi hätäavuksi tarkoitettu ruokapankkitoiminta laajeni

ja vakiinnutti asemansa. Ruokapankkitoiminta synnytti keskuste-

lua siitä, onko seurakuntien tehtävä pitkällä aikavälillä paikata

hyvinvointiyhteiskunnan rakenteellisia ongelmia.

• Diakoniatyöntekijöiden asiakkaiden ikärakenne muuttui. Suurin

osa asiakaskontakteista tapahtui työikäisen väestön kanssa.

• Seurakuntien diakoniatyön yhteistyö kuntien ja eri järjestöjen

kanssa lisääntyi, kun hyvinvointipalveluja supistettiin.

1. YLEISTÄ

Diakoniaa ja yhteiskunnallista työtä leimasi suuressa määrin laman seu-

rausten jatkuminen ja suomalaisen yhteiskunnan voimistuva jakautumi-

nen hyväosaisiin ja huono-osaisiin, menestyjiin ja syrjäytyjiin. Leipäjonot

eivät poistuneet kuvasta. Työttömien ruokailujen rinnalle kirkon toimin-

taan tulivat ruokapankit. Monet kunnat olivat edelleen taloudellisissa vai-

keuksissa ja joutuivat leikkaamaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujaan.

Leikkaukset kasaantuivat moniongelmaisiin perheisiin, joiden vaikeudet

lisääntyivät. Taloudellisen avustamisen tarpeen lisääntymistä aiheutti

myös se, että osa laman aikana ylivelkaantuneista joutui uudenlaiseen

velkavankeuteen, kun heitä ei hyväksytty velkasaneeraukseen tai kun hei-

dän tiukat maksuohjelmansa kariutuivat.

Työttömistä monet tarvitsivat edelleen seurakuntien diakonista

tukea. Tukitoimien ohella huomiota kiinnitettiin myös työttömien ih-

misoikeuksiin ja omaehtoiseen toimintaan. Samanaikaisesti monet oli-

vat työelämässä entistä tiukemmilla. Työvoiman vähentäminen ja työ-
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tahdin kiristyminen johtivat ylikuormittumiseen ja uupumisen lisäänty-

miseen.

Diakonia- ja yhteiskuntatyö joutui lisääntyvässä määrin vastaa-

maan niihin ongelmiin, joita työttömyyden jatkuminen, pitkäaikaistyöt-

tömyyden lisääntyminen ja yhteiskunnan sosiaaliturvan heikkeneminen

aiheuttivat. Diakoniatyöntekijöiden vastaanotolle tulevien määrä li-

sääntyi huomattavasti. Työttömyyden ja taloudellisten vaikeuksien li-

säksi mielenterveyspotilaitten ja kehitysvammaisten avohoidon lisään-

tyminen toi diakoniatyölle uusia asiakkaita, joiden ongelmat olivat li-

säksi usein aikaisempaa vaikeampia. Päihde- ja huumeongelmien li-

sääntyminen ja samanaikainen yhteiskunnan päihdehuollon resurssien

väheneminen johtivat siihen, että vastaanotoille tuli enenevässä määrin

myös päihde- ja huumeongelmaisia asiakkaita. Diakonian asiakkaat oli-

vat yhä ahdistuneempia ja aggressiivisempia, mikä osittain näkyi myös

väkivallan ja työntekijöiden turvallisuusriskien lisääntymisenä. Tämä

tematiikka oli pääaiheena marraskuussa 1999 Vierumäellä järjestetyssä

diakoniasymposiumissa. Samassa tilaisuudessa julkistetun tutkimuksen

mukaan diakoniatyöntekijät olivat yksimielisiä hyvinvointivaltion puo-

lustamisen tärkeydestä. Diakonityön painopisteistä mielipiteet sitä vas-

toin jakaantuivat. Osa diakoniatyöntekijöistä korosti käytännöllisen

auttamistyön merkitystä, osa taas halusi painottaa enemmän kristillisen

sanoman välittämistä.

Kirkon diakonia- ja yhteiskunnallinen työ jäsentyivät uudella ta-

valla yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspolitiikan kenttään. Kirkon toi-

minnan kaikilla tasoilla pyrittiin verkostoitumaan sekä julkisen vallan

että järjestöjen kanssa. Kuntien ja seurakuntien yhteistyön edellytyksiä

ja pelisääntöjä pyrittiin selkeyttämään Suomen kuntaliiton ja Kirkko-

hallituksen yhteisessä selvittelyssä, jonka tuloksena syntyi kirjanen Kun-

nat ja seurakunnat yhdessä. Kuntien sosiaali- ja terveystyön ja seurakun-

tien diakoniatyön yhteistyön kehittämisen tavoitteeksi asetettiin voi-

mavarojen käyttäminen järkevällä tavalla niin, että vältettäisiin päällek-

käisyydet ja ehkäistäisiin väliinputoamisia.

Merkittävää uutta verkostoitumista tapahtui seurakunnissa maa-

seudun väestön tukemiseksi. Maatalouden harjoittajat joutuivat koke-

maan pitkittynyttä epävarmuutta monien tuotantoon ja tulonmuodos-
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tukseen liittyvien asioiden suhteen Suomen liityttyä Euroopan yh-

teisöön. Pari perättäistä huonon sadon vuotta vaikeutti tilannetta.

Omat ongelmansa aiheuttivat poliittisesti hyväksytty pyrkimys tilakoon

kasvattamiseen sekä sukupolvenvaihdokset epävarmoina aikoina.

Kuvio 21. Seurakuntien yhteistoiminta kuntien eri toimialojen

kanssa vuonna 1999.

Seurakuntalaisten vapaaehtoista osallistumista diakonian ja yhteiskunta-

vastuun kantamiseen pyrittiin rohkaisemaan seurakuntien aluetoiminnal-

la ja lähimmäispalvelun verkostoa kehittämällä. Seurakunnat ja erilaiset

kansalaisjärjestöt perustivat Mummon kammarin esikuvan mukaan vas-

taavanlaisia vapaaehtoistyön keskuksia monille paikkakunnille. Vuonna

1997 julkaistun luettelon mukaan niitä oli lähes 700. Samana vuonna
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Kuopiossa järjestetty Lähimmäistapaus muodostui diakonian piirissä

tehtävän vapaaehtoistyön suurkatselmukseksi.

Seurakunnissa jouduttiin lisääntyvässä määrin kiinnittämään huo-

miota myös etnisiin vähemmistöihin, maahanmuuttajiin ja pakolaisiin.

Osa heistä on muiden uskontojen edustajia, ja siksi myös uskontojen

välinen vuoropuhelu on noussut seurakuntien toiminnassa esiin.

Diakoniatyöntekijöiden liitto täytti 40 vuotta vuonna 1999. Juhla-

vuoden yhteydessä valittiin ensimmäistä kertaa vuoden diakoniatyön-

tekijä. Valituksi tuli diakonissa Ulla-Maija Kyrölä Espoon Olarin seura-

kunnasta. Valinnan perustelujen mukaan liitto halusi palkita perustyötä

seurakunnassa tekevän diakoniatyöntekijän, joka on pystynyt vastaa-

maan diakoniatyön muuttuviin haasteisiin.

2. SEURAKUNTADIAKONIA

Kertomuskaudella diakoniatyön yhteiskunnallinen arvostus kasvoi mer-

kittävästi. Seurakunnallinen diakoniatyö alettiin nähdä yhtenä tärkeänä

osana yhteiskunnallista sosiaalista turvaverkkoa. Seurakunnan diakonia-

työntekijät koettiin oman alansa asiantuntijoina ja tasavertaisina toimijoi-

na yhteiskunnan sosiaalityön kentällä.

Diakoniatyöntekijöiden vastaanotoilla käyneiden ihmisten määrä

lisääntyi kertomuskaudella lähes sadallatuhannella ja oli kertomuskau-

den lopulla noin 950 000. Suurimmat syyt tulla vastaanotoille olivat

työttömyys, taloudelliset huolet, mielenterveyden horjuminen, päih-

teet, ahdistuneisuus ja turvattomuus. Monet diakoniatyön asiakkaat

olivat niin köyhiä, että he eivät voineet esimerkiksi saada sosiaalista

luottoa, koska tulojen ja menojen erotuksena ei jäänyt lainkaan maksu-

varaa.

Diakonian painopiste siirtyi vanhuksista työikäisiin, työttömyy-

den, velka- ja talousongelmien sekä usein mielenterveysongelmien

kanssa kamppailevien asiakkaiden pulmiin. Seurakuntien diakoniatyö

vastasi avun tarpeeseen perinteisten työmuotojen lisäksi perustamalla

avoimien ovien tiloja, velkaneuvontapisteitä ja kriisityöryhmiä sekä jär-

jestämällä työttömien toimintaa ja ruokailupaikkoja.

Vuosikymmenen alkupuolella diakonian virkoja jäädytettiin ja lak-

110

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 1996–1999



kautettiin. Vuonna 1995 niiden määrä oli 1 058. Kertomusvuosina

aiemmin jäädytettyjä virkoja avattiin ja uusia virkoja perustettiin. Vir-

koja oli vuonna 1999 noin 1 100. Virkojen määrän riittämättömyys

kasvaviin tarpeisiin verrattuna oli osasyynä diakoniatyöntekijöiden uu-

pumukseen. Myös ihmisten toivottomuus, ongelmien moninaisuus,

ratkaisujen vähäisyys ja väkivaltaisten asiakkaiden määrän kasvu tekivät

diakoniatyön raskaaksi.

Diakoniatyöntekijöiden koulutus oli kertomuskaudella edelleen

voimakkaassa muutosvaiheessa. Samaan aikaan kirkossa pyrittiin vah-

vistamaan ja selkeyttämään diakonian viran perustaa ja asemaa käyn-

nissä olevan diakonaattikeskustelun kautta. Näitä aihepiirejä käsitellään

yksityiskohtaisemmin luvuissa XIII Henkilöstö ja XIV Koulutus.

Vuonna 1999 vanhukset saivat yhteiskunnassa ja kirkossa osakseen

erityistä huomiota YK:n ikäihmisten vuoden johdosta. Vanhusten arvos-

tus ja elinolosuhteet nostettiin julkiseen keskusteluun. Saman vuoden lä-

himmäisen päivän teemana kirkossa oli Vanhus arvoonsa. Kuluneena tar-

kastelujaksona vanhusten kerhot keräsivät seurakunnallisista pienryhmistä

edelleen eniten osallistujia.

Seurakuntien diakoniatyö on perinteisesti painottunut vanhustyö-

hön. Laman aikana diakoniatyön painopiste siirtyi työikäisiin. Kun vuonna

1992 noin 44 % diakoniatyöntekijöiden asiakkaista oli alle 64-vuotiaita, oli

heitä vuonna 1995 jo puolet asiakkaista. Laman jälkeen sama kehitys on

jatkunut. Vuonna 1999 jo 61 % diakoniatyön asiakkaista oli työikäisiä.

Samalla diakoniatyön asiakkaiden kokonaismäärä on kasvanut. Vuonna

1999 diakoniatyöntekijöillä oli noin 910 000 henkilökohtaista asiakasta-

paamista, kasvua vuoteen 1995 verrattuna oli 7,6 %. Kasvu oli voimak-

kainta Oulun hiippakunnassa (18,4 %). Porvoon hiippakunnassa asiakas-

tapaamisten määrä puolestaan laski 16,6 % (ks. liitetaulu 24).

Muutosta tapahtui myös työskentelytavoissa. Avun tarpeessa ole-

vien seurakuntalaisten kohtaaminen siirtyi vuosikymmenen alussa li-

sääntyvässä määrin kotikäyntityöstä vastaanotolla tapahtuvaksi. Kulu-

van tarkastelujakson aikana vastaanotolla tapahtuvien kohtaamisten

määrä edelleen kasvoi, mutta myös kotikäyntityössä tapahtui lievää

kasvua.

Vapaaehtoistyö oli seurakunnissa edelleen vankassa asemassa.
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Vapaaehtoistyön muodot ulottuivat kaikille seurakunnan työmuotojen

alueille, mutta diakoniatyössä sen merkitys oli erityisen suuri. Vapaaehtoi-

set toimivat erilaisten piirien vetäjinä ja muissa vastuutehtävissä tai seura-

kuntalaisten tukihenkilöinä, kuten lähimmäispalvelutyössä. Vapaaehtois-

ten toimijoiden määrä diakoniatyössä oli vuonna 1999 yhteensä yli 36 000.

Suurimman ryhmän (13 000) muodostivat diakonian kylätoimikunnissa

mukana olevat vapaaehtoiset (ks. liitetaulu 21).

Nuoren seurakunnan diakoniaa koskeva virikeaineisto julkaistiin

Diakonian vuosikirjassa 1998 ja nuorten syrjäytymisen ennaltaeh-

käisyyn kiinnitettiin huomiota myös seminaaripäivässä, jossa esiteltiin

kirkon, sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisojärjestöjen eri puolella

Suomea toteuttamia yhteisiä projekteja. Ne osoittivat, että yhteistoi-

minnalla ja erillisstrategioiden valinnalla on tärkeä asema hankkeiden

onnistumisessa.

Yhteisvastuukeräyksen vuoden 1998 kotimaisena teemana oli yh-

teisöjen elinkelpoisuus. Kohde rakennettiin siten, että seurakuntia pyy-

dettiin tekemään ehdotuksia syrjäytymistä ehkäisevistä yhteisöllisistä

projekteista. Niistä kymmenen valittiin keräyksen kohteeksi eri puolilta

Suomea. Hankkeen nimeksi tuli Artteli. Siihen kuului rahallisen tuen li-

säksi koulutusta ja muuta projektisihteerin antamaa kehittämistukea.

Seurakunnat järjestivät edelleen työttömien ruokailuja ja muuta

toimintaa usein yhdessä työttömien yhdistysten kanssa. Vuonna 1996

työttömien ruokailuja järjestettiin 220 seurakunnassa. Ruokailuihin

osallistui 463 000 henkeä. Vuonna 1999 ruokailuihin osallistui 578 000

ruokailijaa.

Uutena vastauksena nälkäongelmaan syntyi ruokapankkitoiminta.

Ensimmäinen ruokapankki aloitti toimintansa loppuvuodesta 1995

Tampereella. Vuoden 1997 Yhteisvastuukeräyksellä koottiin varoja

valtakunnallisen ruokapankkiverkoston rakentamiseen. Ruokapankke-

ja syntyi 65 eri puolille maata. Niissä oli mukana 170 seurakuntaa. Ruo-

kapankeilla oli noin 200 000 asiakasta vuodessa. Joissakin kunnissa

jopa 5 % kunnan ihmisistä oli ruokapankkien asiakkaita. Ruokapan-

keista jaettiin EU-ruokaa täydennettynä elintarviketeollisuudelta lahjo-

tuksena saadulla ja seurakuntien ostamalla ruoalla. EU-elintarvikkeita

jakoivat ruokapankkien lisäksi seurakuntien diakoniatyöntekijät kaikki-
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aan noin 300 seurakunnassa. Vuonna 1999 seurakunnat jakoivat yli

153 000 ruokakassia. Tämä apu tavoitti noin 85 000 eri ihmistä.

Ruokapankkeja perustettaessa korostettiin, että niillä pyrittiin

kiinnittämään päättäjien huomiota hyvinvointiyhteiskunnan rakenteel-

lisiin ongelmiin ja saamaan aikaan muutosta. Tarkoituksena oli, että

ruokapankkitoiminta olisi vain väliaikaista ja ruokapankit voitaisiin lak-

kauttaa noin 2–3 vuoden kuluttua. Arvioitiin, että laman loputtua

myös köyhyys- ja suoranainen nälkäongelma olisi nopeasti vaurastu-

vassa maassamme vain pienen marginaaliväestön ongelma. Sadattu-

hannet ihmiset kärsivät kuitenkin edelleen vakavista toimeentulo-on-

gelmista. Tämä heijastui myös ruokapankkeihin niin, että monissa seu-

rakunnissa ja ruokapankeissa asiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan. Useis-

sa ruokapankeissa jouduttiinkin kiristämään avustuskriteerejä aineellis-

ten voimavarojen puutteen tai työntekijöiden väsymisen vuoksi.

Seurakuntien ruokapankkitoimintaa varten laadittiin yhteiset toi-

mintaperiaatteet. Niiden mukaan ruokapankeista voi saada elintarvik-

keita ilmaiseksi silloin, kun muita mahdollisuuksia ruoan hankkimiseksi

ei ole. Se on välitöntä, väliaikaiseksi tarkoitettua apua, jota edeltää hen-

kilökohtainen kontakti diakoniatyöntekijään tai sosiaalityöntekijään.

Vuonna 1999 tehdyn Seurakuntien vaikuttajakyselyn mukaan

suuri enemmistö (81 %) seurakuntien työntekijöistä ja luottamushenki-

löistä piti kirkon ruokapankkitoimintaa perusteltuna riittämättömän

perusturvan täydentäjänä. Vajaa kolmannes oli kuitenkin sitä mieltä,

että ruokapankit pitävät yllä syrjäytymistä ja saamattomuutta. Enem-

mistö oli sitä mieltä, että seurakunnilla ja kirkollisilla järjestöillä on tu-

levaisuudessakin tärkeä merkitys monissa yhteiskunnallisissa tehtävis-

sä. Toimeentulon turvaamisessa ja työttömien tukemisessa niiden mer-

kityksen kuitenkin arvioitiin vähenevän.

Seurakuntien diakoniatyön toteuttamasta aineellisesta auttamis- ja

avustustyöstä ei ole tähän mennessä kerätty tarkkoja tilastollisia lukuja.

Näin muun muassa siksi, että avustamistyö käsittää myös aineetonta,

vaikeasti mitattavaa työtä. Uusitussa tilastoinnissa saadaan kuitenkin

myös aineellisen avun määristä tarkempia tietoja.

Seurakunnat järjestivät useita eri tyyppisiä toimintoja työttömien

tukemiseksi. Noin puolet seurakunnista järjesti vuonna 1999 leirejä ja
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retkiä (56 %) sekä ruokailupalveluja (54 %) ja luovutti tiloja työttömien

toimintaan. Lisäksi kolmanneksella seurakunnista (36 %) oli työttömil-

le tarkoitettuja kohtaamispaikkoja tai kahviloita. Kaikkein yleisintä oli

kuitenkin henkilökohtaisen keskusteluavun tarjoaminen. Tällaista toi-

mintaa oli 83 %:lla seurakunnista. Vuoden 1996 yhteisvastuuprojektit

Uusi mahdollisuus sekä Kasvu ja uudet mahdollisuudet kohdistettiin pitkäai-

kaistyöttömien tukemiseen.

Työttömien tukemisessa tehtiin yhteistyötä lukuisten eri tahojen

kanssa. Erityisen yleistä oli yhteistyö kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Vuonna 1999 tällaista yhteistyötä teki kolme neljäsosaa seurakunnista

(76 %). Yli puolet seurakunnista teki yhteistyötä työttömien yhdistys-

ten kanssa ja vajaa puolet työvoimatoimiston kanssa.

Kaksi kolmasosaa seurakunnista (64 %) käytti työttömien tukemi-

seen talousarviovaroja ja runsas puolet (54 %) kolehtivaroja. Lisäksi 40 %

seurakunnista käytti tähän tarkoitukseen eri rahastoja. Kaikki mainitut ta-

loudellisen avustamisen muodot olivat selvästi yleisimpiä suurissa kaupun-

kiseurakunnissa.

Kirkon katastrofirahasto muutettiin vuonna 1999 Kirkon dia-

koniarahastoksi. Sille tuli nelivuotiskautena vuosittain noin 300 hake-

musta Suomessa asuvilta taloudelliseen ahdinkoon joutuneilta perheil-

tä. Avustuksia myönnettiin noin 2 milj. mk vuodessa. Tulipalo tai muu

äkillinen onnettomuus olivat aikaisemmin olleet merkittäviä avustuk-

sen hakemisen syitä. 1990-luvulla velkaantuminen ja syrjäytyminen

nousivat yhä enenevässä määrin avustuksen hakemisen syyksi. Rahas-

ton toiminnan keskeisenä tavoitteena on, että asiakas kohdataan koko-

naisvaltaisesti. Tämä onnistuu parhaiten verkostoitumalla paikallis-

tasolla kunnan ja muiden vastuunkantajien kanssa.

Seurakuntien ja kirkon diakoniarahaston lisäksi myös hiippakun-

nilla on rahastoja, joista voi saada taloudellista apua. Nämä rahastot

saavat vuosittain osuuden Yhteisvastuukeräyksestä. Tarpeiden jatku-

van kasvun ja ruokapankkitoimintaan liittyneen kriittisen keskustelun

vuoksi nähtiin tarpeelliseksi perustaa kirkon kotimaisen avustustyön

neuvottelukunta, jonka tehtävänä olisi koordinoida kirkon aineellista

avustustoimintaa ja selkeyttää diakoniatyön roolia ja identiteettiä tältä

osin. Kirkkohallitus asetti neuvottelukunnan helmikuussa 2000. Myös
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diakoniatyöntekijöille kohdistettu aineelliseen avustamiseen liittyvä

koulutus osoittautui tarpeelliseksi.

Vuoden 1998 aikana nousi esiin taloudellisesti umpikujaan ajautu-

neiden velallisten elämäntilanne ja alettiin etsiä keinoja heidän ongel-

miensa ratkaisemiseksi eri toimenpitein yhteistyöprojektin puitteissa.

Projekti liittyi kirkon Riemuvuoden tavoitteisiin. Sen tarkoitus oli tu-

kea velkasyrjäytyneitä ja heidän perheitään sekä etsiä keinoja lainsää-

dännön kehittämiseksi niin, että velat voitaisiin osin armahtaa tai vä-

hintään kohtuullistaa sellaisiksi, että niistä voi elämänaikana selviytyä.

3. VAMMAISTYÖ

Lamavuodet heijastuivat edelleen myös vammaisten elämään. Työikäisis-

tä vammaisista yli puolet oli työttöminä. Samaan aikaan Kela aloitti vam-

maisten kansalaisten eläketurvan leikkaukset. Kirkko ja eri järjestöt jou-

tuivat pitämään vammaisten puolia heidän oikeuksiensa säilyttämiseksi.

Myös vammaisten keskuudessa tapahtui asennemuutosta niin, että he

halusivat aktiivisesti vaikuttaa omaan elämäänsä ja tuoda tasa-arvoisesti

oman panoksensa yhteiseen käyttöön.

Kirkon vammaistyössä keskeistä oli YK:n vammaispoliittisen oh-

jelman Kohti yhteiskuntaa kaikille -periaatteiden ulottaminen seurakun-

tiin, sosiaali- ja terveystoimeen sekä koulutustoimeen. Kirkon vam-

maispoliittinen ohjelma saatiin kertomuskauden loppuun mennessä

viimeistelyä vaille valmiiksi. Muutamat seurakunnat ovat laatineet

myös paikallisen ohjelmansa.

Seurakunnat, rovastikunnat ja hiippakunnat järjestivät vammais-

ten kirkkopyhiä, virkistysleirejä ja retkiä. Voimavaroja suunnattiin hen-

kilökohtaiseen sielunhoitotyöhön ja lähinnä diakoniatyöntekijöiden tu-

kemiseen järjestämällä neuvottelupäiviä ja antamalla työnohjausta.

Vammaisalalla toimivien kirkon työntekijöiden määrä ei kerto-

muskaudella olennaisesti muuttunut. Kehitystä tapahtui lähinnä tehtä-

väkuvissa siten, että tarkasti määritetyistä tehtävistä siirryttiin jousta-

viin toimenkuviin. Usein työhön liitettiin vapaaehtoistyön organisointi.

Kehitysvammatyössä jatkui kehitysvammaisten monimuotoinen

integrointi yhteiskuntaan. Integrointia tapahtui työn, koulutuksen ja
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asumisen suhteen. Suuria kehitysvammalaitoksia supistettiin ja kehitys-

vammaisia sijoitettiin pienempiin, kodinomaisiin asuntoyksiköihin.

Tämä vaikeutti laitoksissa työskentelevien työtä, sillä laitoksiin hoidet-

tavaksi jäivät runsaasti hoitoa vaativat asukkaat. Hoidon taloudellisen

vastuun siirryttyä kunnille syntyi eriarvoisuutta palvelujen saannissa.

Kehitysvammatyön pastoreiden työ lisääntyi, vaikeutui ja muuttui

yhä pirstaleisemmaksi. Pienyksiköt sijaitsivat eri puolilla erityishuolto-

piiriä, joten kehitysvammatyön pastorit joutuivat liikkumaan hyvinkin

laajoilla alueilla. Pienyksiköiden siirryttyä paikallisseurakuntien alueelle

joutuivat kirkon kehitysvammatyöntekijät muun työn ohessa tukemaan

ja opastamaan paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöitä. Kehitys-

vammaisten ikääntyminen toi seurakuntien diakoniatyöntekijöille uusia

tehtäviä, koska yhä useampi iäkäs kehitysvammainen asui kotonaan hy-

vinkin iäkkään vanhempansa kanssa.

Kehitysvammateologit pitivät alueillaan rippikouluja kehitysvam-

maisten lukumäärän mukaan. Kuurojenpapit järjestivät vuosittain yh-

den tai kaksi viittomakielistä rippikoulua. Dysfasianuorten ja liikunta-

vammaisten rippikoulujen vuotuinen määrä nostettiin yhdestä kahteen.

Näkövammaiset saivat kasteopetuksen omassa seurakunnassaan Kir-

kon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksen tuotettua pistekirjoitus- ja

äänitemateriaalin.

Vuoden 1992 Raamatun osien painamista pistekirjoituksella jat-

kettiin. Koko Raamattu saatiin 1997 sellaiseen sähköiseen muotoon,

joka on luettavissa tietokoneella näkövammaisten apuvälineitä, piste-

kirjoitusnäyttöä ja puheohjelmia käyttäen. Näkövammaisille toimitet-

tua Kirkkoposti -lehteä julkaistiin kuukausittain pistekirjoituksella, äänit-

teenä sekä sähköisessä verkossa.

Kuurojentyössä tapahtui hallinnollinen muutos, kun valtion palk-

kaamat kuurojenpapit siirtyivät vuoden 1997 alussa kirkon työnteki-

jöiksi tuomiokapituleihin. Alueellisia muutoksia heidän piireihinsä ei

kuitenkaan tässä vaiheessa tehty. Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön

keskukseen perustettiin työalasihteerin virka, jonka vastuualueena on

kuurojen- ja kuulovammaistyö. Suurimmissa seurakunnissa ja seura-

kuntayhtymissä on lisäksi kuurojendiakoniatyöntekijöitä, jotka yhdessä

kuurojenpappien kanssa vastaavat kuurojen ja kuulovammaisten sie-
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lunhoidosta. Vuosittain on järjestetty viittomakielinen rippikoulu sekä

muuta nuorten toimintaa. Kirkolliskokous teki vuonna 1998 päätöksen

kirkkokäsikirjan keskeisten osien kääntämisestä viittomakielelle. Työtä

varten nimettiin projektisihteeri, jonka apuna on käännöstyöryhmä.

Kuurojentyöntekijät kokoontuvat vuosittain kuurojentyön neuvottelu-

päiville. Kuuroille julkaistiin edelleen omaa Hiljainen seurakunta -lehteä,

joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa.

Kotimaassa kirkon lähimmät yhteistyötahot olivat sosiaali- ja ter-

veysministeriön Valtakunnallinen vammaisneuvosto, kasvatus- ja kult-

tuuriasioissa opetusministeriö sekä vammaisjärjestöt. Kirkon työssä

merkittävä, useita satoja vammaisia nuoria tavoittanut hanke oli vam-

maisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n hallinnoima ja EU:n sosiaalira-

haston rahoittama resurssiprojekti, joka toteutettiin vuosina 1997–1998.

Sen tavoitteena oli auttaa vammaisia nuoria itsenäiseen elämään ja löy-

tämään omat kyvyt työelämän käyttöön. Vammaiset olivat ensimmäistä

kertaa esillä kirkon järjestämillä työttömien ihmisoikeuspäivillä Järven-

päässä vuonna 1997. Sininauhaliitto ry:n kanssa käynnistyi vuonna 1998

kolmivuotinen vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojekti. Kirkko on

mukana Abilis-säätiössä, joka perustettiin vuonna 1997 auttamaan kehi-

tysmaiden vammaisten koulutusta.

Vastikään vammautuneille järjestettiin sopeutumisvalmennusta

Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskuksessa Lahdessa. Keskuksen

sielunhoidon järjestämisestä käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin

aikaan järjestely, jolla itsekin pyörätuolilla liikkuva teologian maisteri

Sami Mustakallio voitiin palkata keskukseen avustajaksi. Hän järjesti

siellä mm. vammautuneiden rippikouluopetusta. Keväällä 2000 Sami

Mustakallio vihittiin papiksi.

4. KRIMINAALI- JA PÄIHDETYÖ

Kirkon kriminaali- ja päihdetyö kehittyi vankilatyöstä yhä enemmän en-

naltaehkäisyn suuntaan. Vuosina 1997–1999 toteutettiin ennaltaehkäisy-

projekti yhteistyönä Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksen,

hiippakuntien, seurakuntien sekä eri viranomaistahojen ja järjestöjen kes-

ken. Tavoitteena oli kehittää työmuotoja kriminaali- ja päihdeongelmien
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ennaltaehkäisyyn seurakunnissa, parantaa vaikeita sosiaalisia ongelmia ja

asiakkaita kohtaavien työntekijöiden ammattitaitoa, antaa heille valmiuk-

sia ennaltaehkäisevään toimintaan ja riskitilanteiden hallintaan asiakas-

työssä sekä edistää yhteistoimintaa laitosten, viranomaisten ja vapaaeh-

toisten kanssa.

Ennaltaehkäisy oli tavoitteena myös kirkon ja poliisin yhteistyön

kehittämisessä. Aihepiiriin liittyvä neuvottelu pidettiin lokakuussa

1997 Helsingissä. Siihen oli kutsuttu erityisesti lääninrovasteja, joiden

toivottiin edistävän yhteistyötä paikallis- ja aluetasolla. Vuonna 1999

järjestettiin Tampereen poliisikoululla kirkon ja poliisin edustajien ta-

paaminen. Tilaisuuteen osallistui noin 130 henkeä, joista noin puolet

oli lääninrovasteja ja puolet poliisipäälliköitä. Teemana oli papin ja po-

liisin etiikka. Neuvottelujen ja keskustelujen tuloksena päätti Helsingin

kihlakunnan poliisilaitos yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa

aloittaa kolmivuotisen poliisipappikokeilun vuoden 2000 alusta.

Kirkko liittyi myös Rikoksentorjunnan neuvoston Turvallisuustal-

koot-ohjelman toteutukseen. Monissa seurakunnissa tehtiin yhdessä

kihlakuntien kanssa erilaisia turvallisuuteen ja ennaltaehkäisyyn liittyviä

ohjelmia.

Kirkko tuki Yhteisvastuukeräyksen kautta myös Sininen pysäkki

-projektia, jonka tarkoitus oli kehittää tukitoimintaa pitkäaikaisesti van-

gituille ja heidän omaisilleen sekä tukea heitä vapautumisen yhteydessä.

Lisäksi tarkoituksena oli tukea vangittujen perheitä ja vankeudessa ole-

via naisia. Vuosittain Sinisellä pysäkillä kävi 500–700 henkeä, ja pysä-

kin työntekijät osallistuivat moniin seurakuntien ja Kirkon diakonia- ja

yhteiskuntatyön keskuksen järjestämiin tilaisuuksiin kouluttajina, pu-

hujina tai asiantuntijoina.

Luvussa XVII Yhteiskunnan ylläpitämät palvelut käsitellään kri-

minaalityötä osana yhteiskunnan ylläpitämiä palveluja.

Alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttö sekä huumausaineiden

kokeilu ja käyttö lisääntyivät Suomessa selvästi. Huumausaineiden

takavarikot osoittivat suurten ainemäärien liikkuvan maassamme.

Aineiden runsas määrä, nopea liikkuvuus ja hintatason lasku helpot-

tivat niiden saatavuutta myös uusien kokeilijoiden keskuudessa.

Tämä näkyi myös huumausainerikosten määrässä.
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Päihteisiin ja huumeisiin liittyviin kysymyksiin etsittiin vastauksia

vuosittain toteutettavilla valtakunnallisilla Päihdepäivillä ja Mielenter-

veysmessuilla. Kirkon päihdetyö oli mukana päihdehuollon valtakun-

nallisessa yhteistyöryhmässä, joka osallistui kansallisen alkoholiohjel-

man valmistelutyöhön. Huumausaineiden käytön ehkäisyssä pyrittiin

lisäämään toimenpiteitä, jotka vähentäisivät huumeiden kysyntää. Sosi-

aali- ja terveystoimen tarjoamien valtakunnallisten palvelujen lisäksi

muun muassa Helsingin Diakonissalaitoksen huumehoito- ja koulu-

tusyksikkö käynnisti projektin, joka tähtää huumetyön valtakunnalli-

seen kehittämiseen ja etsii uusia työtapoja huumeiden käyttäjien hoi-

don tehostamiseksi.

Kirkon päihdetyöntekijöiden koulutustoiminta jatkui yhteistyössä

Kirkkopalvelujen Tyynelän kehittämiskeskuksen kanssa. Seurakuntien

työntekijöiden kiinnostus tätä koulutuskokonaisuutta kohtaan kuiten-

kin väheni. Näyttää siltä, että päihdetyön perustaitojen hallinta on pe-

ruskoulutuksessa kohtuullisella tasolla ja täydennyskoulutusta tarjottiin

alueellisesti ja paikallisesti riittävästi. Hiippakuntien tarpeet ja niiden

alueellisten toimintaympäristöjen muutokset näyttävät edellyttävän

päihdetyön koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista hiippakuntakoh-

taisesti rovastikunnittain.

Sininauhaliitto loi alueellisia toimintamalleja järjestöpohjaisen

kristillisen päihdetyön kehittämiseen. Näin rakentui vahva kristillisen

viitekehyksen omaava päihdehuollon alueellinen toimintajärjestelmä.

Se tuki jäsenjärjestöjen (72) ja seurakuntien päihdetyötä. Liitto kehitti

myös toiminta-alansa tutkimustyötä, hoito-ohjelmia ja tuotti uusia

päihdeongelmaisten arkityön kohtaamismalleja. Tyynelän kehittämis-

keskus ja Sininauhaliitto toteuttivat koko vankilaverkostomme katta-

van laajan päihdekoulutusprojektin.

Seurakunnilla oli vuonna 1999 runsaat 200 päihdetyön ryhmää,

joissa oli yhteensä 2 000 osallistujaa.

5. YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

Työelämä oli koko 1990-luvun voimakkaassa murroksessa sekä työpaik-

kojen vähenemisen että työsuhteiden laadun muuttumisen takia. Toistai-
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seksi voimassa olevien kokopäiväisten työsuhteiden väheneminen toi

monia uusia kysymyksiä sekä työntekijöille että työyhteisöille. Työn ja

toimeentulon välinen suhde kyseenalaistui työpaikkojen vähenemisen ja

epätyypillisten työsuhteiden lisääntymisen myötä. Eri yhteyksissä pohdit-

tiin työn merkitystä ihmisille. Yhtenä foorumina oli Työ ja toimeentulo

-projekti, joka vuosien 1995–1997 aikana kokosi seurakuntien edustajia

useaan otteeseen keskustelemaan teeman eri ulottuvuuksista yhdessä

työelämän edustajien kanssa. Epätyypillisten työsuhteiden vaikutusta ih-

misen elämään pohdittiin vuonna 1999 käynnistetyssä Hyvä työ -projek-

tissa. Sen tavoitteena oli vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja sitä kautta

myös työmarkkinaosapuoliin niin, että ihmisten ja ympäristön merkitys

nousisi päätöksenteossa keskeiseksi tekijäksi.

Työelämän paineet lisäsivät yhteydenottoja työpaikoilta seurakun-

tiin. Seurakuntien työntekijöiden, varsinkin pappien, toivottiin vieraile-

van työpaikoilla. Tähän kysyntään vastasivat varsinkin yhteiskunnallis-

ta työtä tekevät papit ja diakoniatyöntekijät sekä konsulttikoulutuksen

saaneet kirkon työntekijät.

Maataloudessa työskenteleviä tukemaan alettiin kehittää viljelijöi-

den tukihenkilöverkkoa. Hanketta organisoivat Maa- ja metsätalous-

tuottajain Keskusliitto MTK, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela,

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Maaseudun Sivistysliitto, Suomen

Mielenterveysseura ja Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus.

Vuosina 1998–1999 toteutettiin valtakunnallisesti vastaavien tukihen-

kilöiden koulutus. Nämä tukihenkilöt kouluttavat omilla alueillaan var-

sinaisia tukihenkilöitä. Tukihenkilötoiminta rahoitetaan suurelta osin

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Raha-automaattiyhdistyksen

(RAY) varoin.

Työttömyyteen liittyvissä kysymyksissä kirkko ja seurakunnat te-

kivät läheistä yhteistyötä Työttömien valtakunnallisen yhteistoiminta-

järjestön (TVY) ja paikallisten työttömien yhdistysten kanssa sekä ruo-

kailujen järjestämisessä että työttömien oikeuksien ja selviytymismah-

dollisuuksien edistämisessä. Yhteistyö toi työttömät ja heidän näkökul-

mansa lähelle kirkon arkea. Vuonna 1996 järjestettiin työttömien

kanssa diakonia- ja yhteiskuntatyössä lähes 2 200 tilaisuutta, joissa oli

yli 46 000 osallistujaa. Vuonna 1999 vastaavia tilaisuuksia oli noin 2 400
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ja osanottajia yhteensä lähes 55 000. Kirkon diakonia- ja yhteiskunta-

työ järjesti yhdessä TVY:n ja Seurakuntaopiston kanssa vuotuiset Työt-

tömien valtakunnalliset ihmisoikeuspäivät. Niihin osallistui vuosittain pari

sataa työttömien vastuunkantajaa ja kirkon työntekijää. Vuonna 1999

päivät järjestettiin Euroopan laajuisina ja vastuunkantajana oli myös

Euroopan parlamentin Suomen toimisto.

Vuoden 1996 päivillä syntyi ajatus työttömien ihmisoikeuksien

asiantuntijaryhmästä, jonka perustivat yhteistyössä TVY ja KDYK.

Asiantuntijaryhmän jäseninä oli työttömien ja kirkon edustajia sekä oi-

keustieteen ja sosiaalipolitiikan asiantuntijoita. Asiantuntijaryhmä otti

kantaa mm. työttömien matkustusoikeuden rajoittamiseen, peruspäivä-

rahan jäädytykseen, työttömien lasten oikeuteen käyttää päivähoitopal-

veluita sekä työttömien pankkisalaisuuden murtamiseen.

Myös ympäristökysymykset olivat esillä kirkon yhteiskunnallises-

sa työssä. Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö osallistui yhdessä ympä-

ristö- ja kehitysjärjestöjen kanssa Suomi 21 -kampanjaan, jossa etsittiin

keinoja yhdistää työllistyminen ympäristönäkökulmiin. Kampanja jul-

kaisi kirjasen Työtä kaikille ympäristöä tuhoamatta. KDYK ja Suomen

ekumeeninen neuvosto olivat mukana järjestämässä Kirkkojen maail-

manneuvoston kansainvälistä ilmastokampanjaa. Maassamme kerättiin

yli 6 000 nimeä vetoomukseen, jossa vaadittiin, että maamme täyttäisi

tunnustamansa tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöt vuoden

1990 tasolle vuoteen 2000 mennessä. Allekirjoittajat ilmaisivat myös

olevansa valmiit hyväksymään päästöjen vähentämisestä aiheutuvat

seuraukset yhteiskunnassa, taloudessa ja omassa elämässään. Vetoo-

mus luovutettiin kevättalvella 1997 ympäristöministerille. Syksyllä

1999 Kirkkohallitus asetti työryhmän laatimaan seurakunnille ympäris-

tödiplomijärjestelmää.

Marraskuussa 1999 tehdyn Seurakuntien vaikuttajakyselyn mu-

kaan ympäristöasiat koettiin osaksi seurakuntien tehtävää. Seurakun-

tien haluttiin olevan esimerkkeinä ympäristökysymyksissä. Tätä mieltä

oli yhdeksän kymmenestä kirkon työntekijästä ja luottamushenkilöstä.

Vain pieni osa katsoi riittävän, että seurakunnat täyttävät ympäristöasi-

oissa ainoastaan minimivaatimukset. Seurakuntien toivottiin toimivan

myös ympäristökysymysten puolestapuhujina. Kaksi kolmesta työnte-
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kijästä ja luottamushenkilöstä katsoi, ettei pelkkä seurakunnan oma

toiminta ympäristön puolesta riitä, vaan seurakuntien tulisi ottaa myös

julkisuudessa kantaa ympäristönsuojelun puolesta. Joka kolmas koki

tarpeelliseksi myös valita seurakuntiin ympäristövastaavat.

Vaikka ympäristöasioihin suhtauduttiin seurakuntien työntekijöi-

den ja luottamushenkilöiden keskuudessa hyvin myönteisesti, vain joka

kymmenennellä seurakunnalla oli jonkinlainen luonnonsuojelu- tai

eko-ohjelma. Erillisenä suunnitelmana sellainen oli 7 %:lla seurakun-

nista ja osana kolmivuotista toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2 %:lla

seurakunnista. Tampereen hiippakunnassa luonnonsuojelu- ja eko-oh-

jelmia oli selvästi yleisemmin kuin muissa hiippakunnissa, lähes joka

kolmannella seurakunnalla.

Ihmisoikeudet olivat jonkin verran esillä kirkollisessa keskustelus-

sa. Vuonna 1996 KDYK:n rauhan- ja ihmisoikeuskysymysten neuvot-

telukunta kiinnitti julkisuudessa huomiota prostituutioon ja lasten oi-

keuksiin sekä niihin ongelmiin, jotka liittyivät nuorten vapaaehtoista

maanpuolustusta koskevaan ehdotukseen. Myös yhteiskunnan jakautu-

minen voidaan nähdä ihmisoikeuskysymyksenä. Lisäksi vähemmistö-

jen, erityisesti romanien ja maahanmuuttajien, oikeuksia puolustettiin.

Etnisten vähemmistöjen ihmisoikeuksiin vankiloissa kiinnitettiin huo-

miota seminaarissa, jonka KDYK järjesti yhdessä vankeinhoidon kou-

lutuskeskuksen ja Kirkkohallituksen uususkontosihteerin kanssa van-

kilapapeille ja muulle vankeinhoitohenkilöstölle.

Kirkko ja romanit -työryhmä järjesti mm. Kirkot ja romanit -se-

minaarin vuonna 1999 yhteistyössä Suomen Vapaakirkon sekä Tampe-

reen hiippakunnan ja seurakuntayhtymän kanssa. Yhteistyössä Ope-

tushallituksen romaniväestön koulutuskeskuksen kanssa julkaistiin

seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille tarkoitettu opas

Romanit ja kirkko.

Ihmisoikeuskysymykset saivat lisää painoarvoa kirkon toiminnas-

sa, kun Kirkkohallitus asetti vuonna 1999 ihmisoikeuskysymysten neu-

vottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata ja edistää ihmisoikeuksien

toteutumista Suomessa ja kansainvälisesti.

Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä on lisääntynyt kertomus-

kaudella 24 %. Vuonna 1999 Suomessa asui noin 120 000 ulkomailla
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syntynyttä henkilöä, kun luku vuonna 1995 oli 97 000. Suurin kielivä-

hemmistö olivat venäjänkieliset.

Kirkon ulkoasiain neuvosto hyväksyi vuonna 1996 ulkosuoma-

laistyön valmistelemat periaatteet Suomessa asuvien ulkomaalaisten

parissa tehtävästä kirkollisesta työstä. Päävastuu työstä on paikallis-

seurakunnilla eikä työtä varten rakenneta valtakunnallista organisaa-

tiota. Kirkon keskushallinnossa käynnistettiin 1999 hanke pakolais- ja

maahanmuuttajatyön yhdistämisestä yhteen yksikköön Kirkkohallituk-

sen toiminnalliseen osastoon.

Kirkon pakolaistyö laajentui koskemaan kaikkea maahanmuuttaji-

en parissa tehtävää työtä. Työn nimeksi on vakiintumassa maahan-

muuttajatyö. Kirkon Ulkomaanapu oli mukana perustamassa Kansa-

laisjärjestöjen ihmisoikeussäätiötä vuonna 1998. Uskonto ja ihmisoikeudet

-kirja ilmestyi vuonna 1998 ja sai huomiota useissa eri lehdissä. Työn

tueksi valmistui vuonna 1999 Kirkkohallituksen monikulttuurisuustyö-

ryhmän mietintö Kansan kirkosta kansojen kirkoksi. Uusi ulkomaalaislaki

ja maahanmuuttajia koskeva kotouttamislaki vähensivät tarvetta vai-

kuttaa valtion politiikkaan. Vuoden 1999 syksyllä keskityttiin rakenta-

maan maahanmuuttajatyöstä vastaavien seurakuntien työntekijöiden

yhteistyöverkostoa.

6. SUURONNETTOMUUS- JA KRIISIVALMIUS

Kertomuskauden aikana oli selvästi nähtävissä suuronnettomuusriskien

ja erilaisten kriisitilanteiden lisääntymistä. Tapahtuneet onnettomuudet

osoittivat, että onnettomuusvalmiuksien jatkuva kehittäminen on ajan-

kohtaista. Erityisen tärkeää on yhteistyön tehostaminen eri viranomais-

ten kesken sekä seurakuntien toimitilojen käyttöönoton ja henkisen

huollon valmiuksien parantaminen.

Kirkon henkisen huollon roolia osana yhteiskunnan pelastuspalve-

lutoiminnan kokonaisuutta olivat kehittämässä kirkon suuronnetto-

muusvalmiustyöryhmä ja pääkaupunkiseudun henkisen huollon päätoi-

mikunta. Kirkon suuronnettomuusvalmiustyöryhmä perustettiin asian-

tuntijaryhmäksi vuonna 1996 työn kehittämisen tueksi. Työryhmä val-
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misteli uuden ohjeiston, joka tullaan jakamaan seurakuntiin, ja siitä tulee

osa seurakuntien valmiussuunnitelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikkö julkaisi vuonna

1998 ohjeiston Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut.

Siinä kirkon toiminta kriisitilanteissa auttamisessa nähtiin tärkeäksi

osaksi valtakunnallista kokonaisuutta. Lääninhallitusten rooli yhteis-

työkumppaneina lisääntyi. Seurakuntien työntekijöiden mukanaolo ter-

veyskeskusten alaisissa paikkakuntakohtaisissa kriisiryhmissä ja omissa

valmiusryhmissä loi tarvetta jatkuvaan vuorovaikutukseen toisen työn

tuntemisen kautta.

Sisäasiainministeriön poliisi-, palo- ja pelastusosaston kanssa

toteutettiin hiippakunnallisia koulutustilaisuuksia henkisen huollon toi-

minnan kehittämisestä sekä kirkon roolista onnettomuustilanteissa ja

niiden jälkihuollossa. Rovastikuntien kiinnostus omien toimintaval-

miuksien ja pelastuslaitosyhteistyön parantamiseksi näytti lisäävän kou-

lutustarvetta eri puolilla maata. Helsingin hiippakunta tuli vahvasti mu-

kaan kehittämään pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteistä valmiutta.

Merionnettomuuksien ja myös maantiekuljetusten varalle Suomen

Merimieskirkko kehitti ja järjesti suuronnettomuusvalmiuskoulutusta.

Toiminta koski sekä kotimaan keskustoimistoa ja asemia että ulkomaan

satamakaupunkien toimintayksiköitä.

7. EKUMEENISET JA KANSAINVÄLISET
YHTEYDET

Järvenpään diakoniapäivillä vuonna 1996 nostettiin erääksi teemaksi dia-

konian ekumeenisuus. Diakoniapäivillä esiteltiin muiden kirkkojen dia-

koniatyötä, ja niille osallistui ekumeenisia vierailijoita. Virikkeitä tähän oli

saatu Kirkkojen maailmanneuvostosta sekä Euroopan diakonialiitosta,

Eurodiaconiasta.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistui Eurodiaconian

toimintaan mm. valmistelemalla projektia köyhyyden ja syrjäytymisen

ehkäisemiseksi. Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksen johtava

sihteeri Juhani Veikkola oli Eurodiaconian hallituksessa pohjoismaise-

na edustajana.
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Eurodiaconiasta toivottiin apua myös EU-rahoituksen saamiseen

diakoniahankkeille. Tässä sen rooli on kuitenkin ollut vähäinen. Useat

suomalaiset kristilliset järjestöt ja seurakunnat lähtivät kuitenkin toteutta-

maan hankkeita EU-tuen turvin. Erityisesti diakoniaorganisaatiot ovat

hyödyntäneet EU-rahoitusta erilaisten projektien toteuttamiseen, koulu-

tukseen ja palvelurakenteiden kehittämiseen. Tätä edisti se, että Kirkko-

palvelut perusti yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Helsingin Dia-

konissalaitoksen ja Kirkkohallituksen kanssa vuonna 1998 EU-palveluyk-

sikön, jonka tehtävänä on koota yhteiseen käyttöön avustusten hakemi-

sessa tarvittava tieto ja taito sekä tukea seurakuntia ja järjestöjä anomus-

ten laatimisessa.

Ensimmäinen unkarilais-suomalainen diakoniakonferenssi pidet-

tiin vuonna 1997 Unkarissa. Se valmisteltiin yhteistyössä Unkarin lute-

rilaisen kirkon kanssa, ja siihen osallistui 24-henkinen delegaatio Hel-

singin ja Mikkelin hiippakunnista.

Kirkkojen kaupunki-, teollisuus- ja maaseututyön Euroopan kontak-

tiryhmään (ECG) oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnalli-

sella työllä varsin tiiviit yhteydet pastori Raija Korhosen ollessa kontakti-

ryhmän hallituksessa sihteerinä. Suomalaisia osallistui suhteellisen run-

saasti ECG:n järjestämiin koulutuksiin ja neuvotteluihin, ja Suomessa jär-

jestettiin alan kansainvälinen täydennyskoulutuskurssi syksyllä 1998.

ECG:n kanssa yhdessä toimittiin myös Baltian maiden kirkkojen yhteis-

kunnallisen työn edistämiseksi järjestämällä sitä koskevia verkostoneuvot-

teluja Helsingissä, Riiassa ja Vilnassa.

Merkittäviä yhteiskunnallisen työn kansainvälisiä foorumeita oli-

vat myös Kirkkojen maailmanneuvoston työ- ja talousverkko (WEN),

KMN:n vaihtoehtoiset talousmallit -projektiryhmä, Euroopan eku-

meenisen kirkko ja yhteiskunta -komission (EECCS) työ ja talous -työ-

ryhmä, Kairos Europa -liike sekä vuonna 1998 perustettu Euroopan

kirkkojen ympäristöverkko.

Kirkkomme lähetti edustajia myös vammaisalan kansainvälisiin

kokouksiin ja isännöi useita vierailuja ja tapahtumia Suomessa. Nami-

bian näkövammaisten lukutaito- ja kuntoutushanke jatkui yhteistyössä

Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Samoin yhteydet Venäjän lähialueiden

ja Viron kirkon vammaistyöhön vakiintuivat. Painopistettä voitiin siir-
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tää aineellisesta avusta koulutukseen. Merkittäviä yhteyksiä saatiin

vuonna 1998 organisoituneessa EuCrea-liikkeen toiminnassa. Vam-

maisalalla kirkko oli jäsenenä huonokuuloisten sielunhoidon kansain-

välisessä liitossa, IVSS:ssä, mutta yhteysfoorumina oli myös The Inter-

national Ecumenical Working Group for Pastoral Care among Deaf

People (IEWG).

Kriminaalityön kansainvälisiä foorumeita olivat Prison Fellowship

International (PFI) ja Prison Chaplains’ Association (PCA). Päihdetyös-

sä pidettiin yhteyksiä kansainväliseen kristilliseen päihdetyön järjestöön

(ICF) ja kansainväliseen alkoholi- ja addiktineuvostoon (ICAA).

Viron ja Baltian kirkkojen diakoniatyön tukeminen ei tällä neli-

vuotiskaudella ollut yhtä intensiivistä kuin edellisellä. Edelleen jatket-

tiin kolmikantayhteistyötä Viron evankelis-luterilaisen kirkon ja

Schleswig-Holsteinin Diakonisches Werkin kanssa Viron kirkon dia-

koniatyön kehittämiseksi. Suomalaisten panos tähän yhteistyöhön oli

lähinnä Viron diakoniakoulutuksen tukeminen. Itämeren alueen dia-

koniayhteistyön edistämiseksi järjestettiin kaksi alueellista dia-

koniakonferenssia, joista toinen oli Schleswig-Holsteinissa ja toinen

Puolassa.

Inkerin kirkon diakoniajohtajan työskentelyä tuettiin tavoitteena

diakoniaorganisaation luominen ja diakoniakoulutuksen vakinaistami-

nen. Suomalaisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä oli kouluttajina Inke-

rin kirkon diakoniatyöntekijöiden kursseilla.

Yhteistyö Viron kristillisen kriminaalityön ja vankilapappityön

kanssa jatkui sekä koulutuksen että vierailujen merkeissä. Virolaisia

osallistui Suomessa pidettyihin kriminaalityön kansainvälisiin ke-

säseminaareihin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden vankilapappien

konferenssi pidettiin vuonna 1998 osin Helsingissä, osin Tallinnassa.

Konferenssi järjestettiin yhteistyössä Suomen ja Viron vankeinhoidon

kanssa. Siihen osallistui kymmenestä maasta noin 80 osanottajaa. Myös

vironkielisen kriminaalityön aineiston painattamista tuettiin. Viron kir-

kon kanssa jatkettiin myös päihdetyön koulutuksen kehittämistä ja

suunnittelua.

Pohjoismaisten yhteyksien hoitamiseksi oli erilaisia foorumeita,

joista tärkeimmät olivat pohjoismainen diakoniatyöntekijöiden kokous
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Bergenissä 1997 ja Århusissa 1999, pohjoismainen diakoniajohtajien

neuvottelu Lahdessa 1996 ja Dianalundissa 1998, pohjoismaiset sosi-

aalieettiset konferenssit Kööpenhaminassa 1996 ja Reykjavikissä 1998

sekä pohjoismaiset diakoniasihteereitten neuvottelut.

Ø Seurakunnat ovat joutuneet reagoimaan ihmisten hätään tarjo-

amalla välttämättömän toimeentulon edellytyksiä. Seurakuntien

mahdollisuudet vastata tähän yhteiskunnalliseen tehtävään heik-

kenevät, kun niiden resursseja pienennetään verotusta koskevilla

ratkaisuilla. Kirkon asema ja rooli osana yhteiskunnan hyvinvoin-

tipalveluja tulisi selkiyttää.

Ø Diakoniatyötekijöiden asiakasmäärän kasvu ja asiakkaiden on-

gelmien luonne ovat lisänneet diakoniatyöntekijöiden työuupu-

musta. Jos kasvaviin ja muuttuviin haasteisiin halutaan vastata,

on aikaisempia tehtäviä karsittava tai työntekijämäärää lisättävä.

Ø Ruokapankkien olemassaolo on hyvinvointiyhteiskunnan avohaa-

va. Kirkon ei ole perusteltua hoitaa pitkällä aikavälillä yhteiskun-

nan rakenteellista ongelmaa.

Ø Maahanmuuttajien määrä on nopeasti lisääntynyt. Maahanmuut-

tajien kohtaaminen edellyttää seurakunnan työntekijöiltä eri-

tyisosaamista, johontuleejärjestääkoulutusta.
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VIII LÄHETYSTYÖ

• Seurakuntien lähetyskannatus kasvoi kertomuskaudella 18 %.

Samaan aikaan kirkon lähetysjärjestöissä työskentelevien lähet-

tien määrä laski 14 %.

• Uskontojen ja uskonnollisten liikkeiden kohtaaminen tuli yhä sel-

vemmin osaksi suomalaisen seurakuntaelämän arkipäivää.

• Kirkon lähetystyön kehittämistoimikunta teki ehdotuksen lähe-

tystyön ja kansainvälisen diakonian toimintarakenteen kehittämi-

seksi niin, että lähetystyö ja kansainvälinen diakonia liitettäisiin

läheisemmin toisiinsa.

• Lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu lisäsivät yhteistyötään.

Seurakunnat toivoivat yhteistyön edelleen lisääntyvän.

1. SEURAKUNTIEN TUKI LÄHETYSTYÖLLE

Seurakuntien tuki lähetystyölle kehittyi myönteisesti. Seurakuntien lähe-

tystyölle osoittamat talousarviomäärärahat nousivat selvästi, samoin va-

paaehtoinen kannatus. Samanaikaisesti seurakuntien lähetyssihteerien

määrä alkoi uudelleen lisääntyä, mikä kertoo sekä seurakuntien talouden

paranemisesta että lähetystyön arvostuksen lisääntymisestä.

Seurakunnat lisäsivät ja monipuolistivat vuorovaikutustaan lähe-

tystyön kohteena olevien yhteistyökirkkojen kanssa. Seurakuntayhty-

män, rovastikunnan ja hiippakunnan tasolla kehitettiin sellaisia vuoro-

vaikutuksen muotoja, jotka aikaisempaa paremmin ilmentävät tasaver-

taista kumppanuutta ja molemminpuolista antamista ja saamista.

Useissa hiippakunnissa käynnistettiin ystävyyshiippakuntaprojektien

kautta uudenlaista vuorovaikutusta lähetyksen yhteistyökirkkojen

kanssa. Tämä on heijastusta kansainvälisestä kehityksestä, jossa pyri-

tään irti perinteisistä antajan ja vastaanottajan rooleista ja pyritään nii-

den sijaan löytämään aitoa kumppanuutta ja yhteyttä ilmentäviä toi-

mintatapoja.

Seurakuntatasolla pyrittiin kehittämään eri työmuotojen yhteis-
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työtä. Esimerkiksi Espoon seurakuntayhtymässä käynnistettiin Jakama-

ton kansainvälinen vastuu -projekti, jossa etsittiin uudenlaista toiminta-

kulttuuria eri työmuotojen välille. Toteutuessaan tämä merkitsisi sitä,

että eri työalat (lähetystyö, kansainvälinen diakonia, ystävyysseurakun-

tatoiminta, lähialuetyö ja maahanmuuttajatyö) muodostaisivat seura-

kunnissa yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Näin voitaisiin välttää

sekä työmuotojen välistä kilpailua että keinotekoisten rajojen ylläpitä-

mistä.

Seurakuntien lähetyssihteerien koulutuksessa saatiin kertomus-

kauden aikana valmiiksi laaja ja pitkään valmisteltu uudistus, jossa kou-

lutus jaettiin toisaalta kokoaikaiseen työhön ja virkaan tähtäävään kou-

lutukseen ja toisaalta vapaaehtoisten ja palkkiotoimisten työntekijöiden

koulutukseen. Lähetyssihteerien ja lähetystyöntekijöiden koulutuksesta

kerrotaan yksityiskohtaisemmin luvussa XIV Koulutus.

Kuvio 22. Seurakuntien lähetyskannatus vuosina 1980–1999.

Lähetyskannatus

Lähetyskannatus kasvoi voimakkaasti lamavuosien jälkeen. Vuonna 1995
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lähetystyön kokonaiskannatus oli noin 159 miljoonaa markkaa. Vuonna

1999 se oli noussut lähes 188 miljoonaan markkaan, josta talousarviotu-

kea oli 66 miljoonaa markkaa. Reaaliarvoltaan tuki nousi vuoden 1990

tasolle. Sekä talousarviotuki että vapaaehtoinen tuki lisääntyivät. Vapaa-

ehtoisen tuen kasvu oli kuitenkin selvästi nopeampaa. Sitä nostivat osal-

taan huomattavat yksittäiset lahjoitukset ja testamentit. Myös kolehtien,

keräysten, myyjäisten ja tukirenkaiden kautta lähetystyölle annetut vapaa-

ehtoiset lahjoitukset kasvoivat nelivuotiskauden aikana.

Vuonna 1999 lähetyskannatus oli suurinta Lapuan hiippakunnas-

sa. Parhaat seurakunnat olivat valtaosaltaan maaseudulta. Lähetyskan-

natus oli keskimäärin 40 markkaa seurakunnan jäsentä kohden. Seura-

kunnilla oli kertomuskauden lopussa yhteensä 2 057 nimikkosopimus-

ta tietyn lähetystyöntekijän tai kohteen tukemiseksi. Noin 11 500 seu-

rakuntalaista oli sitoutunut tukemaan työtä lähetysrenkaan jäsenenä.

2. LÄHETYSJÄRJESTÖT

Kirkon virallisina lähetysjärjestöinä toimivat edelleen Suomen Lähetys-

seura (SLS), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), Svenska

Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF), Suomen Evankelislute-

rilainen Kansanlähetys (SEKL), Suomen Pipliaseura (SPS), Evankelislu-

terilainen Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK) ja Sanansaattajat.

Vanhin lähetystyöntekijöitä lähettävä järjestö, Suomen Lähetys-

seura, vietti 140-vuotisjuhlaansa tammikuussa 1999. Juhlajumalanpal-

velukseen ja pääjuhlaan osallistuivat myös tasavallan presidentti Martti

Ahtisaari ja rouva Eeva Ahtisaari. Presidentti Ahtisaari puhui aiheesta

Kristinuskon ja lähetystyön rooli kansallisena eheyttäjänä – mitä Namibia opet-

taa. Namibian luterilaisen kirkon piispa Kleopas Dumeni tarkasteli tee-

maa Kohteesta kumppaniksi – lähetys Afrikan kirkoissa. Juhlassa käsiteltiin

myös kansainvälistymisen lähetystyölle tulevaisuuden Suomessa luo-

maa haastetta.

Suomen Lähetysseuran juhlavuotta varjostivat epäilyt Taiwanissa

toimineessa Lähetysseuran ylläpitämässä oppilaskodissa tapahtuneista

väärinkäytöksistä. Lähetysseura jätti asian poliisin tutkittavaksi. Tapah-

tumien vuoksi lähetysjohtaja Sakari Pinola erosi tehtävästään maalis-
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kuussa 1999. Lähetysseuran johtokunnalle osoittamassaan eronpyyn-

nössä Pinola totesi, että hän on epäonnistunut valvontatehtävässään

toimiessaan Taiwanin työalueen esimiehenä 1976–80 ja 1984–85. Mar-

raskuussa Suomen Lähetysseuran johtokunta kutsui lähetysjohtajaksi

Aasian osaston johtajan, rovasti Seikku Paunosen.

Suomen Lähetysseura toteutti lähetystyötä julistuksen ja palvelun

avulla. Kertomuskauden aikana sillä oli toimintaa yli 20 maassa. Lähe-

tystyön tavoitteena oli itsenäisten kirkkojen syntyminen ja niiden vah-

vistaminen. Seurakuntatyön ohessa keskeisessä asemassa olivat ter-

veydenhuolto, koulutus ja sosiaalinen työ. Kertomuskauden aikana

Lähetysseura käynnisti kehitysyhteistyöhankkeita Kiinassa. Yhteydet

paikallisseurakuntiin olivat tiiviit laajan nimikkoyhteistyön myötä.

Vuosina 1997–1998 Lähetysseura toteutti myös laajan kotimaisen

kampanjan, jonka avulla se pyrki lisäämään tunnettuuttaan.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ulkolähetystyön

painopiste siirtyi kertomuskaudella Keniasta takaisin Japaniin, josta tuli

jälleen lähettimäärältään suurin alue. Keniassa tuettiin paikallista kirk-

koa sen talouden ja hallinnon kehittämisessä, sekä jatkettiin seurakun-

tatyötä, koulutusta, diakoniaa ja sosiaalista työtä. Kamerunissa työn

painopiste oli suurkaupunkityössä. Sambiassa keskityttiin raamattu-

koulutukseen sekä nuoriso- ja naistyöhön. Lähetystyö Venäjällä lisään-

tyi. Inkerin työ, joka ennen tehtiin sisälähetyksen toimesta lähialuetyö-

nä, siirrettiin virallisesti ulkolähetysosaston alaisuuteen. SLEY palveli

suomalaisia seurakuntia nimikkotoiminnan ohella tukemalla niiden raa-

mattuopetustyötä.

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland jatkoi lähetys-

työtä Keniassa. Kertomuskauden aikana sillä oli yhteyksiä myös Ugan-

daan. Evangeliföreningen palveli kirkkomme ruotsinkielisiä seurakun-

tia erityisesti julistus-, lapsi- ja nuorisotyössä.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys teki lähetystyötä

Japanissa, Etiopiassa, Venäjällä ja Baltiassa sekä jatkoi islamtyötä. Jär-

jestön keskeisenä korostuksena oli kotimaisen ja ulkomaisen toimin-

nan kiinteä yhteenkuuluminen. Kansanlähetys teki yhteistyötä seura-

kuntien kanssa evankelioimis- ja nuorisotyössä.

Suomen Pipliaseura jatkoi toimintaansa Raamatun kääntämiseksi
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ja levittämiseksi eri puolilla maailmaa. Se toteutti raamattutyötä yhteis-

työssä maailmanlaajuisen Yhtyneet Raamattuseurat -järjestön, eri kirk-

kokuntien ja kirkkomme lähetysjärjestöjen kanssa. Kertomuskaudella

SPS:n painopistealueita olivat Raamatun kääntäminen suomensukuis-

ten kansojen kielille, Kiinan ja Lähi-idän raamattutyö sekä lukutaitotyö.

Kertomuskauden aikana Suomen ortodoksinen kirkkokunta ja Suo-

men Vapaan Kristillisyyden Neuvosto liittyivät Pipliaseuran jäseniksi.

Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän ulkolähetystyön

painopiste siirtyi Afrikasta Aasiaan, erityisesti islamilaisille alueille.

Kertomuskauden aikana käynnistettiin työ Mongoliassa ja Burjatian ta-

savallassa Venäjällä. Kylväjän kotimaantyöhön kuului mm. lähetyskas-

vatus seurakunnissa.

Sanansaattajat teki radiotyötä noin 30 kielellä Aasiassa, Afrikassa

ja Euroopassa. Työn painopiste suuntautui alueille, joilla perinteinen

lähetystyö ei ole sallittua tai joilla sitä rajoitetaan. Lisäksi järjestö tuki

eri maiden yhteistyökirkkoja niiden omassa radiotyössä. Vuonna 1996

Sanansaattajat solmi yhteistyösopimuksen Helsingin hiippakunnan

kanssa maahanmuuttajatyöstä, jossa kaksi Pohjois-Afrikassa palvellutta

lähettiä tuki seurakuntien toimintaa arabiankieltä puhuvien maahan-

muuttajien parissa. Vuonna 1999 järjestö aloitti arabiankieliset kristilli-

set radiolähetykset pääkaupunkiseudulla.

Lähetystyöntekijät

Kirkon lähetysjärjestöissä työskentelevien lähetystyöntekijöiden määrä

väheni koko 1990-luvun. Vuonna 1990 lähettejä oli yhteensä 685, vuon-

na 1995 heitä oli 582 ja vuonna 1999 enää 502. Kuluneen nelivuotiskau-

den aikana lähettien määrä on laskenut 14 % ja koko 1990-luvulla 27 %.

Ilmiöön ei ole yhtä tiettyä selitystä, vaan on kysymys monien tekijöiden

yhteisvaikutuksesta. Joissakin järjestöissä on talousvaikeuksien vuoksi pi-

detty taukoa uusien lähettien koulutuksessa, joissakin taas rajoitetaan tie-

toisesti uusien lähettien lähettämistä, kun keskitytään omaan erityisosaa-

miseen (esim. radiotyö).

Yleisesti ottaen lähetysjärjestöillä oli vaikeuksia lähetystyönteki-

jöiden rekrytoinnissa. Perinteinen rekrytointimalli, jossa haetaan henki-

löitä lähetystyöhön yksilöimättä yleensä työn luonnetta sekä tehtävään
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liittyviä vaatimuksia ja etuja, ei näyttänyt enää toimivan. Myös suoma-

laisen työelämän ja työmarkkinoiden koveneminen vähensi lähetystyö-

hön hakeutuvien määrää. Lähetysjärjestöillä oli vaikeuksia saada ihmi-

siä lähetyskursseille, koska monet pelkäsivät lähetysjakson jälkeistä

mahdollista työttömyyttä. Ammattitaidon säilyminen ja kehittäminen

vaati enemmän kuin aikaisemmin ja enemmän kuin mihin lähetystyös-

sä vielä voitiin panostaa. Erityisesti lähetyskursseille hakeneista teolo-

geista oli puutetta. Tilannetta helpottaisi osaltaan se, jos tuomiokapitu-

lit ja seurakunnat myöntäisivät lähetystyöhön aikoville tarpeeksi pitkiä

virkavapauksia. Lähetystyöntekijöiden määrän vähenemisen taustalla

oli myös maailmanlaajaa lähetystyötä koskeva rakenteellinen muutos.

Enää ainoa tapa tehdä lähetystyötä ei ole lähetystyöntekijöiden lähettä-

minen eikä ainoa suunta ole pohjoisesta etelään.

Lähetysjärjestöt tiivistivät yhteistyötään uusien lähettien rekrytoi-

miseksi. Monet järjestöt organisoivat nuorille suunnattuja esikoulutus-

kursseja, joihin voi sisältyä harjoittelujakso lähetyskentällä. Marras-

kuussa 1999 lähetysjärjestöt järjestivät yhdessä nuorten aikuisten lähe-

tyskonferenssin. Konferenssissa esiteltiin lähetystyötä eri maissa ja lä-

hetystyön erilaisia muotoja.

Lähettien rekrytointitoimenpiteet eivät vuoteen 1999 mennessä

kuitenkaan tuottaneet tulosta, vaan lähettien määrän lasku oli erityisen

jyrkkää kertomuskauden lopulla: vuodesta 1998 vuoteen 1999 lähettien

määrä laski lähes 10 %. Kansanlähetys oli kuitenkin poikkeus, sen lä-

hettimäärä lisääntyi 10 %.

Kirkon seitsemästä lähetysjärjestöstä ylivoimaisesti eniten lähette-

jä vuonna 1999 oli Suomen Lähetysseuralla (274). Seuraavina tulivat

Kansanlähetys (98), SLEY (60), Kylväjä (51), Sanansaattajat (10) ja

SLEF (9).

Maanosista eniten lähetystyöntekijöitä toimi vuonna 1999 Afrikassa

(201) ja Aasiassa (193). Euroopassa heitä työskenteli 77, Latinalaisessa

Amerikassa 18 ja Oseaniassa 13. Maittain kärjessä olivat Etiopia (48 lähe-

tystyöntekijää), Venäjä (45), Japani (41) ja Tansania (32). Lähetystyötä

tehtiin kaikkiaan 34 maassa.

Suomen Lähetysseuran suunnitelmista nimikkolähettitoiminnan

kehittämiseksi erityisen kiinnostavana seurakuntien työntekijät ja luot-
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tamushenkilöt pitivät Seurakuntien vaikuttajakysely 1999:n mukaan

mahdollisuutta ottaa nimikkolähetiksi paikallisen kirkon työntekijä.

Tätä mahdollisuutta piti erittäin tai melko kiinnostavana 86 % kyselyyn

vastanneista. Kiinnostavina pidettiin myös molemminpuolisia vierailu-

ja suomalaisen seurakunnan ja nimikkolähetin kirkon välillä (84 %),

suoran tiedonvälityksen tehostamista (esim. Internet-yhteyksien kaut-

ta) (81 %) ja ystävyysseurakuntasuhteiden luomista lähetystyön puit-

teissa (80 %).

Saman kyselyn mukaan valtaosa seurakuntien työntekijöistä ja

luottamushenkilöistä oli sitä mieltä, että lähetysjärjestöjen tulisi tehdä

enemmän yhteistyötä keskenään. Tätä mieltä oli yli 80 % työntekijöistä

ja luottamushenkilöistä. Lähetysjärjestöjen määrän vähentämiseen he

suhtautuivat varauksellisemmin. Vajaa puolet (46 %) seurakuntien

työntekijöistä ja runsas kolmannes (37 %) luottamushenkilöistä oli sitä

mieltä, että lähetysjärjestöjen määrää tulisi vähentää.

Työ Venäjällä

Venäjälle ja muille lähialueille suuntautunut toiminta jatkui kertomuskau-

della vilkkaana. Lähetystyöntekijöiden määrä Venäjällä kaksinkertaistui

nelivuotisvuotiskauden aikana. Vuonna 1995 lähetysjärjestöillä oli Venä-

jällä yhteensä 22 työntekijää, vuonna 1999 jo 45. Lähetysjärjestöistä aktii-

visin Venäjän työssä oli Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys,

jolla oli yli puolet kaikista Venäjällä toimivista lähetystyöntekijöistä. Työ-

hön Venäjällä osallistui suurin osa lähetysjärjestöistä sekä lukuisia seura-

kuntia ystävyysseurakuntatoiminnan kautta. Myös Suomen Rauhanyhdis-

tysten Keskusyhdistys teki työtä Venäjällä.

Venäjällä tapahtuvaa toimintaa koordinoi Inkerin kirkon lähetyk-

sen yhteistyötoimikunta (IKLY). Vaikeutena oli edelleen se, että raja

ystävyysseurakuntatoiminnan ja lähetystyön välillä ei aina ollut selvä.

3. USKONTOJEN KOHTAAMINEN

Kirkon lähetystyön keskuksen käynnistämä uskontojen kohtaamisen

projekti sai kokoaikaisen uskontokasvatussihteerin viran vuoden 1997
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alussa. Toiminta vakiintui ja osoitti, että eri tavalla uskovien kohtaami-

sesta oli tullut pysyvä ja yhä merkittävämpi osa suomalaisen kristityn ja

seurakunnan elämää. Seurakunnissa jouduttiin uskontoja koskevien kysy-

mysten ja ongelmatilanteiden eteen riippumatta siitä, oliko paikkakunta

pieni vai iso ja missä päin Suomea se sijaitsi.

Luterilaisen kirkon ja Suomessa toimivien islamilaisten yhteisöjen

edustajat tapasivat kertomuskauden aikana yhteisissä neuvotteluissa,

joita käytiin kirkon ulkoasiain neuvoston asettaman islamtyöryhmän

aloitteesta. Keskustelujen aiheina oli mm. jumalakäsitys ja ihmisen vas-

tuullisuus Jumalan edessä. Näiden tapaamisten tarkoituksena oli kris-

tittyjen ja muslimien keskinäisen ymmärryksen lisääminen ja toistensa

yhteisöjen elämään tutustuminen.

Saatananpalvonta ja satanismi herättivät huomattavaa julkista kes-

kustelua erityisesti marraskuussa 1998 Hyvinkäällä tehdyn paloittelusur-

man ja hautausmaiden tuhoamisen vuoksi. Saatananpalvontaan liittyvät

ongelmat synnyttivät laajaa keskustelua ja yhteistyötä mm. terveydenhoi-

don, kasvatuksen, sosiaalityön ja poliisityön edustajien kesken.

Kirkon ja mielenterveysalan yhteistyössä järjestettiin seminaari ter-

veestä ja epäterveestä uskonnollisuudesta. Uskontojen kohtaamisen pro-

jektissa järjestettiin koulutusta myös hiippakunnallisesti. Hiippakunnal-

lisen uskontosihteeriverkoston toiminta vakiintui käyttökelpoiseksi

keskustelu-, selvitys- ja koulutusfoorumiksi.

4. LÄHETYSTYÖN KOORDINOINTI

Koko kirkon missio

Helsingin hiippakuntakokous kiinnitti vuonna 1996 huomiota eri lähe-

tysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun työn ja organisaatioiden päällek-

käisyyteen. Kokous lähetti asiaa koskevan toivomusponnen järjestöjen

hallituksille ja Ulkomaanavulle. Kokous toivoi, että lähetysjärjestöt yh-

teistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa etsisivät kirkon mission kannal-

ta mahdollisimman tehokkaan toimintatavan. Lähetysjärjestöjen yhteis-

työn kehittäminen oli esillä myös Turun hiippakuntakokouksessa, joka

lähetti asian tiedoksi Kirkkohallitukselle.
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Kirkkohallitus asetti Kirkon lähetystyön kehittämistoimikunnan.

Toimikunnan tehtävänä oli tehdä ehdotus kirkon lähetysjärjestömallin

kehittämiseksi sekä tutkia, miten lähetyksen ja kansainvälisen diakoni-

an yhteyttä, yhteistyötä ja työnjakoa tulisi kehittää. Toimikunta jätti

syksyllä 1998 Kirkkohallitukselle mietintönsä Koko kirkon missio. Mie-

tinnön keskeisiä ehdotuksia oli kirkon ja seurakuntien kokonaisvaltai-

sen lähetystehtävän määritteleminen niin, että se omassa tilanteessam-

me sisältäisi sekä kirkon lähetysjärjestöjen että Kirkon Ulkomaanavun

toiminnan.

Ehdotus lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimintaraken-

teen kehittämiseksi nousi yhtäältä maailmanlaajasta lähetyskeskustelus-

ta ja -tilanteesta, toisaalta paikallisseurakuntien tarpeista. Lähetystyön

tuloksena syntyneet Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kirkot

ovat usean vuosikymmenen ajan toivoneet pääsevänsä lähetyksen koh-

teena olemisesta tasavertaiseen yhteistyöhön pohjoisen kirkkojen

kanssa. Niiden johtajat ovat myös toivoneet voivansa olla aikaisempaa

enemmän suorissa kontakteissa perinteisesti lähetystyötä tekevien mai-

den kirkkojen johtajiin.

Myös seurakunnissa on ilmennyt kasvavia odotuksia ja tarpeita lähe-

tyksen toimintamallin kehittämiseen. Lähetysjärjestömalli on synnyttänyt

mielikuvan, että järjestöt olisivat lähetystyön ainoita toteuttajia ja seura-

kunnan pääasiallinen tehtävä olisi tämän työn rahoittaminen. Lähetysjär-

jestöihin painottunut toiminta on osaltaan vaikuttanut kirkon kokonais-

valtaisen mission pirstaloitumiseen, mikä puolestaan on heikentänyt seu-

rakunnan omaa missionaarista itseymmärrystä. Monissa seurakunnissa on

koettu ongelmaksi kirkon lähetystyön ja kansainvälisen auttamisen ha-

janaisuus. Seurakunnilta toivovat avustuksia sekä kirkon seitsemän lähe-

tysjärjestöä että humanitääristä työtä tekevä Kirkon Ulkomaanapu. Kan-

sainvälinen diakonia ja lähetystyö ovat seurakunnissa eriytyneet niin, että

edes monet työntekijöistä ja luottamushenkilöistä eivät miellä niiden kuu-

luvan yhteen.

Kirkkohallituksen toimikunta esitti mietinnössään kahta erilaista

ratkaisumallia. Ensimmäisen mukaan ulkoasiain osaston yhteyteen pe-

rustettaisiin uusi yksikkö lähetystyötä ja kansanvälistä diakoniaa varten.

Kirkon lähetystyön keskuksen korvaisi tällöin Lähetystyön ja kansain-
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välisen palvelun keskus. Sen toimintaa ohjaamaan asetettaisiin seura-

kuntien, hiippakuntien, lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun

edustajista koostuva johtokunta, joka päättäisi kirkon lähetystyön ja

kansainvälisen avun yleisestä linjasta ja painopisteistä. Edelleen kirkon

lähetysjärjestöt ja Kirkon Ulkomaanapu sitoutuisivat erillisellä pui-

tesopimuksella Kirkkohallituksen kanssa yhteiseen tehtävään. Toisen

vaihtoehdon mukaan Kirkkohallituksen yhteyteen perustettaisiin uusi

erillisyksikkö.

Uudella linjauksella haluttiin pysäyttää lähetystyön kentän pirs-

toutuminen yhä uusiin järjestöihin. Kirkon lähetysjärjestöjen määrää ei

silti pyritä sementoimaan nykyiseen seitsemään, vaan uudenkin järjes-

telyn mukaisesti kirkolliskokous päättäisi, minkä järjestön kanssa kirk-

ko tekee yhteistyösopimuksen. Järjestelyllä haluttiin myös korostaa

paikallisseurakuntien asemaa lähetystyössä ja tehdä seurakuntien omal-

le aloitteellisuudelle lähetystyössä enemmän tilaa.

Toimikunnan mukaan kansainvälisen diakonian ja lähetyksen yh-

teys saattaa seurakunnissa johtaa myös joihinkin organisatorisiin tarkis-

tuksiin. Nykyisin kansainvälisestä diakoniasta vastaavat seurakunnissa

yleensä diakoniatyöntekijät ja yhteiskunnallisessa työssä olevat, kun

taas lähetysteologit ja lähetyssihteerit kantavat päävastuun lähetystyös-

tä. Näiden työntekijäryhmien yhteistyön kehittämistä pidettiin välttä-

mättömänä. Toimikunnan mukaan seurakunnan lähetystehtävän orga-

nisoimisessa on pyrittävä työn kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen.

Toimikunta kiinnitti mietinnössään huomiota myös hiippakunta-

tason ongelmiin. Sen mukaan lähetystyö ja kansainvälinen diakonia ei-

vät yleensä kohtaa toisiaan myöskään hiippakuntien toiminnassa. Toi-

mikunnan mukaan kansainvälisen diakonian ja lähetystyön niveltämi-

nen toisiinsa voisi hiippakunnissa alkaa luontevimmin yhteisestä kasva-

tuksesta ja koulutuksesta sekä tiedotuksesta, jossa selkeästi korostettai-

siin näiden työmuotojen kuuluvan yhteen.

Kirkon ulkoasiain neuvosto otti kantaa toimikunnan mietintöön.

Se piti hyvänä, että kirkon lähetystyö ja kansainvälinen diakonia liite-

tään läheisemmin toisiinsa. Neuvoston mukaan tämä kehitys pitää vie-

dä myös seurakuntatasolle. Ulkoasiain neuvosto lähetti lausuntonsa

mietinnöstä Kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus asetti toukokuussa
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2000 Kirkon lähetystyön neuvottelukunnan neljän vuoden määräajak-

si. Neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää kirkon sekä sen lähetysjär-

jestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun säätiön välistä yhteistyötä kirkon lä-

hetystehtävän toteuttamiseksi.

Yhteistyö lähetystyössä

Kirkon lähetysjärjestöjen johtajat sopivat yhteistyön tiivistämisestä

vuonna 1996 pitämässään kokouksessa. Järjestöjen johtajat ilmaisi-

vat yksimielisen halunsa etsiä uusia yhteistyön muotoja ja rakentei-

ta. Tavoitteeksi asetettiin lähetystyön edellytysten vahvistaminen

seurakunnissa, kokonaiskirkossa ja maailmanlaajuisesti. Yhteistyön

kehittäminen nähtiin avoimena prosessina, joka rakentuisi kunkin

järjestön parhaille perinteille, erityislaadulle ja erityisosaamiselle.

Järjestöjohtajat hyväksyivät tosiasiana, että luterilaisella kirkolla on

kirkolliskokouksen päätöksen mukaan seitsemän virallista lähetys-

järjestöä. Kullakin niistä on oma historiansa, sisäiset ja ulkoiset kyt-

kentänsä kirkon kentässä ja Jumalan kutsu työhön. Yhteistyön ke-

hittämiselle ei asetettu tarkkoja lopputavoitteita organisaatioraken-

teiden tasolla, vaan tulevaisuus jätettiin avoimeksi, jotta prosessissa

ei liian aikaisin suljettaisi pois mitään organisaatiomallia.

Yhteistyön kehittämiseksi kirkon lähetysjärjestöt asettivat järjes-

töjen johtajista koostuvan lähetysjärjestöjen yhteistyötoimikunnan,

jonka tarkoituksena on etsiä uusia yhteistyön muotoja ja rakenteita kir-

kon lähetystyön edellytysten vahvistamiseksi. Sekä työntekijöiden työ-

suhteeseen että muuhun taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä saa-

tiin konkreettisia tuloksia. Kertomuskauden aikana kirkon lähetysjär-

jestöt ja Kirkon Ulkomaanapu ovat tietoisesti lujittaneet yhteistyötään

ja yhteistä esiintymistään seurakuntiin päin. Myös tällä tavalla haluttiin

rakentaa luottamusta ja yhteisvastuuta seurakuntien kanssa.

Ensimmäiset Suomen lähetysneuvottelut järjestettiin loka-

kuussa 1998 Lohjan Vivamossa. Neuvottelun järjestäjinä olivat

Suomen lähetysneuvosto, Suomen ekumeeninen neuvosto ja Suo-

men vapaan kristillisyyden neuvosto. Laajapohjaiseen ekumeeni-

seen kutsutilaisuuteen osallistui yli sata Suomessa toimivan eri kirk-

kokunnan ja yhteisön edustajaa. Neuvottelun tarkoituksena oli kirk-
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kojen, kristillisten yhteisöjen ja lähetysjärjestöjen kohtaaminen ja

niiden lähetysajatteluun ja -traditioon tutustuminen. Tavoitteena oli

lisätä keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta, perehtyä maailman-

laajaan lähetyshaasteeseen ja lähetysajattelun muutoksiin, selvittää

kristittyjen yhteisen todistuksen tarpeita sekä etsiä rakentavia toi-

mintamahdollisuuksia. Työskentely tapahtui keskusteluryhmissä

pääalustusten ja etukäteen pyydettyjen kommenttipuheenvuorojen

pohjalta.

Neuvottelun tuloksena suositeltiin voimien yhdistämistä nuor-

ten innostamiseksi lähetystyöhön sekä yhteisen lähetyspyhän järjes-

tämistä kaikissa kirkoissa ja kristillisissä yhteisöissä. Neuvottelulle

toivottiin myös jatkuvuutta. Neuvottelun osanottajat lähettivät seu-

rakunnille, kirkoille ja kristillisille yhteisöille viestin, jossa ne pai-

nottivat evankeliumin julistuksen tärkeyttä kaikille kansoille ja jo-

kaiselle ihmiselle. Osanottajat sopivat myös, etteivät puhu pahaa

toisistaan, vaan rukoilevat toistensa ja yhteisten tavoitteiden puoles-

ta. Neuvottelussa toivottiin enemmän yhteistyötä käytännössä,

mutta myös yhteisen oppiperustan välttämättömyyttä.

Ø Koko kirkon missio -mietinnössä kuvattu lähetyskäsitys näyttää

vahvistuvan ja siinä kuvattu kehitys jatkuvan. Lähetysjärjestöjen

ja Kirkon Ulkomaanavun tulee edelleen tiivistää keskinäistä yh-

teistyötä.

Ø Kirkossa tulee löytää rakenteellisia ratkaisuja, jotka rohkaise-

vat lähetystyöhön hakeutumista. Lähetystyöhön lähtevälle tu-

lisi tarjota mahdollisuus pitkään virkavapauteen hänen vaki-

naisesta työpaikastaan.

Ø Lähetystyöntekijöitä rekrytoitaessa lähetysjärjestöjen tulee yksi-

löidä selvemmin, mihin tehtäviin työntekijöitä tarvitaan ja mitä

vaatimuksia ja etuja tehtäviin liittyy.

Ø Lähetystyön ja ystävyysseurakuntatyön keskinäistä suhdetta

Venäjällä tulee selkiyttää.
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Ø Seurakuntien työntekijöiden valmiuksia eri uskontojen kohtaami-

seen tulee lisätä. Seurakuntien tulisi rohkaistua käymään paikal-

listasolla dialogia eri uskontojen edustajien kanssa.
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IX KIRKKOJENVÄLINEN
TOIMINTA

• Luterilaisten kirkkojen ja roomalaiskatolisen kirkon välinen asia-

kirja Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista allekirjoitettiin

Augsburgissa lokakuussa 1999.

• Porvoon julistuksen täytäntöönpano edistyi. Kertomuskaudella

valmisteltiin Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttamista niin,

että Porvoon julistuksen periaatepäätökset voidaan konkreettises-

ti toteuttaa.

• Ulkosuomalaistyön painopisteissä tapahtui muutoksia sen vuok-

si, että maastamuuttajat ovat yhä enemmän lyhyeksi aikaa ulko-

maille muuttavia ja hyvin koulutettuja.

• Kirkon Ulkomaanavun tuotot kolminkertaistuivat kertomuskau-

den aikana. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston perustami-

nen nopeutti avun toimittamista äkillisiin katastrofikohteisiin.

1. EKUMEENINEN TOIMINTA SUOMESSA

Suomen ekumeeninen neuvosto vietti 80-vuotisjuhlaansa Helsingissä

vuonna 1997. Neuvosto on vakiinnuttanut asemansa maamme tärkeim-

pänä ekumeenisena organisaationa. Arkkipiispa Johanneksen pyydettyä

eroa neuvoston puheenjohtajan tehtävästä uudeksi puheenjohtajaksi va-

littiin vuosikokouksessa 1999 arkkipiispa Jukka Paarma. Pääsihteerinä

jatkaa pastori Jan Edström Suomen baptistiyhdyskunnasta.

Ekumeeninen yhteistyö Suomen kirkkojen ja kristillisten yh-

teisöjen välillä toteutuu usealla eri tasolla: kokonaiskirkon, hiippakun-

tien, seurakuntien, lähetysjärjestöjen sekä Suomen ekumeenisen neu-

voston työskentelyssä. Kertomuskaudella yhteistyö vakiintui ja vahvis-

tui entisestään. Merkittävimpänä esimerkkinä siitä oli Suomen Vapaa-

kirkon palaaminen Suomen ekumeenisen neuvoston jäseneksi vuonna

1999. Suomen kirkot päättivät viettää Kristuksen syntymän juhlavuot-
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ta teemalla Riemuvuosi 2000 – Toivon vuosi. Riemuvuosi alkoi ensim-

mäisenä adventtisunnuntaina vuonna 1999 ja jatkuu pääsiäiseen 2001,

jolloin pääsiäistä vietetään poikkeuksellisesti samaan aikaan sekä idän

että lännen kirkoissa. Juhlavuoteen liittyvät valmistelut tapahtuivat hy-

vässä ekumeenisessa yhteistyössä. Myös uuden uskonnonvapauslain

valmisteluun kirkot ja kristilliset yhteisöt osallistuivat yhdessä.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla oli säännöllisiä yhteyksiä

lähes kaikkiin muihin maamme kirkkoihin ja kristillisiin yhteisöihin,

erityisesti Suomen ekumeenisen neuvoston toiminnan välityksellä.

Yhteydet Suomen Vapaakirkkoon ja helluntaiherätykseen ovat vakiin-

tuneet yhteisten neuvottelukuntien säännölliseksi työskentelyksi. Näis-

sä yhteyksissä käsiteltiin uskonnonvapauslain uudistamista, kirkkojen

ja valtion välisiä suhteita, väestörekisterikysymystä, uskonnonopetusta,

kirkkotilojen luovuttamista toisten kirkkokuntien käyttöön sekä mo-

lempia osapuolia kiinnostavia opillisia ja ekumeenisia kysymyksiä.

Neuvottelukuntien kokousten lisäksi järjestettiin Suomen Vapaakirkon

edustajien kanssa lokakuussa 1996 Lahdessa alueellinen tapaaminen,

jonka teemana oli Yhteyden päivä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja maamme suomen- ja

ruotsinkielisten baptistiyhdyskuntien vuonna 1998 alkaneet oppikes-

kustelut jatkuivat edelleen. Metodistien ja luterilaisten oppikeskustelu-

jen alkamiseen oli molemmilla tahoilla periaatteellinen valmius, mutta

resurssipulan vuoksi dialogia ei vielä saatu alkuun.

Suomen ortodoksisen kirkkokunnan kanssa vuonna 1989 aloite-

tut oppikeskustelut jatkuivat kertomuskauden aikana kahdella kokouk-

sella. Vuonna 1996 pidettiin Valkealan Puhjonrannassa kirkkojen vii-

dennet teologiset keskustelut, joiden aiheina olivat Yleinen pappeus ja

Työ, työttömyys ja ihmisarvo. Joensuussa 1999 kokoonnuttiin kuudennen

kerran, ja silloin aiheina olivat Sakramentit ja pyhät toimitukset sekä Kirkot

ja maailman toivo. Näiden neuvottelujen tavoitteena ei ole ollut kirkko-

jenvälisten sopimusten aikaansaaminen, mutta ne ovat lisänneet kirk-

kojen välistä yhteisymmärrystä sekä tukeneet ekumeenista yhteistyötä

paikallisella tasolla.

Seurakuntien yhteistyö alueellaan toimivien kristillisten kirkko-

kuntien kanssa oli yleistä. Vuonna 1999 puolet seurakunnista teki yh-
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teistyötä ortodoksisen kirkkokunnan kanssa. Joka kolmannella seura-

kunnalla oli yhteistyötä helluntaiherätyksen kanssa ja joka neljännellä

seurakunnalla Suomen Vapaakirkon kanssa. Lisäksi 17 % seurakunnis-

ta teki yhteistyötä Pelastusarmeijan kanssa, 13 % katolisen kirkon

kanssa, 11 % adventtikirkon kanssa ja 9 % metodistikirkon kanssa.

Yhteistyö oli yleisintä suurissa kaupunkiseurakunnissa. Lähes kaikki

evankelis-luterilaiset seurakunnat arvioivat yhteistyön sujuneen ongel-

mitta.

Paikallisilla ekumeenisilla yhteyksillä oli monia muotoja. Yleisintä

oli toimitilojen yhteiskäyttö, jota toteutti kolmannes seurakunnista.

Vajaalla kolmanneksella seurakunnista oli puhujavierailuja tunnustus-

kuntien kesken. Lisäksi viidennes seurakunnista järjesti seurakuntien

työntekijöiden yhteisiä kokoontumisia ja ekumeenisia rukousviikkoja.

Kuvio 23. Seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suhtautuminen

eri kirkkokuntiin. Seurakuntien vaikuttajakysely 2/1999, N=1 340.

Evankelis-luterilaisen kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt suhtautu-

vat myönteisesti muihin Suomessa toimiviin kristillisiin kirkkoihin. Seu-

rakuntien vaikuttajakyselyn mukaan kirkon työntekijöiden ja luotta-
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mushenkilöiden suhtautuminen muihin kirkkokuntiin oli kauttaaltaan

myönteisempää kuin keskiväestön. Kaikkein myönteisimmin kirkon vai-

kuttajat suhtautuivat ortodoksiseen kirkkoon ja Pelastusarmeijaan. Kol-

mella neljästä oli näistä myönteinen kuva. Kielteisen kuvan ortodoksikir-

kosta omasi vain 3 % ja Pelastusarmeijasta 4 % vastaajista. Roomalaiska-

toliseen kirkkoon myönteisesti suhtautui 43 %, kielteisesti suhtautuvia

oli 13 %. Helluntailaisuuteen myönteisesti suhtautui joka kolmas ja kiel-

teisesti joka neljäs. Seurakuntien vaikuttajista joka viides suhtautui myön-

teisesti adventtikirkkoon ja lähes saman verran kielteisesti. Kirkon työn-

tekijöiden ja luottamushenkilöiden myönteinen mielikuva muista kristilli-

sistä yhteisöistä luo hyvän lähtökohdan kristittyjen väliselle ekumeenisel-

le vuoropuhelulle ja yhteistyölle. Se myös osoittaa ekumeenisen työsken-

telyn tuottaneen tulosta.

2. KIRKON ULKOMAISET SUHTEET

Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuoden 1995 alusta toi muka-

naan aiempaa kiinteämmät yhteydet Euroopan läntisen osan kirkkojen

työskentelyyn. Kirkkomme osallistui kertomuskaudella edelleen kansain-

välisten ekumeenisten järjestöjen toimintaan. Tärkeimmät niistä olivat

Pohjoismainen ekumeeninen neuvosto, Euroopan kirkkojen konferenssi

ja Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN). Luterilainen maailmanliitto

(LML) oli luterilaisen kirkkoperheen keskeinen yhteydenpidon ja eku-

meenisen työskentelyn kanava.

Yhteydet luterilaisiin kirkkoihin

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteydet muihin luterilaisiin kirk-

koihin jatkuivat hyvinä. Näitä yhteyksiä hoidettiin ennen muuta Luteri-

laisen maailmanliiton välityksellä, mutta myös monissa kahdenvälisissä

suhteissa oli runsaasti tapahtumia. Yhteydet Pohjoismaiden luterilaisiin

kirkkoihin toimivat vakiintuneissa muodoissaan. Suhteet Ruotsin kirk-

koon olivat varsin tiiviit. Norjan ja Tanskan kirkkoihin oli myös edelleen

hyvät ja toimivat yhteydet, vaikka näissä kirkoissa onkin tehty toisenlaisia

ekumeenisia linjaratkaisuja kuin Suomen ja Ruotsin kirkoissa.

144

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 1996–1999



Baltian luterilaiset kirkot jatkoivat toimintansa ja rakenteidensa

jälleenrakentamista, johon Suomen evankelis-luterilainen kirkko osal-

listui eri tavoin, erityisesti työntekijäkoulutuksen alueella.

Läheinen yhteistyö Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa

jatkui. Seurakuntien lukumäärä kaksinkertaistui kertomuskauden lop-

puun mennessä. Vuoden 1999 lopussa seurakuntia oli 62. Inkerin kir-

kon piispaksi valittiin vuonna 1996 rovasti Leino Hassisen jälkeen pas-

tori Aarre Kuukauppi. Hän on rakentanut suhteita muihin luterilaisiin

kirkkoihin, myös amerikkalaiseen Missouri-synodiin, jonka kanssa

Inkerin kirkolla on yhteistyösopimus. Suomen ja Inkerin evankelis-lu-

terilaisten kirkkojen välinen yhteistyösopimus hyväksyttiin molempien

kirkkojen kirkolliskokouksissa, ja se allekirjoitettiin keväällä 2000.

Yhteydet Saksan evankeliseen kirkkoon (EKD) ja Saksan yhdisty-

neeseen evankelis-luterilaiseen kirkkoon (VELKD) jatkuivat vakiintu-

neissa muodoissaan. Vuonna 1998 järjestettiin Helsingissä VELKD:n

ja pohjoismaisten luterilaisten kirkkojen yhteinen neuvottelu, jossa

keskusteltiin piispanviran sisällöstä, kirkko-opista ja ykseysmalleista.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja EKD:n yhteistyösopimuksen

perusteella pidettiin kaksi kirkkojen johdon välistä neuvottelua, Ber-

liinissä vuonna 1996 ja Turussa vuonna 1999. Niissä keskusteltiin mo-

lempien kirkkojen ajankohtaisista kysymyksistä. Neuvottelut edistivät

sellaisen sopimuksen aikaansaamista, joka virallistaisi ehtoollis- ja saar-

natuoliyhteyden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja EKD:n kaik-

kien maakirkkojen välillä. Pohjoismais-saksalaisen kirkkokonventin

kokous ja 50-vuotisjuhlaseminaari pidettiin Nilsiän Aholansaaressa ja

Kuopiossa vuonna 1999. Kertomuskauden loppuun mennessä saatiin

valmiiksi useiden vuosien ajan jatkunut selvitystyö siitä, millä tavoin

kirkkokonventin toimintaan osallistumista tulisi muuttuneessa tilan-

teessa jatkaa. Selvityksen mukaan Saksan yhdistymisen jälkeenkin tar-

vitaan kirkkokonventin kaltaista instituutiota suhteiden uudelleenra-

kentamiseen ja vahvistamiseen. Tammikuussa 2000 kirkon ulkoasiain

neuvosto ilmaisi tukevansa edelleen kirkkokonventin työtä sekä kehot-

ti sitä etsimään uusia yhteistoiminnan muotoja luterilaisten/evankelis-

ten kirkkojen kesken Itämeren alueella.

Toukokuussa 1999 kirkolliskokous hyväksyi yhteistyöasiakirjan
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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Namibian evankelis-luterilai-

sen kirkon välillä. Namibian evankelis-luterilaisen kirkon kirkollisko-

kous hyväksyi asiakirjan saman vuoden elokuussa. Asiakirjan mukaan

kirkot pyrkivät edistämään yhteistyötään tietojen vaihdolla, keskinäisil-

lä vierailuilla ja yhteisillä julkisilla tapahtumilla.

Ystävyysseurakuntatoiminta on keskeinen osa kirkon ja paikallis-

seurakuntien ulkomaansuhteita. Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoi-

tuksena on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäis-

tä yhteyttä sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palvelu-

vastuussa. Vahvistettuja ystävyysseurakuntasuhteita oli vuonna 1999

yhteensä noin 270. Eniten ystävyysseurakuntasuhteita oli Viroon

(112), Inkeriin (94) ja Unkariin (57). Luvut eivät kuitenkaan anna katta-

vaa kuvaa suhteiden laajuudesta ja niihin osallistuvien seurakuntien

määrästä. Esimerkiksi monilla Inkerin kirkon seurakunnilla oli ystä-

vyysseurakuntasuhteita useampien suomalaisten seurakuntien ja myös

rovastikuntien kanssa. Namibian luterilaisen kirkon kanssa solmittiin

vuonna 1999 yksi virallinen ystävyysseurakuntasuhde. Ystävyysseura-

kuntatoimintaa on perinteisesti ollut myös muiden maiden kanssa.

Tästä toiminnasta ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, sillä suhteita ei ole

virallisesti vahvistettu.

Ystävyysseurakuntatyö on tärkeä osa kirkkomme kansainvälisyys-

kasvatusta. Seurakuntien työmuodoista siihen osallistuivat aktiivisim-

min diakonia, nuorisotyö ja musiikkityö. Ystävyysseurakuntasuhteet

suuntautuivat jälkisosialistisiin maihin, joiden taloudellinen tilanne on

heikko. Tämä vuoksi avustustoiminta oli keskeinen osa ystävyysseura-

kuntatoimintaa erityisesti Virossa ja Inkerissä.

Ystävyysseurakuntasuhteiden lisäännyttyä nopeasti syntyi tarve

yhteisten pelisääntöjen luomiseksi. Kirkon järjestöjen Inkeri-neuvotte-

lukunta ja Inkerin kirkon suomalaiset ystävyysseurakunnat laativat syk-

syllä 1999 yhteiset, käytännönläheiset tavoitteet ystävyysseurakunta-

työn eri osa-alueille. Yhteisillä tavoitteilla suomalaisten seurakuntien ja

järjestöjen tuki pyrittiin jäsentämään selkeämmin yhdeksi kokonaisuu-

deksi ja osaksi Inkerin kirkon työtä. Ystävyysseurakuntatoimintaa kos-

kevat yleisohjeet hyväksyttiin kirkon ulkoasiain neuvostossa touko-

kuussa 2000.
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Dialogit ja muut ekumeeniset yhteydet

Yhteydet roomalaiskatoliseen kirkkoon jatkuivat monimuotoisina. Kirk-

komme piispat jatkoivat vuosittaisia vierailujaan tammikuussa Roomassa

ja osallistuivat pyhän Henrikin muistopäivän jumalanpalveluksen toimit-

tamiseen Santa Maria Sopra Minervan kirkossa.

Merkittävin tapahtuma luterilaisten kirkkojen ja roomalaiskatoli-

sen kirkon välisissä suhteissa oli Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista

-nimisen asiakirjan valmistuminen, hyväksyminen ja allekirjoittaminen.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käytiin varsin laaja, perusteel-

linen ja kriittinenkin keskustelu asiakirjan valmistumisprosessin aikana.

Kirkolliskokous käsitteli lopullista asiakirjaa kahdessa kokouksessaan

syksyllä 1997 ja keväällä 1998, jolloin kirkolliskokous hyväksyi asiakir-

jan äänin 88–17. Vielä ennen asiakirjan lopullista käsittelyä kevään

1998 kirkolliskokouksessa lukuisat herätysliikkeiden ja kirkollisten jär-

jestöjen johtajat vetosivat kirkolliskokousedustajiin, jotta nämä eivät

hyväksyisi asiakirjaa.

Kesällä 1998 Luterilaisen maailmanliiton neuvosto totesi selvän

enemmistön sen jäsenkirkoista hyväksyneen asiakirjan ja teki päätök-

sen asiakirjan vahvistamisesta allekirjoituksin sen jälkeen, kun rooma-

laiskatolisen kirkon vastaus oli saatu. Vatikaanin ykseyden edistämisen

neuvoston antama vastaus kesällä 1998 sisälsi kuitenkin seikkoja, jotka

aiheuttivat vielä jatkotyöskentelyä. Tämän työn tuloksena asiakirjaan

syntyi lyhyt selventävä julkilausuma, jossa asiakirjan tulkintaan liitty-

neet epäselvyydet saatiin poistetuiksi. Yhteinen julistus vanhurskautta-

misopista allekirjoitettiin suurin juhlamenoin Augsburgissa 31.10.1999.

Allekirjoittamisen kynnyksellä joukko Saksan yliopistojen ja korkea-

koulujen professoreja ja muita opettajia julkaisi vetoomuksen julistuk-

sen allekirjoittamista vastaan, mutta se ei yksipuolisten poleemisten

tulkintojensa takia vaikuttanut kielteisesti edes Saksan luterilaisten

kirkkojen selvän enemmistön myönteiseen kantaan.

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista on merkittävin uskon-

puhdistuksen jälkeinen yhteinen asiakirja luterilaisten kirkkojen ja roo-

malaiskatolisen kirkon välillä. Kirkkojen välisenä velvoittavana sopi-

muksena roomalaiskatolisen kirkon ja ylipäänsä minkään muiden kirk-

kojen välillä se on ainutlaatuinen. Julistus korjaa uskonpuhdistuksen ai-
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kana syntyneen perusvaurion kirkkojen välillä, koska siinä todetaan

vanhurskauttamisopissa saavutetun yhteisymmärryksen tekevän van-

hurskauttamisoppia koskeneet vanhat oppituomiot kohteettomiksi.

Julistus ei vielä sellaisenaan saa aikaan kirkollista yhteyttä kirkkojen vä-

lillä, mutta se merkitsee huomattavaa askelta eteenpäin. Julistuksen val-

mistuminen ja allekirjoittaminen merkitsivät yhden keskeisen tavoit-

teen saavuttamista, jonka hyväksi kirkkomme ja yliopistojemme eku-

meeninen työskentely on jo vuosikymmenien ajan ponnistellut. Jatko-

työskentely tapahtuu pääasiassa Luterilaisen maailmanliiton ja rooma-

laiskatolisen kirkon dialogikomission puitteissa. Tässä työskentelyssä

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ollut ja on edelleen edustajan-

sa välityksellä aktiivisesti mukana.

Sen sijaan vuonna 1993 viritelty suunnitelma keskustelujen aloit-

tamiseksi Ruotsin ja Suomen luterilaisten kirkkojen ja roomalaiskatoli-

sen kirkon välillä ei edistynyt alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.

Valmistaviin keskusteluihin tulivat mukaan myös Norjan ja Tanskan

luterilaiset kirkot, mutta hanke ei toistaiseksi edistynyt aloitetta pitem-

mälle.

Vuonna 1970 alkaneiden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja

Venäjän ortodoksisen kirkon välisten oppikeskustelujen sarjassa pidet-

tiin yhdennettoista oppikeskustelut Lappeenrannassa vuonna 1998.

Keskustelujen teemoina olivat Kristityn vapaus, kirkon vapaus ja uskonnon-

vapaus sekä Kirkko ja valtio. Molemmat osapuolet ilmaisivat tarpeen jat-

kaa keskusteluja. Lappeenrannassa todettiin myös yhteinen tarve arvi-

oida tähänastisia oppikeskusteluja, mutta arvioinnin toteuttaminen siir-

tyi seuraavan kertomuskauden puolelle. Yhteydet Venäjän ortodoksi-

seen kirkkoon jatkuivat hyvinä. Tätä voidaan jo sinänsä pitää yhden

tärkeän tavoitteen saavuttamisena, sillä ortodoksisissa kirkoissa on

esiintynyt voimakasta kritiikkiä ekumeniaa yleensä ja varsinkin Kirkko-

jen maailmanneuvostoa kohtaan.

Sen sijaan teologian opiskelijoiden stipendiaattisuhteiden hoidos-

sa ei kertomuskautena saavutettu sille asetettuja tavoitteita. Vuoden

1994 jälkeen ei Venäjän ortodoksisesta kirkosta ole ollut ketään opis-

kelemassa kirkkomme stipendiaattina. Myös Suomen evankelis-luteri-

laisella kirkolla on ollut vaikeuksia löytää pitkäaikaisesti Pietarin hen-
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gelliseen akatemiaan lähteviä opiskelijoita. Tähän asiaan on tulevina

vuosina panostettava entistä enemmän, jotta hyvin alkanut stipendiaat-

titoiminta lähtisi uudelleen käyntiin ja kirkkojemme välisiin suhteisiin

saataisiin uusia vastuunkantajia.

Porvoon julistuksen jatkotoimet

Porvoon julistus hyväksyttiin kirkolliskokouksessa vuonna 1995. Julistus loi

käytännössä täyden kirkollisen yhteyden Britannian ja Irlannin angli-

kaanisten kirkkojen sekä Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten kirkkojen

välille. Julistuksen tultua hyväksytyksi se astui välittömästi voimaan. Julis-

tus aiheutti sen hyväksyneissä kirkoissa perusteellisen täytäntöönpanop-

rosessin, jota koordinoi yhteinen Porvoon julistuksen yhteydenpitoryh-

mä. Tässä työskentelyssä järjestettiin Porvoon kirkkoyhteisöön kuuluvi-

en kirkkojen kesken useita kokouksia, joista merkittävin oli Porvoon ju-

listuksen hyväksyneiden kirkkojen johtajien ensimmäinen kokous Turus-

sa 1998. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon osalta eniten työtä on vaa-

tinut kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttaminen siten, että Porvoon

julistuksen periaatepäätökset voidaan konkreettisesti toteuttaa. Kirkon

ulkoasiain neuvosto ja Kirkkohallitus hyväksyivät syksyllä 1999 tätä kos-

kevan esityksen, jonka lopullinen hyväksyminen jäi seuraavalle kerto-

muskaudelle ja uudelle kirkolliskokoukselle. Julistuksen täytäntöön pane-

miseksi asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edistyi kertomuskaudella

varsin tyydyttävässä aikataulussa.

Kirkkojenväliset järjestöt

Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) ja Euroopan katolisten piispain-

kokousten neuvosto (CCEE) järjestivät yhdessä toisen Euroopan eku-

meenisen yleiskokouksen vuonna 1997 Grazissa Itävallassa. Kokouksen

päätteeksi hyväksytyssä yhteisessä työasiakirjassa kirkot sitoutuivat työs-

kentelemään näkyvän ykseyden puolesta, edistämään keskusteluja kirk-

kojen, uskontojen, kulttuurien ja kansojen välillä, puolustamaan ihmisoi-

keuksia ja työskentelemään poliittisen, taloudellisen ja teknologisen oi-

keudenmukaisuuden toteutumiseksi Euroopassa. Ekumeenisen yleisko-

kouksen jälkeen EKK piti samassa paikassa oman yleiskokouksensa, jos-
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sa päätettiin mm. Brysselissä ja Strasbourgissa toimivan Euroopan eku-

meenisen kirkko ja yhteiskunta -komission (EECCS) ja EKK:n yhdisty-

misestä. EKK:n keskuskomiteaan yleiskokous valitsi Suomesta uudel-

leen Sylvia Raulon. Uutena jäsenenä valittiin kirkkoherra Veikko Purmo-

nen Suomen ortodoksisesta kirkkokunnasta. EKK:n uusi Kirkko ja yh-

teiskunta -komissio piti ensimmäisen vuosikokouksensa toukokuussa

1999 Järvenpäässä.

Luterilaisen maailmanliiton yhdeksäs yleiskokous pidettiin heinä-

kuussa 1997 Hongkongissa, viikko sen jälkeen, kun Hongkong oli siir-

tynyt Kiinan hallintaan. Kokouksessa käsiteltiin mm. Yhteistä julistusta

vanhurskauttamisopista, Kiinan avautumista kristinuskolle, ihmisoi-

keusteemoja sekä kysymystä LML:n päätöksenteon sitovuudesta jäsen-

kirkoille. Kokouksen päätösasiakirjan mukaan LML:n kaikkien jäsen-

kirkkojen tulisi työskennellä entistä aktiivisemmin uskonnonvapauden

ja muiden ihmisoikeuksien toteutumisen hyväksi sekä omissa maissaan

että kansainvälisesti. LML päätti panostaa seuraavana seitsemänä vuo-

tena lähetystyön teologian tutkimiseen ja jäsenkirkkojen auttamiseen

lähetystyön käytännön kysymyksissä. Piispa Christian Krause Saksasta

valittiin LML:n presidentiksi ja zimbabwelainen Ishmael Noko uudel-

leen pääsihteeriksi. Piispa Eero Huovinen valittiin LML:n neuvostoon,

joka johtaa kirkkoliiton työtä yleiskokousten välillä. Luterilaisen maail-

manliiton ekumeeninen tutkimusinstituutti Strasbourgissa oli kerto-

muskaudella merkittävä vaikutuskanava kirkkomme ekumeenisessa

työssä. Piispa Eero Huovinen toimi instituutin puheenjohtajana vuo-

desta 1997 lähtien ja Risto Saarinen instituutin professorina vuosina

1994–1999.

Kirkkojen maailmanneuvoston kahdeksas yleiskokous Turvat-

kaa Jumalaan – iloitkaa toivossa pidettiin joulukuussa 1998 Hararessa

Zimbabwessa. Kokousta varjostivat KMN:n synkät talousnäkymät

ja ortodoksisten kirkkojen kasvava kritiikki KMN:a kohtaan. Geor-

gian ortodoksinen kirkko erosi KMN:sta vuonna 1997 ja Bulgarian

ortodoksinen kirkko ilmoitti erostaan Hararessa. Hararen yleisko-

kous asetti erityiskomission tutkimaan KMN:n ja ortodoksisten

kirkkojen keskinäisiä suhteita. KMN:n keskuskomitean puheenjoh-

tajaksi valittiin uudelleen Aram I Armenian apostolisesta kirkosta.
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Uuteen keskuskomiteaan valittiin Suomesta metropoliitta Ambro-

sius ja pastori Mari Kinnunen.

3. ULKOSUOMALAISTYÖ

Liike-elämän kansainvälistyminen ja Euroopan yhdentyminen ovat vai-

kuttaneet suomalaiseen muuttoliikkeeseen. Suomalaisten määrä maail-

man kaupan ja teknologian keskuksissa kaikkialla maailmassa lisääntyi

nopeasti. Ulkosuomalaistyön kannalta oli merkittävää, että enää ei synty-

nyt kymmenien- tai satojentuhansien suomalaisten siirtokuntia vaan kai-

kissa maailman merkittävissä kasvukeskuksissa oli laajenevia, satojen

suomalaisten yhteisöjä. Suomalaisten verkosto eri puolilla maailmaa kas-

voi ja samalla suomenkielisen seurakuntatyön tarve lisääntyi yhä uusissa

maissa.

Maastamuuttajat olivat pääosin hyvin koulutettuja. Muutto tapah-

tui useimmiten kokonaisina perheinä, jolloin mukana seuraavien, vie-

raan kulttuurin keskellä asuvien puolisoiden ja koulua käyvien lasten

määrä lisääntyi oleellisesti. Kirkon työn kannalta oli merkittävää, että

yhä suurempi määrä suomalaisia asui maissa, joissa ei ole eurooppalais-

ta kulttuuria, joissa valtauskonto on ei-kristillinen ja joissa ei ole sellais-

ta luterilaista kirkkoa, jonka yhteyteen suomalaiset luterilaiset voisivat

luontevasti liittyä.

Perinteinen kouluttamattoman työvoiman siirtolaisuus on lähes

kokonaan loppunut. Työvoima ei EU:n alueella liikkunut odotetulla ta-

valla. Tärkeimpänä syynä kertomuskaudella oli se, että työllisyystilanne

oli koko alueella vaikea. EU:n ulkopuoliset maat eivät puolestaan

yleensä antaneet oleskelulupaa henkilölle, jolla ei jo maahan muuttaes-

saan ollut ennalta hankittua työpaikkaa. Lähes kaikki uudet ulkosuo-

malaiset olivat ns. määräaikaissiirtolaisia, joiden tarkoituksena oli olla

ulkomailla tiettyyn tehtävään tai projektiin määritelty aika. Maasta-

muuttajien määrä lisääntyi kertomuskauden aikana kolmanneksella.

Vuonna 1999 maastamuuttajia oli lähes 12 000. Paluumuuttajia oli ker-

tomuskauden aikana keskimäärin kaksi kolmannesta maasta muuttaji-

en määrästä. Kolmannes määräaikaissiirtolaisista jäi siis ennakkosuun-

nitelmista poiketen pysyvästi tai ainakin toistaiseksi ulkomaille.
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Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla oli vuoden 1999 lo-

pussa noin 252 000 poissa olevaa jäsentä. Heidän lisäkseen kirkon ul-

kosuomalaistyön kohderyhmänä olivat myös Suomessa syntyneet, ul-

komaan kansalaisuuden saaneet ja samalla automaattisesti kirkkomme

jäsenyyden menettäneet henkilöt ja heidän lapsensa, siis ensimmäinen

ja toinen siirtolaissukupolvi. Tämän ryhmän suuruus oli hieman yli

miljoona henkeä. Ulkosuomalaistyö pyrkii järjestämään heille asuin-

maassaan mahdollisuuden sanaan ja sakramentteihin omalla äidinkie-

lellään.

Ulkosuomalaistyö rakensi toimintansa integraatioperiaatteelle. Se

tarkoittaa, että ulkomailla toimitaan paikallisen kirkon rakenteissa,

mutta säilytetään suomalainen uskonperintö, äidinkieli, uskonnolliset

tavat ja kansankirkkomainen toimintamalli. Näin ulkosuomalaiset näh-

dään itse työn subjekteina ja sen voimavarana. Paikalliset kirkot ja oma

kirkkomme tukevat ulkosuomalaisia heidän omassa seurakuntatyös-

sään, mutta varsinainen toiminnallinen, hallinnollinen ja taloudellinen

vastuu jää ulkosuomalaisten omiin käsiin.

Kirkollamme oli vuoden 1999 lopussa ulkosuomalaistyön yhteis-

työasiakirja Ruotsin, Saksan, Itävallan, Norjan, Australian, USA:n ja

Kanadan luterilaisten kirkkojen kanssa. Yhteistyöasiakirja oli tekeillä

Italian luterilaisen kirkon kanssa. Porvoon julkistuksen allekirjoittami-

nen teki mahdolliseksi ulkosuomalaistyön integroimisen myös angli-

kaaniseen kirkkoon erityisesti Englannissa, mutta tarvittaessa myös

muissa maissa, joissa anglikaanisen kirkon asema on vahvempi kuin lu-

terilaisen kirkon.

Integraatio avasi toisen polven ulkosuomalaisnuorille luontevan

tien uuden kotikirkon seurakuntaelämään. Erityisesti Ruotsin ja Saksan

kirkkoihin on syntynyt vahva suomalainen – ei enää suomenkielinen –

nuorisotyö.

Aikaisempien siirtolaissukupolvien vanheneminen on tuonut ul-

kosuomalaistyöhön uusia haasteita ja pakottanut arvioimaan uudelleen

aikaisempia toimintamalleja. Saksassa käynnistettiin laaja selvitys siitä,

miten vanhenevien suomalaisten asema voitaisiin turvata senkin jäl-

keen, kun aikuisena opitun kielen taito on vanhetessa unohtunut. Suo-

malaisten vanhusten asemaa on pyritty ratkaisemaan useilla eri tavoilla.
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Kanadassa suomalaiset seurakunnat ovat perustaneet erillisiä vanhain-

koteja. Ruotsissa on pyritty saamaan ruotsalaisiin vanhainkoteihin suo-

menkielistä henkilökuntaa. Saksassa ja Australiassa pyritään ratkaisuun,

jossa laitoshoidon sijaan annettaisiin suomalaisvanhuksille mahdolli-

suus elää mahdollisimman pitkään omassa elinympäristössään. Van-

henevien suomalaisten ja kokonaisten siirtokuntien hoito aiheuttaa lä-

hivuosina suuria ongelmia myös Euroopassa, jossa suuret siirtolaisvir-

rat Suomesta ulkomaille ajoittuivat 1960- ja 1970-luvuille.

Siirtolaisten vanheneminen myös pienentää monia suomalaisia

siirtokuntia. Australiassa oli vuonna 1999 jäljellä neljä päätoimista suo-

malaisen papin virkaa. Sydneyn toinen suomalaisseurakunta luopui va-

kinaisen papin palkkaamisesta vuonna 1997. Ellei uusia suomalaisia

siirtolaisia muuta Australiaan, suomalainen seurakuntatyö loppuu siellä

10–20 vuoden sisällä.

Ulkosuomalaistyön tapahtumia

Piispa Paavo Kortekangas suoritti vuonna 1996 yhdessä piispa Claes

Ytterbergin kanssa Västeråsin hiippakunnan suomenkielisen työn tarkas-

tuksen. Kyseessä oli ensimmäinen virallinen ulkosuomalaistyön piispan-

tarkastus. Ruotsissa on ollut käynnissä laaja suomenkielisten jumalanpal-

veluskirjojen toimitustyö. Ruotsin kirkon virsikirjan suomenkielinen

käännös valmistui vuonna 2000. Ruotsissa hyväksyttiin vuoden 2000

alusta voimaan tuleva uusi kirkkojärjestys, joka velvoittaa jokaista seura-

kuntaa laatimaan suunnitelman alueellaan asuvien suomalaisten seura-

kuntatyön järjestämiseksi.

Moskovassa sovittiin Helsingin seurakuntayhtymän kanssa hank-

keesta, jossa seurakuntayhtymä maksaa Moskovassa säännöllisesti vie-

railevan papin palkkakustannukset ja ulkosuomalaistyö matkakulut.

Näin Moskovan suomalaisessa siirtokunnassa saatiin aloitetuksi entistä

säännöllisempi seurakuntatyö yhteistyössä Inkerin kirkon paikallisen

seurakunnan kanssa.

Uusina projekteina käynnistettiin yhteistyössä ELCAn kanssa

uussiirtolaistyö New Yorkissa vuonna 1996 ja Dallasissa vuonna 1999.

New Yorkin projekti järjestäytyi ELCAn seurakunnaksi vuonna 1999.

Yhdysvalloissa vaikeutena on, että uusi siirtolaisuus on suuntautunut
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suurkaupunkeihin, joissa ei ole ennestään perinteisen siirtolaisuuden

luomaa suomalaisten seurakuntien verkostoa. Myös kulttuurierot pe-

rinteisten ja uusien siirtolaisten välillä vaikeuttivat yhteistyötä.

Ulkosuomalaistyö julkaisi yhteistyössä Merimieskirkon kanssa

vuosina 1997–1999 MeDia-lehteä. Siitä oli tarkoitus tehdä ulkosuoma-

laisten oma kirkollinen aikakauslehti. Lehden julkaiseminen lopetettiin

vuoden 1999 lopussa, koska sen levikki ei kehittynyt toivotulla tavalla.

Ulkomailla toimivat suomalaisyhdistykset perustivat kesällä 1997

ulkosuomalaisparlamentin, josta on tarkoitus kehittää ulkosuomalaisia

edustava parlamentaarinen elin. Parlamentin jäseniksi ilmoittautuivat

useimmat ulkomailla toimivat suomalaiset seurakunnat ja kirkolliset

yhdistykset.

Ulkosuomalaisparlamentin ja työministeriön yhteydessä toimivan

Etnisten asioiden neuvottelukunnan yhteistyönä aloitettiin vuonna

1998 ulkosuomalaispoliittisen ohjelman laadinta Suomen hallitukselle.

Ohjelman on tarkoitus valmistua vuonna 2000 ja sitä laativassa työryh-

mässä on ollut mukana kirkon ulkosuomalaistyön vs. sihteeri.

Ulkosuomalaistyö aloitti vuonna 1996 yhdessä Suomi-Seuran ja

Suomen Mielenterveysseuran kanssa maailmanlaajan tukihenkilöver-

kon rakentamisen. Vuoden 1999 lopussa tukihenkilöverkko toimi 21

maassa. Saksassa, Espanjassa ja Englannissa tukihenkilöinä toimivat

suomalaisen seurakuntatyön vapaaehtoiset.

Työntekijätilanne

Ulkosuomalaistyötä yli 20 vuotta johtanut piispa Paavo Kortekangas jäi

eläkkeelle vuonna 1997. Hänen seuraajakseen ulkosuomalaistyön joh-

toon valittiin piispa Wille Riekkinen.

Ulkosuomalaistyön työntekijämäärä on säilynyt ennallaan. Työssä

oli yli 30 maassa yhteensä noin 270 työntekijää, joista puolet oli päätoi-

misia. Työntekijöistä yli puolet oli Ruotsissa. Ainoina suoraan oman

kirkkomme palkkaamina työntekijöinä toimivat vuoden 1999 lopussa

ulkosuomalaispapit Tanskassa ja Espanjassa. Suomalaisia lähetystyön-

tekijöitä toimi ulkosuomalaistyön yhdyshenkilöinä useissa Afrikan ja

Aasian maissa. Merimieskirkot vastasivat ulkosuomalaistyöstä meri-

mieskirkkojen toiminta-alueilla. Niiden pääasiallisia toimintamuotoja
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olivat laivojen mukana purjehtivien laivakuraattorien toiminta sekä ul-

komailla liikkuvien ja asuvien suomalaisten parissa tehtävä perusseura-

kuntatyö. Kertomuskaudella erityisesti nimikkolaivakuraattoritoiminta

lisääntyi.

Espanjaan sijoitettu papinvirka lakkautettiin vuoden 1997 lopus-

sa. Työ itsenäistyi vuoden 1998 alusta erilliseksi toiminnalliseksi ja hal-

linnolliseksi yksiköksi, joka kirkkomme toiminta-avustuksen turvin

palkkasi itselleen papin. Kirkolliskokous muutti vuoden 1999 alusta

jälleen talousarviota siten, että pääosa toiminta-avustukseen varatuista

rahoista siirrettiin palkkarahoihin. Näin papin virka palautui takaisin

kirkollemme.

Tallinnassa päättyi kokeilu, jossa suomalaiset vapaaehtoiset papit

vastasivat sekä inkeriläisseurakunnan hoidosta että ulkosuomalaistyös-

tä. Viron kirkko palkkasi vuonna 1997 kirkkomme tuella suomalaisen

papin hoitamaan näitä tehtäviä. Saksan evankelinen kirkko perusti

1997 uuden suomalaisen papinviran Berliiniin.

Kirkkomme turistityö päätettiin arvioida uudelleen. Kanarian saa-

rille sijoitettu papin virka siirrettiin vuonna 1999 Helsinkiin. Viranhal-

tijan tehtävänä on vuoden 2001 loppuun mennessä laatia yhteistyössä

matkanjärjestäjien kanssa toimintasuunnitelma, joka takaa kirkollisten

palvelujen paremman saatavuuden turistikohteissa. Säännöllistä turisti-

työtä on ollut Floridassa, Teneriffalla, Gran Canarialla, Espanjan

Aurinkorannikolla ja Costa Blancalla, Mallorcalla, Rhodoksella ja Kyp-

roksella.

Kirkon keskusrahaston talousarviossa ulkosuomalaistyön osuus

säilyi ennallaan; maakohtaisten kulujen osuus oli noin 3,5 milj. mk.

Ulkomaiset kirkot maksoivat ulkosuomalaistyön palkkoja arviolta noin

60 milj. mk ja tilakuluja vähintään saman verran. Muita työn kustan-

nuksia on vaikea arvioida.

Vuoden 1999 lopussa ulkomailla oli 33 pelkästään suomalaiseen

seurakuntatyöhön varattua toimitilaa, joista 5 merimieskirkkoa. Luvus-

sa eivät ole mukana Amerikassa englanninkielellä toimivien suomalais-

ten seurakuntien kirkot. Uusia toimitiloja hankittiin seuraavasti: Aurin-

korannikolle seurakuntakoti Kirkon keskusrahastolta saadulla lainalla,

uusi kirkko Kanadan Thunder Bayhin myymällä vanha kirkko ja seura-
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kunnan omarahoituksella sekä omarahoitteinen kappeli Hancockiin.

Kirkkomme avusti Hampurin merimieskirkon korjausta 1,5 miljoonal-

la markalla. Kirkkohallitus päätti 1999 tukea Brysseliin rakennettavaa

ekumeenista kappelia 0,5 milj. markalla. Toimitiloista jouduttiin ta-

loudellisten syiden vuoksi luopumaan Bielefeldtissä ja tilat vaihdettiin

pienempiin Frankfurtissa.

4. KANSAINVÄLINEN AVUSTUSTOIMINTA

Suomen valtio toimi aktiivisesti köyhimpien maiden velkojen peruutta-

miseksi ja muutenkin terävöitti kehitysyhteistyöpolitiikkaansa. Kehi-

tysyhteistyövarat kasvoivat kertomuskaudella tuntuvasti markkamääräi-

sesti mitattuna. Vuonna 1995 julkinen kehitysapu oli 1,7 mrd. mk ja

vuonna 1999 jo 2,2 mrd. mk. Kehitysyhteistyövarojen osuus BKT:sta

säilyi kuitenkin samalla 0,32 %:n tasolla koko kertomuskauden ajan.

Vuonna 1996 hyväksytyssä periaateohjelmassa hallitus lupasi korottaa

kehitysyhteistyömäärärahat 0,4 %:iin BKT:sta vuoteen 2000 mennessä ja

YK:n suosittelemaan 0,7 %:iin pitkällä aikavälillä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa näkyi merkkejä kansain-

välisen vastuuntunnon lisääntymisestä. Seurakuntien talousarviomää-

rärahat lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan nousivat tasaisesti

koko kertomuskauden ajan. Riemuvuoden vietto nosti esille oikeuden-

mukaisuuskysymykset, esimerkiksi velkojen anteeksiantamisen. Kirkon

johto ja seurakunnat olivat vahvasti mukana Jubilee 2000 -velkakam-

panjassa, joka tähtää köyhimpien maiden velkojen anteeksiantamiseen.

Piispainkokous vetosi seurakuntiin ylimääräisen talousarvioprosentin

antamiseksi lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan Riemuvuonna

2000. Piispat ottivat talouden kehitykseen kantaa puheenvuorossaan

Kohti yhteistä hyvää. Vaikka kannanotto oli suunnattu ensisijaisesta suo-

malaiselle yhteiskunnalle, siihen sisältyi myös kansainvälisiä näkökul-

mia.

Kirkon Ulkomaanavun ulkomainen toiminta

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on yksi merkittävimmistä Luterilaisen
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maailmanliiton (LML) ja Kirkkojen maailmaneuvoston (KMN) avustus-

työtä tukevista järjestöistä. Globalisoituneessa maailmantaloudessa myös

avustusjärjestöt joutuivat tiivistämään yhteistyötään, minkä vuoksi myös

kirkollisten avustusjärjestöjen kansainvälinen kanssakäyminen oli entistä

vilkkaampaa. Julkisen avun saannille annetut kriteerit pakottivat myös

KUA:a kehittämään tietotaitoaan ohjelmien suunnittelussa, toteutukses-

sa, evaluoinnissa ja työn raportoinnissa. Aktiivinen osallistuminen

LML:n ja KMN:n ohjelmien suunnitteluun ja seurantaan oli tärkeä osa

tätä kehitystyötä.

Ekumeeninen yhteistyö kehittyi ja vahvistui humanitaarisen avun

toimittamisessa. Vuonna 1995 perustettu kirkollinen katastrofiapu

ACT (Action by Churches Together) koordinoi kirkkojen apua eri

puolilla maailmaa tapahtuviin katastrofikohteisiin. Todellisen haasteen

ACT:in toiminnalle muodostivat Balkanin kriisi ja etenkin vuonna

1999 tapahtunut pakolaisten massaliikehdintä Kosovon pommitusten

seurauksena. Kertomuskaudella käynnistyi myös keskustelu ACT:n

mallin mahdollisesta soveltamisesta muuhunkin ekumeeniseen avus-

tustyöhön.

Suomen liittyminen Euroopan unioniin loi uusia mahdollisuuksia

KUA:n avustustyöhön. KUA solmi kumppanuussopimuksen EU:n

humanitaarisen avun osaston ECHO:n kanssa. Ensimmäisenä yhteis-

työhankkeena oli vuosina 1997–2000 elintarvikeavun toimittaminen

Karjalaan ja Murmanskiin. Yhteistyö EU:n kehitysyhteistyöstä vastaa-

van yksikön kanssa alkoi jo vuonna 1996. Ensimmäiset kehitysyhteis-

työsopimukset koskivat KUA:n työtä Zimbabwessa, Mosambikissa ja

Chilessä. Nämä hankkeet toteutetaan kolmikantayhteistyönä Suomen

ulkoasiainministeriön, EU:n ja KUA:n kanssa.

LML:n maailmanpalvelun osaston maaohjelmat olivat edelleen

KUA:n avun suurimmat kanavat. Avustettavien maiden määrässä ei ta-

pahtunut muutoksia nelivuotiskauden aikana. KUA:n tukemista 14 oh-

jelmamaasta seitsemän oli Afrikassa, neljä Aasiassa ja kolme Latinalai-

sessa Amerikassa. Ensisijaisesti työ on tähdännyt kestävään maaseu-

dun kehitykseen, jossa huomio kiinnitetään vesihuoltoon, elintarvike-

huoltoon, koulutukseen, terveyspalveluiden kehittämiseen, pienyritys-

toiminnan tukemiseen ja ympäristönsuojeluun. Aseellisten konfliktien
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vuoksi jouduttiin edelleen avustamaan pakolaisia etenkin Angolassa,

Ruandassa, Keniassa ja Eritreassa. LML:n kautta annetun taloudellisen

avun määrä kasvoi. Vuonna 1999 LML:n kautta annettu apu oli noin

42 miljoonaa markkaa eli 55 % KUA:n kaikista avustuksista. KUA:n

ulkomaantyön avustustalousarvio vuonna 1999 oli 76,2 milj. mk. Suo-

malaisia avustustyöntekijöitä oli LML:n kenttäohjelmissa vuonna 1996

kuusi ja vuonna 1999 kahdeksan.

Kirkkojenvälinen apu toteutettiin suurimmaksi osaksi LML:n lä-

hetys- ja kehitysosaston (DMD) ja KMN:n kautta sekä kahdenvälisesti

lähialueilla. Tuki ohjattiin etupäässä köyhien kirkkojen toteuttamiin ke-

hityshankkeisiin ja kirkkojen oman toimintakyvyn kehittämiseen. Osa

KUA:n antamasta avusta annettiin LML:n ja KMN:n globaalisiin ih-

misoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta edistäviin projekteihin. KUA:n

antaman kahdenvälisen avun määrä pieneni hieman edellisestä rapor-

tointikaudesta. Yhtenä syynä on Namibian kirkolle annetun tuen as-

teittainen väheneminen.

Kirkkojenvälinen yhteistyö lähialueilla, etenkin Viron ja Inkerin

kirkon kanssa, sai vakiintuneet muodot. Espoon seurakuntayhtymän

lahjoittama koulutuskeskus sekä KUA:n saama seurakuntien muu tuki

loivat edellytykset Inkerin kirkon oman koulutustoiminnan huomatta-

valle vahvistumiselle. Suomen seurakuntien taloudellinen apu, tukiryh-

mien aktiivinen toiminta ja talkoohenki mahdollistivat useita Inkerin

kirkon rakennus- ja peruskorjaushankkeita. Kertomuskauden aikana

valmistuivat Tyrön, Sortavalan, Moskovan ja Aunuksen kirkkojen ra-

kennus- tai peruskorjaushankkeet. Vuonna 1999 käynnistyi historialli-

sesti merkittävän Pyhän Marian kirkon peruskorjaus Pietarissa. Noin

puolet hankkeen kokonaistalousarviosta oli turvattu vuoden 1999 lop-

puun mennessä. Toinen kertomuskauden lopulla meneillään oleva

hanke oli Terijoen kirkon peruskorjaus. Viron ja Inkerin kirkkojen

kanssa tehtiin läheistä yhteistyötä myös diakonisen työn, kirkon työn-

tekijäkoulutuksen sekä lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseksi. Suomen lä-

hialueilla avustustyötä toteuttivat myös monet seurakunnat, kirkolliset

järjestöt ja yksittäiset seurakuntalaiset. Useiden erityyppisten toimijoi-

den avustushankkeet ja toisistaan poikkeavat periaatteet avustustyössä

aiheuttivat jonkin verran sekaannusta.
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Yhteistyö Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston

ja humanitaarisen avun osaston kanssa on kehittynyt vakiintuneissa

uomissa. Koko julkisen rahoituksen osuus, eli ulkoasiainministeriöstä

ja EU:sta saatu rahoitus yhteensä, nousi noin 30 milj. mk:aan vuonna

1999. KUA:n kaikkien tulojen voimakkaan kasvun takia julkisen rahoi-

tuksen prosentuaalinen osuus nousi kuitenkin vain noin neljä prosent-

tiyksikköä kokonaistuloista.

Vuonna 1999 KUA perusti Kirkon Ulkomaanavun katastrofira-

haston, kun Kirkon katastrofirahaston nimi muutettiin Kirkon dia-

koniarahastoksi. Rahaston avulla voidaan nopeuttaa avun toimittamis-

ta äkillisiin katastrofeihin. Afrikan aseellisten konfliktien ja monien

luonnonkatastrofien aiheuttaman hädän ohella suuri osa vuoden 1999

humanitaarisesta avusta ohjattiin erityisesti Kosovon pakolaiskriisin

hoitamiseen. Vuonna 1999 KUA aloitti Kosovossa myös jälleenraken-

nusohjelman. KUA:n lähettäminä asiantuntijoina oli paikan päällä

enimmillään kolme suomalaista rakennusinsinööriä.

Kirkon Ulkomaanavun kotimaantyö

KUA:n tuottojen kehitys vuosina 1995–1999 ilmenee kuviosta 24. Kun

vuonna 1995 tuotot olivat 30,5 milj. mk, niin vuonna 1999 ne olivat jo

96,8 milj. mk. Kertomuskauden aikana tuotot yli kolminkertaistuivat.

Erityisesti kasvoivat seurakuntien talousarvioavustukset sekä valtion ja

Euroopan unionin tuki kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. Yksityis-

lahjoituksissa kasvu oli vähäistä, jos jätetään huomioimatta vuonna 1999

saatu yksi 10 milj. mk:n lahjoitus. Vain yhteisvastuukeräystuotot olivat

laskusuunnassa, mikä johtuu keräyskulujen moninkertaistumisesta tar-

kastelujakson aikana. KUA:n osuutena oli 60 % niistä varoista, jotka oli-

vat jäljellä, kun Yhteisvastuukeräyksen tuotoista vähennettiin keräysku-

lut.

KUA:n tunnettuus seurakuntien työntekijöiden ja luottamushen-

kilöiden keskuudessa oli yhä monessa suhteessa riittämätöntä. Yhteyk-

sien kehittäminen seurakuntiin oli KUA:n kotimaantyön keskeinen

prioriteetti. Vuonna 1999 aloitettiin kolmivuotinen Seurakunta 2000 ja

kansainvälinen diakonia -projekti, jossa on tarkoituksena lähestyä eri ta-

voin seurakuntien työntekijäryhmiä ja luottamushenkilöitä.

KIRKKOJENVÄLINEN TOIMINTA

159



Kuvio 24. Kirkon Ulkomaanavun tuotot vuosina 1995–1999.

Hiippakunnittain pidettiin Pyöreän pöydän neuvotteluja, joissa selvitet-

tiin seurakuntien ja KUA:n yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. Toivon

ketjun vierailuohjelmassa tuotiin ulkomaisten yhteistyökumppaneiden

edustajia Suomeen kertomaan työstään. Koska KUA:lla ei ole omia alu-

eellisia työntekijöitä eikä nimikkolähettejä, seurakunnissa toimivien yh-

teyshenkilöiden verkoston kehittämiseen panostettiin edelleen.

Yhteyshenkilöille ja muille seurakuntien työntekijöille järjestettiin Toivon

torstai -koulutustilaisuuksia hiippakunnittain kaksi kertaa vuodessa. Toi-

von torstait kokosivat vuosittain 850–1 000 henkilöä.

KUA oli mukana diakoniaoppilaitosten kansainvälisen diakonian

koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä. Tarkastelujakson aikana

valmistui laaja kansainvälisen diakonian opetusaineisto yhteistyössä

oppilaitosten kanssa. Kirkon virkaan valmistuville opiskelijoille tarjot-

tiin sekä stipendejä ulkomaiseen harjoitteluun KUA:n yhteistyöalueilla

että harjoittelupaikkoja KUA:n toimistossa.

Syyskuun 25. päivänä 1997 tuli kuluneeksi 50 vuotta Luterilaisen

maailmanliiton suomalaisen kansalliskomitean perustamisesta. KUA:n
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juhlavuoden päätapahtuma oli Helsingissä syyskuussa pidetty pääjuhla,

johon osallistui 1 500 ihmistä eri puolilta Suomea. Myös tasavallan pre-

sidentti Martti Ahtisaari kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan. Juhlavuo-

desta lähtien KUA:lla on ollut oma reilun kaupan kahvimerkki Uusi

kirkkokahvi. Kahvin menekkiä haittasivat kuitenkin ajoittaiset toimitus-

vaikeudet.

Kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko oli KUA:n, Kirkkohalli-

tuksen toiminnallisen osaston sekä muiden kirkkokuntien ja kristillis-

ten yhteisöjen kansainvälisyyskasvatuksen yhteishanke. Vastuuviikon

teemoina olivat kertomusajanjaksona Katso lasta sekä Kaupan päälle elä-

mä. Vastuuviikon tarkoituksena oli lisätä maassamme tietoa maailmas-

sa vallitsevan köyhyyden, ympäristökriisin ja yhteisöjen hajoamisen ra-

kenteellisista ongelmista sekä keinoista vaikuttaa toisenlaisen kehityk-

sen puolesta.

KUA pyrki muutenkin vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja

päätöksentekijöihin kansainvälisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.

KUA liittyi perustajajäsenenä Reilun kaupan yhdistykseen vuonna

1998. Vuoden 1999 lopulla KUA:n hallitus päätti perustaa uuden mää-

räaikaisen vaikuttamistoiminnan työalasihteerin toimen.

KUA:n näkyvyys julkisuudessa lisääntyi selvästi kertomuskauden

aikana. Tule ja auta lehti ilmestyi neljästi vuodessa yli 31 000 kappaleen

painoksina. Juhlavuonna 1997 ensimmäisen kerran tehdyn seinäkalen-

terin Arjen ihmeitä julkaisemista jatkettiin. KUA:lla on ollut omat Inter-

net-sivunsa vuodesta 1997 alkaen.

Yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa kehittyi suotuisasti. KUA:n

edustajat olivat mukana muun muassa lähetysyhteistyön työryhmässä,

talouspäälliköiden palavereissa ja Kirkon lähetyskongressi 2001:n val-

mistelussa.

Kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa toimittiin erityisesti Kehitysyh-

teistyön Palvelukeskuksen puitteissa. Keskeinen kotimaantyön yhteis-

työtaho oli Kirkkopalvelut, joka vastasi KUA:n pääkeräyksen, Yhteis-

vastuukeräyksen, järjestelyistä.

Säätiöitymisen vaikutukset

Vuonna 1995 toteutetun KUA:n säätiöittämisen vaikutukset ovat olleet
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kaikin puolin myönteisiä. KUA:n päätöksenteko on nopeutunut ja yksin-

kertaistunut. Yhteydet kirkon ulkoasiain neuvostoon ja Kirkkohallituk-

seen ovat säilyneet läheisinä, vaikka juridista sidettä KUA:n ja keskushal-

linnon välillä ei enää ole paitsi siinä muodossa, että kirkon ulkoasiain

neuvosto nimittää KUA:n puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet.

Seurakunnissa muutosta tuskin on havaittu. Säätiöittämisessä asetettu ta-

voite hallinnollis-juridisesta itsenäisyydestä ja toiminnallisten yhteyksien

säilyttämisestä on toteutunut varsin hyvin.

Ø Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista merkitsi tärkeää eku-

meenista askelta luterilaisen ja roomalaiskatolisen kirkon välillä.

Sen pohjalta on hyvät edellytykset jatkaa ekumeenista työskente-

lyä. Samalla kirkossamme tulee jatkaa avointa keskustelua, jotta

juopa kirkon virallisen linjan ja asiakirjaa vastustavien tahojen vä-

lillä ei syvenisi.

Ø Kirkollamme on laajasti virallisia ekumeenisia yhteyksiä. Ekume-

nia tulisi saada lähemmäksi seurakuntatyön arkea. Tähän tarjou-

tuu mahdollisuuksia lisääntyvien paikallisten ekumeenisten kon-

taktien ja ystävyysseurakuntatyön kautta. Olisi syytä harkita uu-

sia keinoja myös kansainvälisten ekumeenisten tapahtumien an-

nin välittämiseksi seurakuntiin.

Ø Ulkosuomalaistyön toteuttaminen integraatioperiaatteella on ol-

lut toimiva ratkaisu. Maasta muuttamisen luonteen muututtua ul-

kosuomalaistyön tulisi löytää mahdollisuuksia palvella lyhyem-

mäksi aikaa ulkomaille muuttavia suomalaisia.

Ø Avustustoiminta Suomen lähialueilla on auttanut merkittävästi pai-

kallisten seurakuntien ja seurakuntalaisten elämää. Eri toimijoi-

den tulisi noudattaa avustustoiminnassa yhteisiä pelisääntöjä, jot-

ta apu menisi koordinoidusti sinne, missä sitä eniten tarvitaan.
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X VIESTINTÄ

• Viestinnän merkitys kasvoi 1990-luvulla ja koko Suomesta puhut-

tiin tietoyhteiskuntana. Myös kirkossa viestinnän rooli korostui,

vaikkakaan ei samassa suhteessa.

• Kirkko esiintyi vuosikymmenen loppupuolella julkisuudessa ai-

kaisempaa enemmän yhteiskunnallisena kannanottajana ja hy-

vinvointivaltion puolustajana.

• Internetin merkitys lisääntyi selvästi. Yli sata seurakuntaa tai seu-

rakuntayhtymää rakensi oman verkkosivunsa. Kirkon yhteisen

www-palvelun käyttö kasvoi kertomuskaudella 25-kertaiseksi.

• Radio- ja televisiotoiminnassa kanavien määrä lisääntyi. Digita-

lisointi otti ensimmäisiä askeleitaan. Kirkon televisiotoiminnassa

resursseja suunnattiin jonkin verran jumalanpalveluksista har-

tausohjelmiin.

• Kirkon radiotoiminnassa Ylen Ykkönen oli edelleen pääkanava.

Seurakuntien ohjelmat YLEn maakuntaradioissa vähenivät. Kris-

tillinen paikallisradioasema Radio Dei aloitti pääkaupunkiseu-

dulla vuonna 1997 ja sai vuonna 1999 luvan laajeta useammalle

paikkakunnalle.

1. VIESTINTÄKENTÄN MUUTOKSIA

Viestinnän merkitys kasvoi koko suomalaisessa yhteiskunnassa 1990-lu-

vulla. Myös kirkon työssä nähtiin viestinnän tärkeys aikaisempaa selvem-

min. Kirkon ja seurakuntien panostus viestintään ei kuitenkaan kasvanut

samassa suhteessa.

Suomalaisen mediamaailman omistuspohjassa tapahtui olennaisia

muutoksia. Kaupallisten televisiokanavien lisäksi useat maakuntaleh-

det, paikallislehdet ja radiot siirtyivät joko Sanoma-konsernin tai Alma

Media -konsernin omistukseen. Myös kirkollisella puolella keskittymi-

nen lisääntyi, kun seurakuntalehtiä kustantava Suomen Kirkko-Mediat

siirtyi Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaan omistukseen.
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Viestintätekniikassa digitaaliset viestimet valtasivat alaa. Ensim-

mäiset digitaaliset radiokanavat aloittivat toimintansa. Digitaalinen te-

levisiotoiminta eteni koelähetysvaiheeseen. Ääni- ja kuvatuotannon

muuttuminen digitaaliseksi mahdollisti myös sen, että radio- ja tele-

visio-ohjelmia voitiin seurata Internetin kautta. Eräät seurakunnat oli-

vat tässä toiminnassa kokeiluluontoisesti mukana.

Tietoverkkojen tuomat mahdollisuudet ovat mullistaneet suoma-

laisten tapaa tehdä työtä. Toimintakulttuurin muutokset koskivat myös

kirkkoa. Kertomuskauden lopussa noin 70 % seurakunnista oli muka-

na KIRKKO-verkossa.

Yhä useammat suomalaiset alkoivat käyttää Internetiä. Vuonna

1999 noin joka kolmannella suomalaisella oli mahdollisuus päästä

verkkoon. Myös kirkon Internet-sivujen käyttö moninkertaistui kerto-

muskaudella. Verkkoviestinnän merkitys kirkollisena viestintäkanava-

na on kasvanut ja verkkoviestinnän merkitys etenkin nuorimmille ikä-

ryhmille kasvaa koko ajan.

2. KIRKKO TIEDOTUSVÄLINEISSÄ

Kirkon rooli julkisissa tiedotusvälineissä muuttui 1990-luvun jälkipuolis-

kolla. Kirkko oli lamavuosina profiloitunut vähäosaisten auttajana, ja

seurakuntien uusien diakoniatyön toimintamuotojen syntyminen sai jul-

kisuudessa runsaasti huomiota ja tunnustusta. Laman jälkeen ryhdyttiin

kyselemään, ovatko nämä auttamismuodot tulleet jäädäkseen ja merkit-

sevätkö ne sitä, että osa yhteiskunnalle aiemmin kuuluneesta perusturvan

hoidosta on siirtynyt kirkolle.

Vuonna 1997 käytiin yhteiskunnallis-eettistä keskustelua kauppo-

jen aukiolosta sunnuntaisin. Kirkon edustajat osallistuivat keskuste-

luun näkyvästi ja kyseenalaistivat sellaisen elämäntavan edistämisen,

jossa perheen yhteiset harrastukset ja tavoitteet kytkeytyvät keskeisesti

kuluttamiseen. Julkisen keskustelun jälkeen eduskunta muutti alkupe-

räistä esitystä liikeaikalaiksi.

Vuosikymmenen loppupuolella kirkko esiintyi kannanottajana,

joka puolusti hyvinvointivaltiota ja vaati yhteiskuntaa huolehtimaan

perusturvasta. Nälkäryhmän raportti loppuvuodesta 1998 ja piispojen
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sosiaalieettinen kannanotto Kohti yhteistä hyvää maaliskuussa 1999 toi-

mivat keskustelun avaajina suomalaisen hyvinvointivaltion tilasta ja tu-

levaisuudesta. ”Suomea on hoidettava kuin kotia, ei niin kuin yritystä”,

piispat vetosivat.

Piispojen kannanoton virittämä yhteiskunnallinen keskustelu sai

mukaan yhteiskuntatieteilijät, kansantaloustieteilijät, talouselämän

edustajat ja poliitikot. Kannanotto sai osakseen varsin kovaa arvoste-

lua, mutta sille löytyi myös puolustajia. Keskustelun laajuus osoitti, että

kannanotto oli osunut yhteiskunnallisesti tärkeisiin aiheisiin. Keskuste-

lu oli pitkälti asiantuntijoiden välistä ja jäi jokseenkin vieraaksi kirkon

jäsenistön suurelle enemmistölle.

Tiedotusvälineissä kirkollinen avustustoiminta sai 1990-luvun jäl-

kipuoliskolla edelleen myönteistä julkisuutta. Kuitenkin vain harvoin

esille tuli tehtävien hoidon riippuminen seurakuntien tulopohjasta.

Erityisesti kirkon voimakkaasti kasvaneet yhteisöverotulot ja sijoitus-

toiminta herättivät julkisuudessa kriittistä huomiota. Kirkko joutuikin

toistuvasti taipumaan yhteisöveroleikkauksiin. Sijoitustoiminnan osalta

kirkko kulki edelläkävijänä julkistamalla ensimmäisenä suurena suoma-

laisena yhteisönä eettisen sijoitustoiminnan ohjeistonsa. Itse ohjeisto

herättikin pääasiassa myönteistä huomiota. Mielikuvatasolla se saattoi

kuitenkin vahvistaa entisestään kuvaa rikkaasta kirkosta.

Nelivuotiskaudella tiedotusvälineissä pantiin merkille ekumenian

eteneminen. Etenkin Porvoon julistuksen ja Yhteisen julistuksen vanhurs-

kauttamisopista allekirjoitustilaisuudet olivat tiedotusvälineissä esillä.

Sopimukset esiteltiin kirkkohistoriallisesti merkittäviksi läpimurroiksi,

mutta niiden merkitys luterilaisen kirkon tulevaisuuden ja kirkon jäsen-

ten kannalta saattoi jäädä julkisuudessa epäselväksi.

Maakuntalehdissä ja paikallisviestimissä seurakuntien elämä ja toi-

minta olivat varsin laajasti esillä, kuuluvathan seurakuntien asiat luon-

nollisena osana paikalliseen uutisointiin. Valtakunnallisissa viestimissä

kirkosta nousi toisinaan uutiseksi myös jokin kokonaisuuteen nähden

vähäpätöinen asia, kuten vuonna 1997 keskustelu siitä, voiko marja-

viiniä käyttää ehtoollisviininä.

Edellä mainittujen lisäksi tiedotusvälineissä käsiteltyjä kirkollisia

aiheita olivat mm. hautausmaiden ilkivalta, jumalanpalvelusuudistus,
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seurakuntavaalit, arkkipiispan vaali ja pastori Antti Kylliäisen Kaikki

pääsevät taivaaseen -kirjan herättämä keskustelu.

3. KIRKOLLINEN TIEDOTUS

Seurakuntien tiedotus

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien väliset erot viestinnän resursseissa

ovat huomattavat. Suurimmilla seurakuntayhtymillä ja seurakunnilla on

sekä ammattitaitoiset tiedottajat että runsaasti materiaalisia resursseja.

Vuonna 1999 yhteensä 29 seurakuntaa ja 12 seurakuntayhtymää il-

moitti tiedotustoimintansa olevan päätoimisen kokoaikaisen tiedottajan

vastuulla. Lisäksi 16 seurakunnassa oli osa-aikainen tiedottaja. Pääosa seu-

rakunnista oli siis ilman varsinaista tiedotuksen ammattilaista. Useimmissa

seurakunnissa (64 %) tiedotustehtävien hoito oli sisällytetty jonkun viran-

haltijan toimenkuvaan, mutta 129 seurakunnassa (22 %) ei ollut nimetty

tiedotuksesta vastaavaa henkilöä. Viestintäajattelu oli tavoittanut kerto-

muskaudella uusia seurakuntia, sillä vuonna 1995 oli vielä 167 seurakuntaa

ilman tiedotusvastaavaa.

Samoin viestintäajattelun eteneminen näkyy siinä, että monessa

seurakunnassa oli tehty tai alettu tehdä omaa viestintästrategiaa, jossa

käsitellään viestinnän perusarvoja ja tavoitteita. Samoin strategiassa

pohditaan johtamisviestinnän tehostamista, henkilökunnan ja luotta-

mushenkilöiden viestintäkoulutusta, seurakunnan sanattoman viestin-

nän kehittämistä, mediayhteyksiä, mainontaa ja graafista ilmettä.

Seurakuntien useimmin käyttämät tiedotuskanavat olivat ilmoi-

tukset paikallislehdissä (80 % seurakunnista säännöllisesti), ilmoitus-

taulu (72 %), ulkomainokset (39 %), seurakuntalehti (38 %), seurakun-

nan jakama esite (31 %) ja ilmoitukset ilmaisjakelulehdissä (29 %).

Uutena kanavana tällä kertomuskaudella mukaan tuli Internet, jota

vuonna 1999 tiedotuskanavanaan ilmoitti käyttävänsä 25 % seurakun-

nista säännöllisesti ja 7 % silloin tällöin.

Seurakunnista enemmistö (62 %) lähetti toimituksille säännölli-

sesti kirkkovaltuuston esityslistat ja tiedotti myöskin säännöllisesti

kirkkovaltuuston päätöksistä (64 %). Sen sijaan vain 21 % seurakun-
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nista lähetti toimituksille säännöllisesti kirkko- tai seurakuntaneuvos-

ton esityslistat ja 27 % tiedotti toimituksille kirkko- tai seurakuntaneu-

voston päätöksistä. Lisäksi joka kolmas seurakunta lähetti toimituksille

tiedotteita tai antoi toimituksille juttuvinkkejä vähintään kerran kuu-

kaudessa.

Yksittäisen seurakunnan asiat olivat useimmin esillä paikallisleh-

dessä. Seurakunnista 50 % on oman ilmoituksensa mukaan ollut esillä

paikallislehdessä vähintään kerran kuukaudessa vuonna 1999 ja 44 %

seurakunnista harvemmin. Muun alueellisen sanomalehden palstoilla

on esiintynyt vähintään kerran kuussa 12 % seurakunnista ja ilmaisja-

kelulehdissä 14 %.

Tukeakseen viestinnän kehittämistä kirkossa Kirkon tiedotuskes-

kus (KT) on mm. järjestänyt vuosittain kirkon viestintäpäivät, joihin

normaalisti on osallistunut toistasataa kirkon viestinnän ammattilaista,

tuottanut artikkelikokoelman Sanan kirkon sanattomat viestit (1999) sekä

aloittanut seurakuntaviestinnän kehittämisprojektin yhdessä seurakun-

tien tiedottajien ja kouluttavien tahojen kanssa. Seurakunnat tarvitse-

vat edelleen koulutusta ja muuta tukea, jotta ne onnistuvat pyrkimyk-

sissä avoimeen tiedotukseen uuden julkisuuslain hengessä.

Seurakuntien lehdet

Seurakuntalehtien määrä kasvoi kertomuskaudella. Vuonna 1999 omaa,

vähintään kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää seurakuntalehteä ilmoitti jul-

kaisseensa 99 seurakuntaa ja 13 seurakuntayhtymää. Seurakuntalehtien

yhteinen painosmäärä oli noin 1,5 miljoonaa. Lisäksi osa seurakunnista

julkaisi seurakuntalehteä osana paikkakunnan paikallislehteä tai osana

muuta lehteä.

Levikiltään suurimmat seurakuntalehdet olivat Kirkko ja kaupunki

(Helsinki), Kirkko ja Me (Turku), Tampereen Kirkkosanomat, Vantaan

Lauri sekä Espoon Seurakuntasanomat. Pohjois-Suomessa ilmestyi alueel-

linen seurakuntalehti Rauhan Tervehdys, jota julkaisi 21 Oulun hiippa-

kunnan seurakuntaa.

Kertomuskauden alussa suurimmat seurakuntalehtien kustantajat

olivat Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa ja Suomen Kirkko-Mediat Oy.

Lisäksi eri paikallislehdillä oli joitakin seurakuntalehtiä kustannettava-
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naan. Kustannusyhteistyö näkyi myönteisesti seurakuntalehtien ulko-

asun kohenemisena. Toukokuussa 1999 Suomen Kirkko-Mediat Oy:n

osake-enemmistö siirtyi Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaan omistuk-

seen. Näin Kotimaa-konsernista tuli johtava seurakuntalehtien ja kir-

kollisten järjestölehtien kustantaja. Kotimaa-konsernin kustantamana

ilmestyi vuonna 1999 yhteensä 29 seurakuntien ja seurakuntayhtymien

lehteä, joiden yhteinen painosmäärä oli noin 1,1 miljoonaa.

Kirkon yhteinen tiedotus

Kirkon yhteistä tiedotusta hoitaa Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotusyk-

sikkö yhteistyössä kirkon yhteisten toimielinten, hiippakuntien, seura-

kuntien ja kirkollisten järjestöjen kanssa. Ruotsinkielistä tiedotusta hoitaa

Porvoon hiippakuntaneuvoston (Stiftsrådet) tiedottaja.

Tiedotusyksikkö auttoi tietotoimistoja, valtakunnallisia medioita

sekä maakunta- ja paikallisviestimiä käsittelemään kirkollisia ja uskon-

nollisia aiheita konsultoimalla, pitämällä yhteyttä toimittajiin ja lähettä-

mällä tiedotteita. Yksikkö toimii myös kirkon yhteisenä tietopalvelu-

pisteenä eri yhteiskunnan tahoille ja kansalaisille.

Tiedotusyksikkö hoiti kirkon julkista tiedotusta kirkon yhteisen

toiminnan ja hallinnon, samoin kuin kirkollisten kannanottojen sekä

seurakunnissa tapahtuvien yleisesti kiinnostavien asioiden osalta. Tie-

dotusyksikkö osallistui myös seurakuntavaalien ja riemuvuoden jul-

kisuuskampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä kirkollisen esi-

temateriaalin tuotantoon.

Kirkolliset lehdet

Suomessa on väkilukuun nähden paljon kirkollisia lehtiä. Yleiskirkollis-

ten ja seurakuntalehtien lisäksi herätysliikkeillä, kirkollisilla järjestöillä ja

työaloilla on omat lehtensä. Kirkollisten lehtien yhteenlaskettu levikki

vuonna 1999 oli noin 770 000 eli noin 7 % suurempi kuin neljä vuotta

aikaisemmin.

Vaikka sähköinen viestintä on kehittynyt, lehdillä on kirkollisessa

viestinnässä vankka jalansija. Kirkollisten lehtien lukeminen kasautuu

eli aktiivisimmille seurakuntalaisille yleensä tulee monta kirkollista leh-
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teä. Gallup Ecclesiastica 1999b -kyselyn mukaan seurakuntalehteä tai

muuta kristillistä lehteä luki vähintään kerran viikossa 16 %, vähintään

kerran kuukaudessa 21 % ja vähintään kerran vuodessa 14 % suomalai-

sista.

Merkittävin yleiskirkollinen lehti on Kotimaa, joka on kristillinen

viikkosanomalehti. Lehden levikki oli vuonna 1999 noin 57 000, josta

seurakuntien tilauksia oli yli kolmasosa. Kotimaan liitteenä ilmestyy

myös Kirkkopalvelujen Talentti-lehti ja vuoden 2000 alusta Kirkkohal-

lituksen Kirkonkello. Toinen laajasti luettu viikoittain ilmestyvä kirkolli-

nen lehti on Sana, jonka taustayhteisönä on Kansan Raamattuseura.

Sanan levikki oli 41 000 vuonna 1999.

Ruotsinkielinen Kyrkpressen on seurakuntalehtien jälkeen suurile-

vikkisin kirkollinen lehti. Kyrkpressenin 100 000 kappaleen levikistä yli

99 000 on ruotsinkielisten seurakuntien tilauksia, joten sitä voi pitää

sekä kristillisenä viikkosanomalehtenä että seurakuntalehtenä, jota lä-

hes kaikki Porvoon hiippakunnan seurakunnat tilaavat jäsenilleen.

Ruotsinkielisyytensä vuoksi se on luetuin suomalainen kirkollinen lehti

muissa Pohjoismaissa ja siten antaa siellä kuvan suomalaisesta kirkolli-

sesta tilanteesta.

Monet hiippakunnat ovat kehittäneet kertomuskaudella omaa

viestintäänsä ja alkaneet julkaista omaa hiippakuntalehteään. Hiippa-

kuntalehdet ilmestyvät yleensä 3–4 kertaa vuodessa.

Yli 40 kirkollista lehteä ilmestyi myös Internet-versiona. Joillakin

lehdillä Internetistä löytyy vain lehden yleistietojen esittely tai hyvin

pieni osa lehden materiaalista, mutta 15 lehdellä on verkossa lehden

materiaali kokonaisuudessaan tai enemmän kuin puolet siitä.

Mainoskampanjat

Kertomuskaudella toteutettiin kaksi kirkon yhteisin varoin kustannettua

julkisuuskampanjaa: seurakuntavaalit 1998 ja Riemuvuosi 2000. Lisäksi

kirkollista mainontaa käyttivät kirkolliset kustantajat ja järjestöt, erityises-

ti Yhteisvastuukeräyksen toimeenpaneva Kirkkopalvelut. Myös seura-

kunnat, lähinnä suuret seurakuntayhtymät, käyttivät jossain määrin mai-

nontaa.

Marraskuussa 1998 toimitettujen seurakuntavaalien mainoskam-

VIESTINTÄ

169



panjaan kuului televisio-, radio- ja ulkomainontaa sekä seurakunnille

tuotettua juliste- ja esitemateriaalia sekä muuta graafista aineistoa.

Kampanjan suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä vastasi Kirkon

tiedotuskeskus yhteistyössä mainostoimisto VPV EURO RSCG:n

kanssa. Kampanja pyrki siihen, että tieto vaaleista saavuttaisi kaikki ää-

nioikeutetut. Lisäksi haluttiin nostaa esille, millaisiin asioihin seurakun-

tavaaleilla voidaan vaikuttaa. Kampanja vaikutti osaltaan siihen, että

äänestysprosentti kasvoi noin prosenttiyksiköllä.

Kertomuskauden lopulla käynnistyi kirkkojen vuoden 2000 juh-

linta teemalla Riemuvuosi 2000 – Toivon vuosi. Riemuvuoden julkisuus-

kampanja käynnistyi riemuvuoden alkaessa adventtina 1999. Julkisuus-

kampanja rakentui riemuvuoden tunnukseen ja visuaaliseen koko-

naisuuteen, joka viestii toivon sanomaa. Kampanjan toinen huippu liit-

tyy Katekismuksen jakamiseen kirkon jäsenten koteihin syksyllä 2000.

Kirkolliset verkkopalvelut

Internetin käyttö kasvoi 1990-luvun loppupuolella räjähdysmäisen no-

peasti. Kirkko pyrki olemaan tässä kehityksessä mukana, vaikka toistai-

seksi kirkolla on ollut vain niukasti resursseja käyttää uuden median tar-

joamia mahdollisuuksia. Kaikilla hiippakuntien tuomiokapituleilla, 16

seurakuntayhtymällä ja noin sadalla seurakunnalla oli omat www-sivut

vuonna 1999. Noin kolmasosa niistä seurakunnista, joilla kotisivuja ei

vielä ollut, suunnitteli niiden toteuttamista vuoden 2000 aikana.

Yli kolmasosa seurakuntien www-sivuista oli rakennettu seura-

kunnan omin työntekijävoimin, samoin yli kolmasosa oli turvautunut

uusmediayritykseen tai yksittäiseen alan asiantuntijaan. Seurakunnista

15 % ilmoitti, että verkkosivut oli laatinut seurakuntanuori tai muu

seurakuntalainen.

Seurakuntien sivuista yli kolmasosaa päivitettiin vähintään kerran

viikossa ja vajaata kolmasosaa vähintään kerran kuukaudessa. Yleisim-

min päivityksen hoiti joku seurakunnan työntekijä.

Kirkkohallituksen tuottamat kirkon yhteiset sivut laajenivat ja si-

vujen käyttö lisääntyi voimakkaasti. Kun kirkon julkinen Internet-pal-

velu rekisteröi 8 000 sivulatausta heinäkuussa 1996, sivulatausten mää-

rä oli joulukuussa 1999 miltei 200 000. Palvelun kuukausittainen käyttö
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lisääntyi siis 25-kertaiseksi. Vuonna 1999 seurakunnista 67 % ilmoitti

käyttävänsä kirkon yhteisiä Internet-palveluita viikoittain.

Myös useat kirkolliset järjestöt rakensivat verkkopalveluitaan. Jär-

jestöistä aktiivisimmin verkkopalveluaan kehitti Suomen Lähetysseura,

mutta varsinkin kertomuskauden loppupuolella myös muissa järjes-

töissä käynnistettiin mittavia verkkohankkeita.

Kirkon eri toimijoiden voimakas aktivoituminen verkkopalvelu-

jen tuottajina kiteytyi näkyyn koota kirkolliset verkkopalvelut yhteisen

sisäänkäynnin taakse. Tämän johdosta Kirkkohallitus asetti alkuvuon-

na 1999 työryhmän kehittämään kansalaisia hyvin palvelevaa kirkollis-

ten palvelujen kokonaisuutta Internetiin.

AV-toiminta

Kertomuskaudella kirkon AV-toiminnassa keskityttiin koulujen uskon-

nonopetuksen sekä seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön palvelemiseen.

Videoiden käyttö oli edelleen suosittua, joskin kertomuskauden loppua

kohden oli havaittavissa uusien medioiden, kuten Internetin ja

CD-ROMien käytön lisääntymistä. Tämä tullee suuntaamaan AV-toi-

minnan painopistealueita tulevaisuudessa. Toiminnan tarpeita selvitettiin

pyytämällä ohjelmaideoita uskonnonopettajilta ja rippikoulunopettajilta.

Ohjelmissa pyrittiin entistä enemmän elokuvalliseen ilmaisuun entisen

dokumentaarisen sijaan. Muutosta tapahtui myös ohjelmien keston ly-

henemisessä, koska niin koulussa kuin rippikoulussakin virikeaineiston

käytölle ei ole enää runsaasti aikaa. Aikaisemmin jopa puolen tunnin mit-

taisten ohjelmien sijaan valmistettiin 5–10 minuutin mittaisista kerto-

muksista koostuvia ohjelmasarjoja. Tietyt kestoaiheet säilyivät kertomus-

kaudella, ja yksi suosituimmista videoista oli jo 1994 valmistettu Saatana

kutsuu minua, jonka aihe nousi kertomuskauden loppupuolen tapahtumi-

en myötä jälleen uutisotsikoihin. Elokuvaa lainattiin kaikkien kanavien

uutis- ja ajankohtaislähetyksiin ja sitä käytettiin myös CNN:lle valmiste-

tussa Suomea koskevassa uutismateriaalissa.
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4. KIRKOLLINEN VIESTINTÄ TELEVISIOSSA

Kuluneella kaudella televisiokentässä valmistauduttiin tulossa olevan di-

gitalisoinnin vaatimiin uusiin teknisiin muutoksiin.

Neljäs suomalainen televisiokanava aloitti toimintansa, mikä lisäsi

ohjelmatarvetta samoin kuin edellisellä nelivuotiskaudella tapahtunut

MTV3:n siirtyminen omalle kanavalleen. Uusia pieniä ohjelmatuotan-

toyhtiöitä perustettiin runsaasti ja kilpailu tällä alalla kiristyi selvästi.

Uusien kanavien myötä katsojakunta on pirstoutunut entistä pienem-

piin osayleisöihin. Tämä voimistuu entisestään, kun kanavatarjonta

moninkertaistuu digitalisoinnin toteutuessa. Televisioyhtiöiden ta-

loudelliset resurssit tiukentuivat ja ohjelmistossa suuntauduttiin sel-

keästi sarjamuotoisiin ohjelmiin. Tavoitteena oli saada säännöllisesti

toistuva, samanlaisessa muodossa oleva ohjelma, jonka ohjelman koh-

deyleisö löytäisi aina samalta paikalta. Tämä vaikeutti selkeästi yksit-

täisten pisteohjelmien saamista televisiokanavien ohjelmistoon.

YLEn televisio-ohjelmistossa hengelliset ohjelmat on sijoitettu

TV 2:lle. TV 2:n ja Kirkon tiedotuskeskuksen yhteistyö hartausohjel-

mien tekemisessä selkiintyi ja tiivistyi kertomuskaudella. Ohjelmistossa

päästiin vuositasolla tehtyihin sopimuksiin, joissa työnjako ja ohjelma-

tarjonta määriteltiin selkeämmin.

Hartausohjelmistossa tapahtui kertomuskaudella muutoksia. Tele-

vision pisimpään jatkunut hartausohjelma Sana Sunnuntaiksi lopetettiin

toukokuussa 1996. Myös Pyhäpäivän hartaudet loppuivat samana vuonna.

Laajojen neuvottelujen tuloksena päädyttiin yhteiseen näkemykseen har-

tausohjelmiston kehittämisestä ja painopisteasettelusta. Vuoden 1997

alusta alkoi TV 2:ssa uusimuotoinen, viikoittainen arki-illan puolitunti-

nen hartausohjelma Credo – Minä uskon. Ohjelma rakentui juontajien,

henkilökuvan, hengellisen musiikin ja lyhyen hartauden pohjalle. Ohjel-

ma antoi myös hengellisen musiikin esittäjille mahdollisuuden tuoda

tuotantoaan esille televisiossa. Ohjelma toteutettiin ekumeenisesti eli

kaikki hartausohjelmissa mukana olevat kirkko- ja seurakunnat antoi-

vat panoksensa ohjelmaan.

Koska hartausohjelmien budjetti ei kuitenkaan kasvanut merkittä-

västi, jouduttiin jumalanpalvelusten määrää vähentämään kertomus-
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kauden aikana. Kun vuonna 1996 lähetettiin vielä 27 televisiojumalan-

palvelusta, seuraavana vuonna lähetyksiä oli ainoastaan 13, koska har-

tausohjelmisto painottui Credo-ohjelmaan. Seuraavina vuosina juma-

lanpalvelusten määrä hieman kasvoi. Tavoitteena oli kattaa keskeisim-

mät juhlapyhät. Televisiojumalanpalvelusten määrästä käytiin laajaa

keskustelua mm. lehtien palstoilla ja myös kirkolliskokouksessa tehtiin

edustaja-aloite jumalanpalvelusten määrän lisäämisestä.

Televisiojumalanpalvelusten katsojamäärät pysyivät kertomus-

kaudella melko tasaisina noin 160 000:ssa. Credon ja sen uusintalähetyk-

sen keskimääräinen yhteinen katsojamäärä oli noin 200 000, mutta kat-

sojamäärät vaihtelivat lähetysaikojen muuttuessa.

Vuonna 1996 dokumenttituotannon painopiste oli TV 1:n puolel-

la, jonne valmistettiin neljä erillistä ohjelmaa. Kirkon tiedotuskeskuk-

sen suurimuotoisin ohjelmasarjahanke ja samalla päänavaus MTV3:n

kanssa toteutettiin kertomuskaudella, kun MTV3:een tehtiin vuonna

1997 piispa Wille Riekkisen käsikirjoittamana 14-osainen ohjelmasarja

Raamatun monet kasvot. Kristillinen opintokeskus valmisti sarjaan liitty-

vän kirjan ja opintovideon opintokerhoja varten ja seurakunnissa ko-

koonnuttiin sarjan innoittamana tutkimaan Raamattua. Sarjan saaman

innostuneen vastaanoton myötä vuonna 1999 jatkettiin seitsenosaisella

sarjalla Ilmestyskirja.fi. Myös siihen liittyi opintomateriaali ja Kirjapajan

kustantama teos. Sarjojen toteutus loi uudenlaisen yhteistyön eri taho-

jen välille ja uudenlaisen toimintatavan, jossa televisiosarjaa hyödyn-

nettiin seurakuntien pienryhmätoiminnassa.

MTV3:n Takaovi-ohjelma on jatkunut kertomuskaudella. Lisäksi

MTV3:lla on näytetty Kirkon AV-toimituksen tuottamaa Hilarius-Hii-

ri-lastenohjelmaa, joka oli koko kanavan suosituin kotimainen las-

tenohjelma useana vuonna. Lisäksi eri kanavilla nähtiin joitakin yksit-

täisiä uskontoon liittyviä ohjelmia.

Porvoon hiippakunnan hiippakuntaneuvosto on tuottanut yhteis-

työssä Finlands Svenska Televisionin (FST) kanssa vuosittain 13 ruot-

sinkielistä televisiojumalanpalvelusta. Hiippakuntaneuvosto tuotti neli-

vuotiskaudella lisäksi 19 muuta ruotsinkielistä ohjelmaa, esimerkiksi

vuonna 1998 noin 30-vuotiaille suunnatun elämänkatsomuksiin keskit-
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tyvän ohjelmasarjan …möten… ja vuonna 1999 eettistä johtamista poh-

tivan ohjelmasarjan Makten och (h)ärligheten.

Yhteensä 34 seurakuntaa ja 5 seurakuntayhtymää tuotti vuonna

1999 ohjelmia paikallistelevisioon (50 seurakuntaa vuonna 1995). Kuu-

si seurakuntaa ja yksi yhtymä ilmoitti tuottavansa ohjelmaa vähintään

kerran viikossa, mutta useimmat olivat mukana muutaman kerran vuo-

dessa. Lähetetyt ohjelmat olivat useimmiten hartausohjelmia tai vastaa-

via. Kolme seurakuntaa ilmoitti jumalanpalveluksensa lähetettävän pai-

kallistelevisiossa vähintään kerran kuukaudessa.

5. KIRKOLLINEN VIESTINTÄ RADIOSSA

Viestimistä radion ääressä vietetään päivittäin eniten aikaa. Radion seu-

raamiseen käytettiin päivittäin vuonna 1999 keskimäärin noin 3 tuntia 10

minuuttia (vuonna 1995 noin 3,5 tuntia).

Gallup Ecclesiastica 1999b -tutkimuksen mukaan hengellisiä tai us-

konnollisia ohjelmia ilmoitti kuuntelevansa radiosta 10 % suomalaisista

vähintään kerran viikossa, 14 % vähintään kerran kuukaudessa ja 15 % vä-

hintään kerran vuodessa.

Valtakunnalliset radiokanavat

Valtakunnallisten kanavien tavoittavuudessa tapahtui jonkin verran

uusjakoa Radio Novan aloitettua vuonna 1997. Nelivuotiskauden lo-

pulla Yleisradion Radio Suomi oli koko maata ajatellen edelleen johta-

va radiokanava, jonka keskimääräinen päivittäinen tavoittavuus koko

väestöstä oli 36 % (41 % vuonna 1995). Vastaava tavoittavuus Radio

Novalla oli 17 %, Radio Ylen Ykkösellä 12 % (14 %) ja Radiomafialla

11 % (19 %).

Kirkon tiedotuskeskuksen radiotyössä tämä kausi on merkinnyt

työn laajentamista jonkin verran uusille radiokanaville. KT:n radiotoi-

mituksen pääkanava on kuitenkin edelleen ollut Yleisradion klassisen

musiikin, kulttuurin ja hartausohjelmien kanavaksi profiloitu Radio

Ylen Ykkönen.

Luterilaisia jumalanpalveluksia tai vastaavia on edelliskausien ta-
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paan lähetetty Ylen Ykkösellä yli kuusikymmentä vuodessa. Radioju-

malanpalvelukset ovat edelleen kanavansa koko viikon kuunnelluin

ohjelma. Kuuntelututkimuksissa vuoden 1999 tutkittujen jumalanpal-

velusten kuuntelijamäärät vaihtelivat 243 000–303 000, kun vuonna

1995 vastaavat luvut vaihtelivat 220 000–350 000.

Radiohartauksien lähetysajoissa ja -määrissä ei myöskään tapahtu-

nut kertomuskaudella muutoksia. Koko Ylen Ykkönen -kanavan

kuuntelijamäärä on vähentynyt ja niin myös radiohartauksien kuuntele-

minen. Kuuntelijatutkimusten mukaan vuonna 1999 kello 6.10 alkavil-

la aamuhartauksilla oli 44 000–83 000 kuuntelijaa (50 000–158 000

vuonna 1995), kello 7.50 alkavilla aamuhartauksilla 158 000–250 000

kuuntelijaa (195 000–280 000 vuonna 1995) ja iltahartauksilla

79 000–113 000 kuuntelijaa (65 000–216 000 vuonna 1995). Kello

7.50:n radiohartaudet olivat edelleen kanavansa arkipäivien kuuntelu-

huippuja.

Vuonna 1999 julkaistiin radiohartauksista ensimmäinen suomalai-

nen väitöskirja, jossa tarkasteltiin luterilaisten radiohartauksien raken-

teen ja sisällön muuttumista vuosina 1932–1997. Heikki-Tapio Niemi-

sen väitöskirjan mukaan aamuhartaudet ovat tänä aikana tulleet sakraa-

litilasta kuulijoiden arkielämän keskelle ja niiden aiheena ovat entistä

useammin elävän elämän kysymykset.

YLEn valtakunnallisista analogisista kanavista Radio Ylen Ykkö-

nen oli edelleen ainoa kanava, jolla oli säännöllistä uskonnollista

asiaohjelmaa. KT:n radiotoimituksen toimittama Horisontti lähetettiin

tunnin pituisena noin joka toinen sunnuntai. Horisontti-ohjelman kes-

to ja lähetysajat vaihtelivat 1990-luvulla moneen kertaan.

Kirkon radiotyössä haettiin kokemusta myös digitaalikanavilta.

Radio Ainossa oli sen alusta alkaen KT:n radiotoimituksen toimittama

lyhytohjelma, joka lähetettiin kahdesti viikonlopun lähetysvirrassa.

Ohjelmassa pohdittiin lyhyesti jotain ajankohtaista ilmiötä tai asiaa

kristillisestä näkökulmasta.

Radio Novaan luotiin myös suhteet jo ennen radioaseman ohjel-

matoiminnan alkua. Siellä kirkollinen radiotyö on ollut mukana heti

alusta alkaen lyhytohjelmalla. KT:n toimituksen toimittama Päivän Aja-

tus lähetettiin viitenä päivänä viikossa hyvään kuunteluaikaan kello
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11.40. Yhteistyökumppanina oli kertomuskaudella Kirjapaja. Vuonna

1999 Päivän Ajatus tavoitti 140 000–200 000 kuuntelijaa ja sai paljon

myönteistä palautetta.

Ruotsinkielisten radiohartauksien määrä Riksradionin kanavalla

lisääntyi vuonna 1996 kolmeen päivässä. Varhainen aamuhartaus

Andrum suunnattiin maallistuneemmille kuulijoille ja myöhäisemmästä

aamuhartaudesta pyrittiin kehittämään syventävä hartaus. Vuonna

1997 Riksradionin kanavauudistuksen myötä syntyi kaksi ruotsinkielis-

tä kanavaa: Radio Vega ja Radio Extrem. Porvoon hiippakunnan hiip-

pakuntaneuvoston radio- ja televisiotoimitus toimittaa hartausohjelmia

Radio Vegalle, kun taas Extrem tuottaa omat Rock And Akt -ohjelman-

sa. Jumalanpalvelukset ovat Radio Vegan kuunnelluimpia ohjelmia.

YLEn maakuntaradiot

Yhteensä kahdeksan seurakuntayhtymää ja 58 seurakuntaa ilmoitti tuot-

taneensa ohjelmaa YLEn maakuntaradioihin vuonna 1999. Seurakunnan

tuottamat ohjelmat olivat useimmiten tiedotuksia seurakunnan tulevasta

toiminnasta, ajankohtaisohjelmia tai hartaustyyppisiä ohjelmia.

Maakuntaradioon ohjelmia tuottavien seurakuntien määrä on sel-

västi pienentynyt nelivuotiskaudella. Yhtenä syynä on se, että Radio

Suomi on siirtynyt yhä selvemmin omaotsikkoisista ohjelmista kohti

jatkuvaa lähetysvirtaa. Jotta seurakunnat olisivat saaneet omia ohjelmi-

aan maakuntaradioon, niiden olisi pitänyt tuottaa ohjelmavirtaan sopi-

via lyhyitä osajuttuja omien ohjelmakokonaisuuksien sijaan. Muutos

koettiin seurakunnissa vaikeaksi, ja monilla alueilla seurakuntien toi-

mittamat ohjelmat ovat loppuneet.

Vuonna 1996 KT:n radiotoimitus järjesti yhdessä Radio Suomen

ja Radio- ja Televisioinstituutin kanssa seurakuntien maakuntaradio-

työssä mukana oleville seminaarin, jossa tavoitteena oli osoittaa ohjel-

mavirtaa kohti siirtyminen myös mahdollisuutena. Koulutus ei olen-

naisesti vaikuttanut tilanteeseen.

Paikallisradiot

Suomessa toimi 58 paikallisradiota vuonna 1999 (61 vuonna 1995). Osa
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asemista on lopettanut ja uusia on tullut tilalle. Monet paikallisradiot

ovat liittyneet radioketjuihin. Eräät radioketjut lähettävät samaa ohjelmaa

kaikilla asemillaan, kun taas toiset radioketjut lähettävät osittain paikallis-

ta ja osittain yhteistä ohjelmaa. Monista paikallisradioista on näin tullut

puolivaltakunnallisia tai alueellisia.

Seurakuntien paikallisradiotyö oli edelleen vireää. Yhteensä 11

seurakuntayhtymää ja 134 seurakuntaa ilmoitti tuottaneensa ohjelmia

paikallisradioon vuonna 1995, näistä 64 seurakuntaa yhteistyössä mui-

den seurakuntien kanssa ja 16 yhteistyössä järjestöjen kanssa. Yli puo-

let seurakunnista oli saanut ohjelma-ajan ilmaiseksi.

Useimmat seurakunnat tuottivat paikallisradioon tiedotuksia seu-

rakunnan tulevasta toiminnasta, hartausohjelmia tai vastaavia. Yhteen-

sä 29 seurakuntaa ilmoitti jumalanpalveluksensa olevan paikallisradios-

sa vähintään kerran kuukaudessa ja lisäksi 43 seurakuntaa harvemmin

kuin kerran kuukaudessa. Useimmin seurakunta vastaa ohjelmien sisäl-

lön suunnittelusta ja puhemateriaalin toimittamisesta, mutta ohjelman

teknisen koostamisen hoitaa joko radio yksin tai seurakunta ja radio

yhdessä.

Vuonna 1997 pääkaupunkiseudulla lähetystoimintansa aloittanut

Radio Dei on toistaiseksi maamme ainoa kristillinen paikallisradio.

Radio Deillä on mukana toiminnassa noin kolmekymmentä yhteistyö-

kumppania. Mukana on pääkaupunkiseudun luterilaisten seurakuntien

ja järjestöjen lisäksi mm. helluntailiikkeeseen kuuluva Saalem-seura-

kunta ja Kristillinen Keskus. Vuonna 1999 Radio Dei sai valtioneuvos-

tolta luvan laajenemiseen usealle paikkakunnalle.

Radiotoiminnassa olivat mukana monet kristilliset järjestöt.

Sanansaattajat käynnisti vuoden 1997 alussa Radioraamattukoulun,

jossa luennoidaan Raamattu läpi 5–7 vuoden aikana. Lähetys on kuul-

tavissa useissa paikallisradioissa ja lisäksi valtakunnallisena keskipitkä-

aaltolähetyksenä.

Vuonna 1997 KT:n radiotoimitus teki kyselyn, jossa paikallisradi-

oilta kysyttiin tietoja kristillisistä ohjelmista ja toiveista KT:n tuottami-

en ohjelmien suhteen. Valtaosa paikallisradioista oli kiinnostunut yh-

teistyöstä ja toivoi lyhyitä juttuja. Vain kymmenen radiota totesi, ettei-

vät uskonnolliset kysymykset kuulu radion aihepiiriin.
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Nelivuotiskauden aikana KT:n radiotoimitus tuotti mm. kolme

pitkää ohjelmasarjaa paikallisradioiden käyttöön. Vuonna 1997 toimi-

tus lähetti 16-osaisen sarjan parisuhdekysymyksistä, vuonna 1998

7-osaisen sarjan juhlapyhistä ja 1999 peräti 29-osaisen Riemuvuoteen

liittyvän sarjan Aapiskirja Nyt.

Ø Kirkon kannattaa osallistua jatkossakin yhteiskunnalliseen ja eet-

tiseen keskusteluun ja tuoda selvästi esille omat kristillisestä us-

kosta nousevat käsityksensä. Kirkon ja seurakuntien johtavia vi-

ranhaltijoita, muita työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja jäseniä

on koulutettava ja kannustettava tällaiseen keskusteluun. Samoin

kirkolle on eduksi, että siitä ja sen toimintatavoista sekä toimin-

nan heikkouksista ja vahvuuksista keskustellaan julkisuudessa.

Ø Radio- ja televisiokentän digitalisoituessa eri kanavien ohjelma-

tarve kasvaa. Tässä muutosvaiheessa kirkon ja seurakuntien kan-

nattaa olla aktiivisia saadakseen omat ohjelmansa mahdollisim-

man luontevasti eri kanaville. Samoin seurakuntien on radiotoi-

minnassaan pyrittävä saamaan osajuttuja eri radioiden ohjelma-

virtaan.

Ø Internetiä käyttävät yhä useammat, ja se on jo hyvin merkittävä

viestintäväline etenkin alle 30-vuotiaiden ikäluokassa. Kirkon tu-

lee kehittää omia www-palvelujaan, jotta kirkon viestintä voisi ta-

voittaa myös nuoret ikäluokat. Verkkoviestinnän on lähdettävä

organisaatiolähtöisyyden sijaan käyttäjien tarpeista.

Ø Seurakuntalehti on monen suomalaisen ainoa viikoittainen tai

kuukausittainen kontakti seurakuntaan. Seurakuntien tulisi ke-

hittää niitä luettavaan ja kiinnostavaan suuntaan.
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XI HALLINTO

• Seurakuntavaaleissa 1998 äänestysprosentti kasvoi vajaalla pro-

senttiyksiköllä 13,7 %:iin. Yksi äänestysaktiivisuutta lisännyt seik-

ka oli noin 2,5 miljoonaa markkaa maksanut valtakunnallinen

mainoskampanja. Puolet valituista luottamushenkilöistä oli uu-

sia, mutta tämä ei kuitenkaan nuorentanut luottamuselimien ko-

koonpanoa.

• Arkkipiispa John Vikströmin jäätyä eläkkeelle arkkipiispaksi va-

littiin tuomiorovasti Jukka Paarma, joka aloitti virkakautensa jou-

lukuussa 1998.

• Arkkipiispan työtaakan keventämiseksi kirkolliskokous päätti

marraskuussa 1997 perustaa Turun arkkihiippakuntaan toisen

piispan viran. Viran ensimmäisenä hoitajana aloitti toukokuussa

1998 teologian tohtori Ilkka Kantola.

• Tuomiokapitulit siirtyivät kokonaan kirkon kustannettaviksi vuo-

den 1997 alusta lukien. Hiippakuntahallinnon uudistaminen aloi-

tettiin, mutta prosessi jäi vielä kesken. Piispanvaaliin tuli ehdo-

kasasettelu ja piispan nimitysoikeus siirtyi presidentiltä tuo-

miokapitulille maaliskuussa 2000.

• Syksyllä 1999 tapahtui muutos väestökirjanpidossa. Ajantasainen

väestökirjanpito perustuu valtion väestötietojärjestelmään, jonka

tietoja myös seurakunnat ylläpitävät ja käyttävät omassa toimin-

nassaan ja hallinnossaan.

1. SEURAKUNNAT

Seurakuntarakenne

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa oli 587 seurakuntaa vuonna

1999. Määrä väheni kertomuskaudella seurakuntien yhdistämisen joh-

dosta kahdeksalla. Kaupunkiseurakuntia oli 223 ja maaseutuseurakuntia

364.

Suurin osa seurakunnista oli itsenäisiä talousyksiköitä. Vuonna
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1999 niitä oli yhteensä 389 seurakuntaa. Osittaisia yhteistalouksia oli

vuoden 1999 lopussa 14 ja niihin kuului 36 seurakuntaa. Täydellisiä yh-

teistalouksia oli 40 ja niihin kuului 162 seurakuntaa. Seurakuntien, seu-

rakuntatalouksien ja rovastikuntien määrä hiippakunnittain käy ilmi lii-

tetaulusta 27.

Väkiluku Seurakuntia, kpl Seurakunnista % Kirkon väkiluvusta %
alle 3 000 217 37,0 8,7

3 000–5 999 143 24,4 14,1

6 000–8 999 67 11,4 11,3

9 000–11 999 47 8,0 11,1

12 000–14 999 33 5,6 10,1

15 000–19 999 32 5,5 12,7

20 000–29 999 31 5,3 17,3

30 000– 17 2,9 14,7

Yhteensä 587 100,0 100,0

Taulu 3. Seurakuntien jakautuminen eri kokoluokkiin vuonna 1999.

Seurakuntien väkiluvun keskiarvo vuonna 1999 oli 7 493 henkeä, kau-

punkiseurakuntien 12 914 ja maaseutuseurakuntien 4 172 henkeä.

Seurakuntien koot kuitenkin vaihtelivat suuresti. Pienimmässä, Sot-

tungan seurakunnassa, oli 117 jäsentä ja suurimmassa, Malmin seura-

kunnassa, 60 634 jäsentä. Alle 2 000 jäsenen seurakuntia oli 131. Yli

puolet seurakunnista (54 %) oli alle 5 000 jäsenen seurakuntia. Toi-

saalta yli puolet seurakuntalaisista (55 %) kuului yli 12 000 jäsenen

seurakuntiin, vaikka näitä oli vain 19 % kaikista seurakunnista.

Seurakuntahallinnon kehittäminen

1980-luvulla alkaneen ja uusia visioita luoneen Kirkko 2000 -prosessin

merkitys väheni ennen kuin kirkko pääsi vuoteen 2000. Vuosituhannen

vaihtuessa vain 3 % seurakunnista arvioi Kirkko 2000 -prosessin hyvin

merkitykselliseksi ja 21 % melko merkitykselliseksi seurakunnalleen. Seu-

rakunnista 65 % piti prosessia merkitykseltään vähäisenä ja 11 % merki-

tyksettömänä.

Konkreettisimmin seurakunnan hallintoon vaikutti Kirkko 2000

-prosessissa ilmaistu pyrkimys kohti pieniä toiminnallisia yksiköitä ja

toiminnan alueellistamista. Noin joka kolmannessa seurakunnassa toi-
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minta oli tavalla tai toisella jaettu alueisiin. 138 seurakunnassa koko

seurakunta ja 31 seurakunnassa valtaosa seurakunnasta oli jaettu aluei-

siin vuonna 1999. Lisäksi 48 seurakunnasta pieni osa oli aluetyön pii-

rissä.

Toimintaa alueellistaneissa seurakunnissa aluejako koski vähin-

tään joka toisessa seurakunnassa diakoniatyötä, alueellisia erityistapah-

tumia, kinkereitä, jumalanpalveluksia ja lapsityötä, hiukan harvemmin

nuorisotyötä. Sen sijaan vain 37 seurakunnassa kasuaalitoimitukset oli

jaettu alueellisesti.

Kirkkohallitus päätti kirkolliskokouksen toimeksiannosta asettaa

helmikuussa 1996 seurakuntahallinnon johtoryhmän, jonka tehtävänä

oli selvittää seurakuntahallinnon uudistukseen liittyviä teologisia perus-

teita, yksittäisen seurakunnan hallinnon uudistamisen tarvetta, seura-

kuntayhtymän hallinnon kehittämistarvetta sekä yhtymää ja sen seura-

kuntia koskevia erityiskysymyksiä. Erityisesti tehtävä kohdistui yhty-

missä hallinnon keventämiseen, taloutta ja toimintaa koskevan päätös-

vallan lähentämiseen toisiinsa, johto- ja toimivaltasuhteiden selkiyttä-

miseen, seurakuntien itsehallinnon vahvistamiseen ja yhteistyöedelly-

tysten tukemiseen, seurakunnallisten vaalien rakenteellisen uudistami-

sen tarpeeseen, varainhoidon ja talousarvion kehittämiseen ja Helsin-

gin seurakuntayhtymän erityisongelmiin.

Johtoryhmä käsitteli mietinnössään edellä selostettuja asiaryhmiä

yleisellä ja periaatteellisella tasolla. Seurakuntahallinnon ja vaalijärjes-

telmän perusrakenne oli johtoryhmän käsityksen mukaan kestäville pe-

riaatteille rakennettu ja toimiva.

Johtoryhmä tutki ja tuki useita seurakuntien yhteistoimintapro-

jekteja. Kuntien ja seurakuntien yhteistyön tarvetta ja mahdollisuuksia

selvitettiin yhdessä Kuntaliiton kanssa. Kuntien ja seurakuntien yhteis-

työstä julkaistiin erillinen julkaisu Kunnat ja seurakunnat yhdessä ja järjes-

tettiin seminaari.

Kovin moniin seurakuntahallintoa keventäviin tai uudistaviin

muutoksiin tämä prosessi ei johtanut. Kirkolliskokous teki tammikuus-

sa 2000 periaatepäätökset, joiden mukaan kappeliseurakunnan kappa-

laisen voi valita kappeliseurakunta tai sen kappelineuvosto ja että seu-

rakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto voi tehdä aloitteen seura-
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kuntayhtymän seurakuntajaosta. Lisäksi päätettiin poistaa yli 150 000

jäsenen seurakuntayhtymien osalta säännös, jonka mukaan yhteisen

kirkkoneuvoston jäsenistä enintään puolet voi olla yhteisen kirkkoval-

tuuston jäseniä. Asiat annettiin Kirkkohallituksen valmisteltaviksi.

Kirkolliskokouksessa keskusteltiin nelivuotiskaudella moneen

kertaan kysymyksestä, voisiko säännöksiä muuttaa siten, että maallikko

voisi toimia kirkko- ja seurakuntaneuvoston puheenjohtajana. Muu-

tosehdotuksen kannattajat perustelivat muutosta mm. maallikoiden

aseman parantamisella, kirkkoherran esittelijäaseman selkiinnyttämisel-

lä sekä kunnallishallinnon ja muiden pohjoismaisten kirkkojen käytän-

nöllä. Lopulta tammikuun 2000 kirkolliskokous päätti äänin 53–51,

että puheenjohtajana toimii edelleen kirkkoherra.

Kirkkohallitus asetti huhtikuussa 1999 työryhmän jatkamaan seu-

rakuntayhtymähallinnon puutteiden ja kehittämistarpeiden selvityksiä

ja tekemään ehdotuksen seurakuntayhtymien hallinnon yleiseksi kehit-

tämiseksi. Samassa yhteydessä selvitettiin kirkkolain määräenemmis-

tösäännösten ja alistussäännösten keskinäistä suhdetta ja tarkoituksen-

mukaisuutta. Työryhmä on käsitellyt muun muassa mahdollisuutta su-

lauttaa nykyinen täydellisen yhteistalouden ja osittaisen yhteistalouden

malli toisiinsa ja samalla lisätä seurakuntien päätösvaltaa varainkäytös-

sä ja virkojen perustamisessa.

Yhtenä pyrkimyksenä kirkon hallinnon keventämisessä on ollut

lisätä yksittäisen seurakunnan itsenäistä päätösvaltaa ja vähentää niitä

asioita, jotka on alistettava tuomiokapitulin, Kirkkohallituksen, opetus-

ministeriön tai valtioneuvoston ratkaistaviksi.

Kirkkohallitus teki vuonna 1996 kirkolliskokoukselle esityksen

alistusmenettelyn purkamisesta kokeiluluonteisesti. Kirkolliskokous ei

kuitenkaan hyväksynyt esitystä.

Kirkolliskokous karsi toukokuussa 1997 joitakin ylemmälle viran-

omaiselle alistettavia seurakuntien asioita. Alistusjärjestelmä haluttiin

kuitenkin säilyttää kirkollishallinnossa päätösten tarkoituksenmukai-

suuden ja yhtenäisen kirkollisen käytännön turvaamiseksi. Koska mo-

net poistetut alistussäännökset olivat sellaisia, joita käytetään harvoin,

alistusten poistaminen ei keventänyt seurakuntahallintoa merkittävästi.
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Seurakuntavaalit 1998

Marraskuussa 1998 järjestettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin itsenäisis-

sä seurakunnissa kirkkovaltuustojen jäsenet ja täydellisen yhteistalouden

seurakuntayhtymissä yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvosto-

jen jäsenet.

Valtakunnallinen äänestysaktiivisuus oli 13,7 % (13,0 % vuonna

1994). Kaupunkiseurakunnissa äänesti 10,4 % ja maaseutuseurakunnis-

sa 19,8 % äänioikeutetuista. Valtakunnallinen äänestysprosentti arvioi-

tiin otosseurakunnista kerätyistä tiedoista heti vaalien päättymisiltana.

Muuten valtakunnalliset tiedot kerättiin postikyselynä.

Kuvio 25. Äänestysprosentti seurakuntavaaleissa vuosina 1970–1998.

Vuoden 1998 seurakuntavaaleissa eri puolueiden listat saivat 73 % kirk-

kovaltuustopaikoista (69 % vuonna 1994) ja erilaiset sitoutumattomat

listat 27 % (31 %). Puolueista parhaiten menestyi Keskusta, joka sai nyt

kolmasosan kirkkovaltuustopaikoista eli 32 %. Kokoomus sai 13 % ja

SDP 11 % paikoista. Porvarillisten puolueiden yhteislistat saivat paikois-

ta 10 % ja muut poliittiset listat 6 %. Suurin osa puolueiden ulkopuolisis-

ta listoista oli ns. sitoutumattoman seurakuntaväen listoja, jotka saivat
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paikoista 17 %, vanhoillislestadiolaisten listat 4 % ja muut ei-poliittiset

listat 6 %.

Poliittiset tunnukset olivat seurakuntavaaleissa sallittuja toista

kertaa. Silti kolmasosa poliittisin perustein kootuista listoista ei käyttä-

nyt puolueen nimeä. Tällöin äänestäjät eivät välttämättä tiedä, mitä

taustaa kukin ryhmä edustaa. Lisäksi tilanne on hankala valtakunnalli-

sen tulostenkeruun kannalta, koska kuitenkin halutaan tietää, mikä on

kunkin puolueen valtakunnallinen osuus. Tulostenkeruussa turvaudut-

tiin pääasiassa kunkin seurakunnan kirkkoherran arvioon listojen taus-

toista.

Kuvio 26. Kirkkovaltuustopaikkojen prosenttiosuudet taustaryhmittäin

vuoden 1998 seurakuntavaaleissa.

Ennakkoäänestämisen suosio kasvoi. Vaaleissa äänestäneistä noin

460 000 seurakuntalaisesta yli 130 000 eli useampi kuin joka neljäs

käytti ääntään ennakkoäänestyksessä. Ennakkoon äänestivät muut-

kin kuin ne, jotka eivät pysty äänestämään varsinaisina vaalipäivinä.

Joillekin äänestäjille ennakkoäänestyspaikka oli esimerkiksi sijain-

niltaan sopivampi kuin varsinainen äänestyspaikka. Näissä vaaleissa
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muutamat seurakunnat saivat äänestysprosentin kasvamaan järjes-

tämällä äänestyksen kauppakeskuksessa, jossa ihmiset muutoinkin

liikkuvat.

Sen sijaan nyt ensimmäistä kertaa käytössä ollut kotiäänestys ei

ollut kovin yleistä. Tätä vaihtoehtoa, joka oli tarkoitettu niille äänestä-

jille, jotka eivät pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi voineet

päästä äänestyspaikalle, käytti vain 2 000 äänestäjää.

Kirkkovaltuustoihin valituista naisia oli nyt 52 % ja seurakunta-

neuvostoihin valituista 54 %. Kirkkovaltuustot uusiutuivat vaaleissa

voimakkaasti: valituista 51 % oli uusia. Uusiutuminen ei tarkoittanut

kuitenkaan kokoonpanon nuorentumista. Valtuutetuista alle 25-vuoti-

aita oli vain 3 %, 25–44-vuotiaita 29 %, 45–64-vuotiaita 59 % ja vähin-

tään 65-vuotiaita 9 %.

Valituista kirkkovaltuutetuista oli 41 % ylempiä tai alempia toimi-

henkilöitä, 17 % työntekijöitä, 16 % maanviljelijöitä, 16 % eläkeläisiä, 3 %

opiskelijoita ja 7 % muita, kuten työttömiä tai muuten työelämän ulko-

puolella olevia.

Valitsijayhdistyksiä oli seurakuntaa kohti keskimäärin kolme.

Ehdokkaita oli noin 26 000 ja jaettavia luottamushenkilöpaikkoja noin

11 000 eli kutakin paikkaa tavoitteli keskimäärin 2,4 ehdokasta. Toisin

sanoen noin 42 % ehdokkaista tuli valituksi.

Äänestysprosentti kasvoi joka puolella maata, tosin seurakunta-

kohtaiset erot olivat huomattavia. Paras äänestysprosentti oli Perhon

seurakunnassa (54,0 %) ja alhaisin Helsingin Paavalin seurakunnassa

(2,1 %). Paavalissa toimitettiin vain yhteisen kirkkovaltuuston vaali, sil-

lä seurakuntaneuvosto valittiin sopuvaalilla.

Hiippakunnista paras äänestysprosentti saavutettiin Lapualla:

20,7 %. Äänestysprosentit nousivat myös muissa hiippakunnissa ja

olivat seuraavat: Turku 15,1 %, Tampere 11,8 %, Oulu 19,0 %, Mik-

keli 14,9 %, Porvoo 13,7 %, Kuopio 13,3 % ja Helsinki 7,8 %.

Seurakuntavaalien yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa laa-

ja, kirkon yhteinen mainoskampanja, joka osaltaan vaikutti äänestys-

prosentin paranemiseen. Kolme neljäsosaa seurakunnista oli myös pai-

kallisessa tiedottamisessa käyttänyt apuna yhteisen kampanjan materi-

aalia. Toisaalta seurakunnissa myös kritisoitiin mainoskampanjan ma-
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teriaalin ulkoasua ja synkkää mielikuvaa. Kirkkoherroista ja vaalilauta-

kuntien edustajista kuitenkin 77 % kannatti ja vain 9 % vastusti valta-

kunnallisen mainoskampanjan järjestämistä jatkossakin.

Valtakunnallinen mainoskampanja maksoi noin 2,5 miljoonaa

markkaa. Lisäksi seurakunnat ja seurakuntayhtymät käyttivät vaalien

järjestämiseen noin 12 miljoonaa markkaa, joista noin 5 miljoonaa ku-

lui mainontaan.

Seurakuntavaaleissa äänestäneiltä kysyttiin, mitkä olivat tärkeitä

syitä äänestämiselle. Tärkeimmiksi erottui kolme syytä: äänestäjä tunsi

henkilökohtaisesti ehdokkaan, jota äänesti (56 %), äänestäjä halusi vai-

kuttaa seurakunnan asioihin (55 %) ja äänestäjä piti äänestämistä kan-

salaisvelvollisuutena (55 %). Tämä kävi ilmi Kirkon tutkimuskeskuk-

sen Suomen Gallupilla joulukuun 1998 alussa teettämästä kyselytutki-

muksesta, johon vastasi 1 212 henkilöä.

Äänestäjät eivät itse kokeneet tiedottamista ja mainostusta kovin-

kaan merkittäväksi äänestämisen motiiviksi. Vain 8 % äänestäjistä piti

tärkeänä syynä äänestämiselleen sitä, että seurakuntavaaleja mainostet-

tiin, ja 5 % sitä, että tiedotusvälineissä puhuttiin seurakuntavaaleista.

Äänestämättä jättämisen yleisimpänä syynä oli yksinkertaisesti se,

ettei ole tapana äänestää seurakuntavaaleissa. Näin ilmoitti 35 prosent-

tia äänestämättä jättäneistä. Kiinnostuksen puute seurakunnan asioihin

oli syynä 28 prosentille. Tieto seurakuntavaaleista oli tavoittanut myös

äänestämättä jättäneet. Ainoastaan 3 % piti äänestämättömyytensä syy-

nä sitä, ettei tiennyt, että seurakuntavaalit järjestettiin.

Kyselyssä tiedusteltiin nyt äänestämättä jättäneiltä, mikä voisi saa-

da heidät uurnille. Parhaaksi vaihtoehdoksi nousi postiäänestys, jossa

äänestäjä saisi kotiin henkilökohtaisen kirjeen vaaleista ja äänestyslipun

voisi lähettää postitse. Nyt äänestämättä jättäneistä 19 % sanoi äänestä-

vänsä varmasti ja 32 % todennäköisesti, jos tällainen järjestelmä otet-

taisiin käyttöön. 31 % sanoi, ettei edelleenkään äänestäisi ja 18 % ei

osannut sanoa. Postiäänestys houkuttelisi uusia äänestäjiä selvästi

enemmän kuin muut tarjotut vaihtoehdot.

Syksyllä 1998 suoritetun seurakuntien vaikuttajakyselyn vastaajis-

ta 61 % oli sitä mieltä, että seurakuntavaaleissa tulisi olla postiäänestys-

mahdollisuus ja vain 13 % vastusti ehdotusta. Kirkolliskokous ei tällä
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kertomuskaudella hyväksynyt postiäänestyksen käyttöönottoa. Sitä pi-

dettiin liian kalliina ja julkisyhteisöön soveltumattomana.

Seurakunnan hallintoelimet ja niiden kokoukset

Seurakuntien hallintoelinten yhteenlaskettu jäsenmäärä vuonna 1999 oli

30 000 henkeä. Lisäksi seurakuntayhtymien hallintoelinten yhteenlasket-

tu jäsenmäärä 3 500 henkeä. Samat henkilöt ovat monesti jäseninä

useammassa kuin yhdessä elimessä.

Vuonna 1999 seurakuntien kirkkovaltuustot pitivät keskimäärin 4

ja kirkkoneuvostot 9 kokousta. Vaikka suoraan vaaleilla valittujen luot-

tamuselinten enemmistö on naisia, kirkkoneuvoston jäsenistä heitä on

46 % ja taloudellisen jaoston jäsenistä vain 31 %.

Yksittäisistä seurakunnista vähän yli kolmannes maksoi kokous-

palkkioita vuonna 1999. Kirkkovaltuuston jäsenille maksoi palkkiota

227 seurakuntaa, keskimäärin 102 markkaa kokoukselta ja kirkkoneu-

voston jäsenille 233 seurakuntaa, keskimäärin 104 markkaa kokouksel-

ta. Seurakuntayhtymistä kaksi kolmasosaa maksoi kokouspalkkioita,

yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille keskimäärin 128 markkaa kokouk-

selta ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille keskimäärin 125 markkaa

kokoukselta.

Seurakunnilla oli vuonna 1999 keskimäärin viisi luottamuselintä

eri työmuotoja varten, seurakuntaa kohti keskimäärin kolme johtokun-

taa, yksi toimikunta ja yksi työryhmä tai vastaava.

Seurakuntien johtokuntien määrä on edelleen vähentynyt. 105

seurakunnassa oli vähennetty johtokuntia vuosina 1996–1999. Yli puo-

let johtokuntia vähentäneistä seurakunnista oli perustanut johtokun-

nan sijaan jonkin muun elimen, esimerkiksi työryhmän. Lisäksi seura-

kunnat ovat yhdistäneet johtokuntia, jolloin niiden määrä on vähenty-

nyt, ja siirtäneet johtokunnan hoitamia tehtäviä viranhaltijoille ja kirk-

ko- tai seurakuntaneuvostolle.

Seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelu

Toukokuussa 1997 kirkolliskokous päätti, että kirkossa toteutetaan las-

kentatoimen uudistus. Seurakunnat siirtyivät soveltuvin osin noudatta-
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maan uutta kirjanpitolakia vuoden 1999 alusta lähtien. Tuossa yhteydes-

sä muun muassa talousarvion ja tilinpäätöksen rakenne uudistui, ja sa-

malla myös vähintään kolmivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman

laatiminen tuli pakolliseksi. Uudistuksen tarkoituksena oli lisätä seura-

kuntien taloudenpidon informatiivisuutta ja saattaa seurakuntien talous

vertailukelpoiseksi muiden yhteisöjen kanssa.

Seurakunnissa toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja mie-

lekkäiden tavoitteiden asettaminen on vaatinut uudenlaista ajattelua.

Seurakunnista 92 % ja seurakuntayhtymistä 94 % oli syksyllä 1999 laa-

tinut vähintään kolmivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman. Useim-

milla seurakunnilla tähän sisältyi vähintään talous-, toiminta-, henkilös-

tö- ja investointisuunnitelma.

76 % seurakunnista oli laatinut erillisen metsäsuunnitelman ja

9 % oli sisällyttänyt sen toiminta- ja taloussuunnitelmaansa. Maan-

käyttösuunnitelma on erillisenä 30 %:lla seurakunnista ja 11 %:lla

osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

Väestökirjanpidon uudistaminen

Väestökirjanpitoa koskevaa kirkon ja valtion tehtäväjakoa valmisteltiin

vuoden 1997 loppuun asti sisäasiainministeriön asettamassa väestökir-

ja-asiain neuvottelukunnassa. Vuoden 1998 alusta asia siirtyi sisäasiain-

ministeriön asettamalle väestökirjanpidon uudistuksen seurantaryhmälle.

Valmistelujen tuloksena vahvistettiin laaja lakiuudistus, jolla säädettiin

kirkon ja valtion tehtäväjaosta väestökirjanpitoasioissa. Kirkolliskokous

antoi valmisteluista puoltavan lausunnon, ja uudistuksen edellyttämät

säädösmuutokset tulivat voimaan lokakuussa 1999.

Uudistuksen mukaan ajantasainen väestökirjanpito perustuu valti-

on väestötietojärjestelmään, jonka tietoja myös seurakunnat ylläpitävät

ja käyttävät omassa toiminnassaan ja hallinnossaan. Seurakunnat pitä-

vät muiden uskontokuntien tavoin rekisteriä omista jäsenistään (kir-

konkirjat). Seurakunnan jäsenrekisterin tietoja pidetään ajan tasalla

väestötietojärjestelmän tiedoilla. Kirkonkirjoja voidaan pitää joko pe-

rinteisillä perhelehdillä tai nykyaikaista tietotekniikkaa hyväksi käyttä-

en.

Seurakunnat hoitavat tiettyjä, laissa erikseen määrättyjä viran-
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omaistehtäviä. Näitä ovat tietojen luovuttaminen sekä vanhoista kir-

konkirjoista että seurakuntien ajan tasalla pidettävistä jäsenluetteloista.

Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu kirkon jäsenten osalta kihla-

kumppanien valinnan perusteella joko heidän seurakunnassaan tai

maistraatissa. Lisäksi seurakunnat ilmoittavat väestötietojärjestelmään

tiedot niistä tapahtumista, joilla on liittymäkohta kirkollisiin toimituk-

siin ja joiden yhteydessä kansalaiset joka tapauksessa asioivat seurakun-

nan kanssa.

Lokakuussa 1999 tuli voimaan myös asetus, jonka mukaan ilmoi-

tus seurakunnasta eroamisesta voidaan tehdä missä tahansa Suomen

maistraateista.

Kertomuskauden lopulla lähes 4 miljoonaa kirkon jäsentä oli kir-

joilla sellaisissa seurakunnissa, jotka hoitavat kirkonkirjansa osittain tai

kokonaan atk:n avulla. Kertomuskaudella on myös jatkunut int-

ranet-tekniikkaan perustuvan palveluverkon (KIRKKO-verkko) käyt-

töönotto seurakunnissa niin, että kauden lopussa lähes 400 seurakun-

taa oli liittynyt siihen. Lisäksi noin 50 seurakuntaa aikoi liittyä siihen

vuonna 2000. Kirkon julkisen ja sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuk-

sen ohella seurakunnat voivat ilmoittaa seurakunnissa syntyneet muu-

tostiedot konekielisesti valtion väestötietojärjestelmään ja saada sieltä

kirkonkirjojen ylläpidossa tarpeelliset muutostiedot. Tietojen siirron

hoiti konekielisesti vuoden 1999 lopussa noin kolmasosa seurakunnis-

ta ja noin kolmasosa seurakunnista siirtyy konekieliseen tiedonsiirtoon

vuonna 2000.

Luottamushenkilökoulutus

Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliiton ylläpitämä Kristilli-

nen opintokeskus tuotti seurakuntien tarpeeseen erilaisia luottamushen-

kilökoulutusmateriaaleja. Luottamushenkilöitä varten tehtiin kirja Seura-

kunnan luottamushenkilön perustieto. Kirjan punaisena lankana olivat seura-

kunnissa ja toimintaympäristössä tapahtuneet monet muutokset ja se,

miten muutoksiin voidaan vastata. Luottamushenkilöiden kouluttajien

käyttöön tehtiin Luottamushenkilökouluttajan kansio. Kansion koulutusmal-

lit tukevat seurakuntien pitkän tähtäyksen toiminnan ja talouden suun-

nittelua. Porvoon hiippakunta julkaisi luottamushenkilöille tarkoitetun
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oppaan Av levande stenar II, jossa käsiteltiin erityisesti kirkon hallinnon ja

jumalanpalveluselämän uudistuksia.

Kristillinen opintokeskus teki myös luottamushenkilöille tarkoite-

tut Internet-sivut, joilla pyrittiin yhtäältä antamaan ajankohtaista tietoa

ja toisaalta edistämään vuorovaikutusta luottamushenkilöiden ja työn-

tekijöiden välillä. Toimintamuoto oli vielä uusi, ja siksi sivujen käyttö

jäi vähäiseksi.

Vuosittain on järjestetty lähes jokaisessa hiippakunnassa luotta-

mushenkilöiden neuvottelupäivät, jotka ovat tukeneet seurakunnissa

tapahtuvaa koulutustoimintaa. Hiippakunnallisille päiville on osallistu-

nut vuosittain noin 500 henkeä. Uutuutena oli helmikuussa 1999 Tam-

pereella järjestetty luottamushenkilöiden suurtapahtuma, johon osallis-

tui lähes tuhat seurakuntien luottamushenkilöä. Päivien tarkoituksena

oli innostaa luottamushenkilöitä tehtävässään. Saadun palautteen pe-

rusteella vastaavia päiviä tullaan järjestämään tulevaisuudessakin.

2. HIIPPAKUNNAT

Hiippakuntia on ollut vuodesta 1959 kahdeksan: Turku, Tampere, Oulu,

Mikkeli, Porvoo, Kuopio, Lapua ja Helsinki. Muut hiippakunnat kattavat

tietyn maantieteellisen alueen seurakunnat, mutta Porvoon hiippakun-

taan kuuluvat kaikki seurakunnat, jotka ovat ruotsinkielisiä tai joiden jä-

senten enemmistön kieli on ruotsi, sekä saksalainen seurakunta.

Hiippakuntien piispoina ovat toimineet Turun arkkihiippakun-

nassa arkkipiispana 30.11.1998 saakka John Vikström ja 1.12.1998 al-

kaen Jukka Paarma ja piispana 15.5.1998 alkaen Ilkka Kantola, Tampe-

reen hiippakunnassa Paavo Kortekangas 30.11.1996 saakka ja 1.1.1997

alkaen Juha Pihkala, Oulun hiippakunnassa Olavi Rimpiläinen, Mikke-

lin hiippakunnassa Voitto Huotari, Porvoon hiippakunnassa Erik Vik-

ström, Kuopion hiippakunnassa 31.10.1996 saakka Matti Sihvonen ja

1.11.1996 alkaen Wille Riekkinen, Lapuan hiippakunnassa Jorma Lau-

laja ja Helsingin hiippakunnassa Eero Huovinen.

Kunkin hiippakunnan hallintoa hoitaa tuomiokapituli, johon kuu-

luvat hiippakunnan piispan lisäksi tuomiorovasti, kaksi pappisasessoria

ja lakimiesasessori. Hiippakunnissa on lisäksi toiminnallinen osasto
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seurakuntien työntekijöiden koulutusta ja muita toiminnallisia tehtäviä

varten. Porvoon hiippakunnassa on hiippakuntakokouksen ja tuo-

miokapitulin asettama hiippakuntaneuvosto, joka hoitaa ruotsinkieli-

sen työn osalta pitkälti samantyyppisiä tehtäviä kuin Kirkkohallituksen

toiminnallinen osasto. Samalla se vastaa muiden hiippakuntien toimin-

nallista osastoa.

Hiippakuntahallintokomitea ehdotti, että Porvoon hiippakunnan

hiippakuntaneuvosto lakkautettaisiin ja sen sijaan perustettaisiin Kirk-

kohallitukseen ruotsinkielinen erillisyksikkö. Asia eteni kertomuskau-

della Kirkkohallituksen valmisteltavaksi. Kirkkohallitus ei kuitenkaan

puoltanut erillisyksikön perustamista.

Arkkipiispan työtaakan keventäminen on ollut kirkon hallinnossa

esillä pitkään. Kirkolliskokous perusti Turun arkkihiippakuntaan toi-

sen piispan viran marraskuussa 1997, nimikkeenä Turun arkkihiippa-

kunnan piispa. Samalla päätettiin, että Turun tuomiorovastikunnan

sekä Naantalin ja Mynämäen rovastikuntien seurakunnat kuuluvat ark-

kipiispan ensisijaiseen vastuualueeseen ja muut arkkihiippakunnan seu-

rakunnat uuden piispan vastuualueeseen.

Syksyllä 1998 seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille

tehdyssä kyselyssä 64 % vastaajista kannatti ja vain 13 % vastusti aja-

tusta, että arkkipiispasta tulisi nykyistä selkeämmin koko kirkon johta-

ja. Turun arkkihiippakunnan vastaajista 66 % tuki ajatusta.

Arkkipiispan vaalin jälkeen kirkossa keskusteltiin myös siitä, pitäi-

sikö arkkipiispan vaalia muuttaa siten, että entistä suurempi osa valitsi-

joista tulisi muualta kuin arkkihiippakunnasta. Kirkkohallitus teki asi-

asta kirkolliskokoukselle ehdotuksen, mutta kirkolliskokous palautti

asian valmisteltavaksi tammikuussa 2000.

Kirkossa on tehty aloitteita Satakunnan hiippakunnan perustami-

sesta ja Helsingin hiippakunnan jakamisesta. Helsingin hiippakunnan

jakamisesta tehty aloite eteni kertomuskaudella Kirkkohallituksen aset-

taman toimikunnan käsittelyyn.

Hiippakunnat on kirkollista hallintoa varten jaettu rovastikuntiin.

Rovastikuntien määrä väheni kertomuskaudella kolmella. Kirkossa oli

77 rovastikuntaa vuonna 1999. Rovastikunnan toimintaa johtavat lää-

ninrovasti ja rovastikuntakokous.
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Kirkolliskokous päätti piispanvaalin uudistamisesta toukokuussa

1999. Tämä merkitsi koevaalista luopumista ja siirtymistä ehdokasaset-

telun pohjalta tapahtuvaan, tarvittaessa kaksivaiheiseen vaaliin. Valitsi-

jayhdistyksen voi perustaa kymmenen piispanvaalissa äänioikeutettua.

Tasavallan presidentti ei enää nimitä piispaa, vaan tuomiokapituli antaa

valtakirjan sille, joka vaalissa on saanut yli puolet äänistä.

Hiippakuntien tuomiokapitulit olivat vielä kertomuskauden alus-

sa osittain valtion rahoittamia virastoja. Tuomiokapitulilaitoksen yllä-

pito siirtyi valtiolta kokonaan kirkolle vuoden 1997 alussa.

Hiippakuntahallinnon uudistaminen

Tuomiokapitulilaitoksen siirtyminen kirkon omiin käsiin antoi luontevan

mahdollisuuden hiippakuntahallinnon kehittämiseen. Kirkolliskokouk-

sen asettama hiippakuntahallintokomitea (pj. piispa Voitto Huotari) jätti

mietintönsä kirkolliskokoukselle tammikuussa 1998. Mietinnössä ehdo-

tetaan, että hiippakunnan itsenäisyyttä lisättäisiin muodostamalla siitä it-

senäinen oikeushenkilö, jolla olisi myös itsenäinen talous.

Komitea ehdotti, että hallintotehtäviä keskitettäisiin tuomiokapi-

tulille ja hiippakuntakokouksen arviointi- ja kehittämistehtäviä vahvis-

tettaisiin. Lakisääteisistä pappein- ja rovastikuntakokouksista luovut-

taisiin ja entistä suurempi hiippakuntakokous kokoontuisi joka toinen

vuosi. Tuomiokapitulin nykyiseen kokoonpanoon lisättäisiin kaksi

maallikkoasessoria. Komitea ei ottanut yksityiskohtaisesti kantaa hiip-

pakuntajakoon. Hiippakuntarajojen mahdollisen tarkistamisen lähtö-

kohdiksi komitea ottaisi uudet maakuntakokonaisuudet.

Lausuntokierroksen jälkeen asia tuli kirkolliskokouksen hallinto-

valiokunnan käsiteltäväksi. Valiokunnan mielestä tulisi perustaa uusi

elin: hiippakuntavaltuusto. Hallintotehtävät tulisi jakaa hiippakuntaval-

tuustolle ja tuomiokapitulille. Nykyisen hiippakuntakokouksen ja ro-

vastikuntakokousten ei-hallinnollisia tehtäviä siirrettäisiin hiippakunta-

päivälle. Komitean ehdotuksesta poiketen hiippakunnista ei muodos-

teta itsenäisiä oikeushenkilöitä. Sen sijaan hiippakuntien itsenäistä pää-

tösvaltaa lisätään taloutta ja toimintaa koskevissa asioissa. Erikseen sel-

vitetään, mitkä tuomiokapitulin lainkäyttötehtävistä voidaan siirtää

yleisille hallintotuomioistuimille. Kirkolliskokous päätti tammikuussa
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2000 hyväksyä hallintovaliokunnan esittämät periaatteelliset ratkaisut

ja lähetti asian Kirkkohallituksen valmisteltavaksi.

Kuvio 27. Kirkon yhteinen hallinto.

3. PIISPAINKOKOUS

Piispainkokouksen tehtävänä on käsitellä kirkon uskoa, julistusta ja työtä

sekä hiippakuntien hallintoa ja hoitoa koskevia asioita. Piispainkokouk-

sen jäseniä ovat piispat, kenttäpiispa ja jokaisen tuomiokapitulin kutakin

istuntoa varten keskuudestaan määräämä asessori. Kertomuskaudella

aloitti työnsä piispa Erik Vikströmin puheenjohdolla toimiva työryhmä,

jonka tehtävänä on selvittää piispainkokouksen asemaan, tehtäviin ja ko-

koonpanoon liittyvät periaatteelliset kysymykset. Työryhmä on odotta-

nut hiippakuntahallinnon uudistuksen periaateratkaisujen valmistumista

kirkolliskokouksessa. Työskentelyn yhteydessä käydyissä keskusteluissa

on ollut esillä piispainkokouksen toiminnan kehittäminen entistä aloit-

teellisempaan suuntaan sekä piispainkokouksen ja Kirkkohallituksen vä-

listen yhteyksien tehostaminen.
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Merkittävin opillisteologinen asia kertomuskaudella oli piispain-

kokouksen syyskuussa 1997 kirkolliskokoukselle tekemä esitys Yhteinen

julistus vanhurskauttamisopista -asiakirjan hyväksymisestä.

Kirkolliskokouksen toimeksiannosta piispainkokous valmisti esi-

tyksen kirkkomme uudeksi kristinopiksi. Piispa Eero Huovinen laati

piispainkokouksen toimeksiannosta pohjatekstin Katekismus-nimisek-

si kristinopiksi, jota koskevan esityksen piispainkokous teki kirkollis-

kokoukselle elokuussa 1998.

Piispainkokous teki syyskuussa 1999 kirkolliskokoukselle esityk-

sen uskontunnustusten uusista suomen- ja ruotsinkielisistä sanamuo-

doista.

Piispainkokouksen asettaman pastoraalikoulutustyöryhmän esi-

tyksen perusteella tehtiin helmikuussa 1999 päätös papeille ja lehtoreil-

le kirkon toimesta annettavan koulutuksen kokonaisuudesta. Pastoraa-

litutkintoja koskevat uudet määräykset ovat parhaillaan valmisteltavi-

na.

Merkittävimmät piispainkokouksen antamat lausunnot koskivat

käsikirja-, diakonaatti- ja hiippakuntahallintokomitean mietintöjä.

Kirkolliskokous päätti edellisellä kertomuskaudella lisätä kirkko-

herran viran kelpoisuusehdoksi seurakuntatyön johtamisen tutkinnon.

Vaatimus tulee voimaan 1.1.2002. Piispainkokous antoi tarkemmat

määräykset tutkinnosta ja laati sen koulutussuunnitelman.

Piispainkokous esitti kirkolliskokoukselle kirkkojärjestyksen

muuttamista siten, että kirkkoherra voi yksittäistapauksessa kutsua teh-

tävään sopivan henkilön saarnaamaan jumalanpalveluksessa. Maininta

saarnaluvasta poistettaisiin. Edelleen piispainkokous esitti kirkkojärjes-

tystä muutettavaksi siten, että piispan asemesta kirkkoherra voisi

myöntää oikeuden avustaa ehtoollisen jakamisessa. Kirkolliskokous

hyväksyi edellä mainitut muutosesitykset. Kirkolliskokouksen päätös-

ten perusteella piispainkokous asetti työryhmän selvittämään maalli-

koiden saarnakoulutusta sekä antoi ohjeet ehtoollisen jakamisessa

avustamista varten.

Lisäksi piispainkokous teki päätöksiä mm. pappisvirkaan ja lehto-

rin virkaan vaadittavista teologisista tutkinnoista, kanttorin virkaan

vaadittavista tutkinnoista, ammattikorkeakoulututkinnon hyväksymis-
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perusteista, lapsityön koulutusvaatimuksista sekä lähetyssihteerin kel-

poisuudesta.

4. KIRKKOHALLITUS

Kirkkohallitus on kirkon yleishallintoviranomainen, jonka toimivalta

ulottuu myös toiminnallisiin asioihin. Kirkkohallituksen erityistehtävänä

on hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Kirkkohallituk-

sen toiminta-ajatuksena on edistää kirkon perustehtävän toteutumista tu-

kemalla seurakuntien, hiippakuntien ja koko kirkon toimintaa ja toimin-

taedellytyksiä, edustamalla kirkkoa ja vaikuttamalla muuhun yhteiskun-

taan, hoitamalla yhteyksiä muihin kirkkoihin ja kansainvälisiin yhteisöi-

hin sekä vastaamalla kirkon valtakunnallisesta viestinnästä. Kirkkohalli-

tuksen tehtävänä on samalla toimia hallintoviranomaisena, jolle on erik-

seen määritelty seurakuntien talouteen ja hallintoon liittyvät tehtävät.

Lisäksi sen tehtäviin kuuluu toimia Kirkon keskusrahaston hallituksena.

Kirkkohallitukseen kuuluu yhteensä 13 jäsentä. Kirkkohallituksen

itseoikeutettuna puheenjohtajana toimii arkkipiispa. Kirkolliskokous

valitsee Kirkkohallitukseen kahdeksan maallikkojäsentä, joista kukin

edustaa yhtä hiippakuntaa, sekä kaksi pappisjäsentä. Lisäksi kokoon-

panoon kuuluu kaksi piispainkokouksen valitsemaa piispaa. Osa pää-

töksistä tehdään virastokollegiossa, johon kuuluvat kirkkoneuvoksen

viroissa olevat kuusi viranhaltijaa. Kirkkohallituksen täysistunto on ko-

koontunut 10–11 kertaa ja virastokollegio 29–34 kertaa vuodessa. Pää-

tösvaltaa on ohjesäännöllä delegoitu myös johtaville viranhaltijoille.

Viranhaltijoiden päätösluetteloissa on tehty vuosittain 324–366 päätös-

tä.

Kirkkohallituksen virastoa johtaa kansliapäällikkö. Kansliapäällik-

kö Pertti Mäkeläisen jäätyä eläkkeelle joulukuussa 1997 kirkolliskokous

valitsi 1.1.1998 lukien Kirkkohallituksen kansliapäälliköksi Tornion

kirkkoherran, rovasti Risto Junttilan.

Organisatorisesti Kirkkohallitus koostuu hallinto-osastosta, hen-

kilöstöosastosta, talousosastosta, toiminnallisesta osastosta, ulkoasiain

osastosta sekä erillisyksiköistä. Kunkin osaston johtajana toimii kirk-
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koneuvos. Tiedotuskeskus ja tutkimuskeskus toimivat erillisyksikköinä

suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

Kuvio 28. Seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden mielipiteet siitä,

miten Kirkkohallitus on suorittanut eri tehtävänsä. Seurakuntien

vaikuttajakysely 2/1999, N=1 370.

Ennen vuoden 1994 organisaatiomuutosta erillisinä toimineista keskuk-

sista diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus, jumalanpalvelus- ja musiikki-

toiminnan keskus, kasvatusasiain keskus, koulutuskeskus, nuorisotyön

keskus, perheasiain keskus ja sairaalasielunhoidon keskus muodostavat

toiminnallisen osaston. Lähetystyön keskus ja ulkomaanasiain keskus
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muodostavat vastaavasti ulkoasiain osaston. Kirkon Ulkomaanapu on

toiminut itsenäisenä säätiönä heinäkuusta 1995 lähtien.

Keskusten ja erillisyksikköjen toimintaa ohjaavat luottamushenki-

löistä koostuvat toimikunnat. Kirkkohallitus on lisäksi asettanut useita

neuvottelukuntia, joiden tehtävänä on asiantuntijaeliminä tukea ja edis-

tää Kirkkohallituksen toiminta-ajatuksen toteutumista tietyissä erillis-

kysymyksissä. Uusina neuvottelukuntina asetettiin maaliskuussa kirkon

naistyön neuvottelukunta sekä tammikuussa 1999 kirkon museoasiain

neuvottelukunta ja kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunta.

Naisten osuus Kirkkohallituksen asettamissa elimissä on kasvanut,

koska Kirkkohallitus on pyrkinyt noudattamaan kirkolliskokouksen pää-

töstä siitä, että asetettaessa tai täydennettäessä neuvottelu- ja toimikuntia

sekä työryhmiä tulee niissä olla sekä naisia että miehiä, kumpiakin vähin-

tään 40 %.

Kirkkohallitus otti vuosien 2000–2002 päämääräkseen kehittää

toimintaansa entistä paremmin asiakaslähtöiseen ja seurakuntia palve-

levaan suuntaan. Kirkolliskokouksen vuosille 2000–2002 hyväksymään

toiminta- ja taloussuunnitelmaan on sijoitettu perusteellinen organisaa-

tion arviointi. Suunnitelmassa pohditaan myös mahdollisuutta muo-

dostaa Kirkkohallituksesta tai jostain sen osasta kehittämiskeskus.

5. KIRKOLLISKOKOUS

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Sen tehtävänä on tehdä

eduskunnalle esityksiä kirkkolain muuttamisesta ja päättää kirkollisista

kirjoista. Vuoden 1994 alusta voimaan tulleen kirkkolain mukaan kirkol-

liskokous päättää itsenäisesti kirkkojärjestyksestä ja kirkon vaalijärjestyk-

sestä. Lisäksi kirkolliskokous käsittelee kysymyksiä, jotka edellyttävät kir-

kon uskoa ja oppia koskevia periaatteellisia kannanottoja, käsittelee

Kirkkohallituksen toimintakertomukset ja vahvistaa Kirkon keskusrahas-

ton talousarvion.

Kertomuskauden lopulla kirkolliskokoukseen kuului 107 jäsentä:

9 hiippakuntien piispaa, kenttäpiispa, 32 pappia, 64 maallikkoa ja val-

tioneuvoston edustaja. Kirkolliskokous on kokoontunut kahdesti vuo-

dessa: toukokuussa ja marraskuussa. Vuonna 1996 työnsä aloittanut
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kirkolliskokous piti vielä ylimääräisen istunnon tammikuussa 2000.

Kirkolliskokouksen valiokunnat ovat kokoontuneet myös istunto-

kausien välillä.

Kirkolliskokous päätti toukokuussa 1999, että saamelaiset saavat

oman edustajan kirkolliskokoukseen toukokuusta 2000 alkaen. Valin-

nan suorittavat saamelaiskäräjien kirkkoon kuuluvat jäsenet.

Kirkolliskokous saattoi päätökseen monia merkittäviä asioita.

Kirkollisista kirjoista hyväksyttiin uudistetussa muodossa Evanke-

liumikirja, Jumalanpalvelusten kirja ja Katekismus. Uudessa Evanke-

liumikirjassa on uudistettu kirkkovuoden rakennetta. Uusia pyhäpäivi-

en aiheita ovat esimerkiksi luomakunnan sunnuntai, perheen sunnun-

tai ja pyhän Henrikin muistopäivä. Tekstiaineistossa Vanhan testamen-

tin osuutta on lisätty. Päivän rukouksissa on useita eri vaihtoehtoja.

Uuden Jumalanpalvelusten kirjan leimallinen piirre on valinnaisuus,

joka ilmenee sekä kaavoissa, rukouksissa että messusävelmäsarjoissa.

Vuonna 1999 kirkolliskokous hyväksyi uuden Katekismuksen eli

kristinopin. Uusi Katekismus muistuttaa Martti Lutherin Vähää kate-

kismusta ja liittyy sen myötä aikaisempaa lähemmin klassiseen länti-

seen katekismusperinteeseen. Katekismus pyrkii selittämään kymme-

nen käskyn, uskontunnustusten ja muiden kristinopin keskeisten teks-

tien sisällön tämän päivän suomalaiselle ymmärrettävällä kielellä. Kate-

kismus päätettiin jakaa seurakuntalaisten koteihin syksyllä 2000.

Kirkolliskokouksen tehtävänä on myös päättää kirkon suhteista

muihin kirkkoihin. Kirkolliskokous teki kirkkohistoriaan jäävän pää-

töksen, kun se hyväksyi Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista. Julis-

tuksessa todetaan uskonpuhdistuksen aikaiset oppituomiot luterilais-

ten kirkkojen ja roomalaiskatolisen kirkon välillä kohteettomiksi.

Kirkon hallintoon vaikuttavista kirkolliskokouksen päätöksistä

on mainittava piispanvaalin uudistaminen, piispan nimitysoikeuden

siirtyminen presidentiltä kirkolle sekä toisen piispanviran perustami-

nen arkkihiippakuntaan.

Kirkolliskokous käsitteli toimikautensa aikana myös hiippakunta-

hallinnon uudistamista ja diakonaattia koskevia komiteamietintöjä.

Lopulliset päätökset näistä kysymyksistä jäivät kuitenkin seuraavalle

kirkolliskokoukselle. Hiippakuntahallinnon osalta kirkolliskokous teki
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periaatepäätöksen, että hiippakuntien hallinnollista ja taloudellista it-

senäisyyttä lisätään, ja antoi asian Kirkkohallituksen valmisteltavaksi.

Kirkolliskokous nimesi uuden komitean selvittämään nykyisten dia-

konian, musiikin ja kasvatuksen virkojen yhteen kokoamisen mahdolli-

suuksia.

6. KIRKON JA VALTION SUHTEET

Kirkon ja valtion välisissä suhteissa on 1990-luvulla tehty monia sellaisia

muutoksia, jotka lisäävät kirkon erillisyyttä valtiosta. Useimmat muutok-

set on tehty kirkon omasta aloitteesta. Kertomuskaudella kirkon ja valti-

on suhteista käytävään keskusteluun vaikutti pitkälti Ruotsissa käynnissä

oleva muutosprosessi. Ruotsin kirkon ja valtion suhteissa tehtiin monia

muutoksia yhdellä kertaa vuonna 2000, mutta monet siellä tässä yh-

teydessä käyttöön otetut ratkaisut muistuttivat Suomessa jo vallinnutta

tilannetta.

Hiippakuntien tuomiokapitulit ovat olleet historiallisista syistä

noin 450 vuotta osittain valtion rahoittamia virastoja. Tuomiokapituli-

laitoksen ylläpito siirtyi valtiolta kokonaan kirkolle 1.1.1997. Muutok-

sen jälkeen muun muassa piispojen palkat maksaa kirkko eikä valtio.

Samassa yhteydessä kuurojenpappien palkkauksesta vastaaminen siirtyi

valtiolta kirkolle. Tästä ja muista kirkon ja valtion taloudellisiin suhtei-

siin vaikuttavista asioista ks. luku XII Talous.

Kirkolliskokous päätti toukokuussa 1999, että piispojen nimittä-

minen siirtyy tasavallan presidentiltä kirkolle. Tasavallan presidentti ei

enää nimitä piispaa, vaan ratkaisevaa on vaalin tulos. Tuomiokapituli

antaa valtakirjan sille, joka on saanut vaalissa yli puolet äänistä. Presi-

dentin nimitysoikeuden lakkaamista perusteltiin mm. sillä, ettei piispan

nimitysoikeutta ole enää uudessa hallitusmuodossa sidottu perustus-

lain tasolle. Muutos on myös yhdensuuntainen yliopiston professo-

rinimitysten kanssa. Lisäksi tasavallan presidentti Martti Ahtisaari oli

julkisuudessa ilmaissut kantanaan, että kirkon tulisi itse valita piispan-

sa. Muutos tuli voimaan 1.3.2000.

Aikaisemmin luterilaisina vietettyjä valtiopäiväjumalanpalveluksia

alettiin viettää ekumeenisina.
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Valtion ja kirkon suhteiden muutokset ovat herättäneet kirkon

piirissä keskustelua. Toiset ovat olleet sitä mieltä, että kirkon itsenäi-

syys on kirkolle etu, kun taas toiset ovat pelänneet, että muutokset hei-

kentävät kirkon asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Perustuslain uudistus

Kirkon ja valtion suhteita koskeva periaatteellisesti tärkein kysymys kos-

ki sitä, säilyykö voimassa ollut kirkkolainsäätämisjärjestys myös val-

tiosääntöuudistuksen jälkeen turvaten siten kirkolle sisäisen toiminnalli-

sen itsenäisyyden. Uutta perustuslakia valmistellut oikeusministeriön aset-

tama Perustuslaki 2000 -työryhmä esitti erityisestä kirkkolainsäätämisjär-

jestyksestä luopumista. Kirkkohallitus ja kirkolliskokous vastustivat tätä

antamissaan lausunnoissa keväällä 1996.

Valtioneuvosto asetti tammikuussa 1996 komitean laatimaan eh-

dotuksen uudeksi, yhtenäiseksi Suomen perustuslaiksi, joka tulisi voi-

maan vuonna 2000. Perustuslaki 2000 -komiteakin kaavaili aluksi kirk-

kolainsäätämisjärjestyksestä luopumista, mutta kirkon edustajien kuu-

lemisen jälkeen esitti voimassa olevan lainsäätämisjärjestyksen jatka-

mista kirkkolain osalta. Kirkkohallitus ja kirkolliskokous saattoivat tä-

män vuoksi lausunnoissaan syksyllä 1997 puoltaa komitean peruslin-

jauksia, joihin kirkon kannalta muina merkittävinä asioina sisältyivät

vuonna 1995 voimaan tulleiden perusoikeuksien siirtäminen sellaise-

naan uuteen perustuslakiin sekä piispan nimitysoikeuden poistaminen

perustuslain tasolta.

Sen sijaan perustuslakiin ei sisällytetty kirkon esittämiä säännöksiä

evankelis-luterilaisen kirkon itsehallinnosta eikä verotusoikeudesta, ku-

ten vastaavasti tehtiin Ahvenanmaan ja kuntien osalta. Myöskään us-

konnollisten yhdyskuntien oikeudellisesta statuksesta ei saatu yleis-

säännöstä perustuslain tasolle. Tässä yhteydessä kirkko kiinnitti huo-

miota myös Euroopan Unionin kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä kos-

kevaan lausumaan, jonka mukaan unioni kunnioittaa sitä asemaa, joka

kirkoilla ja uskonnollisilla järjestöillä tai yhteisöillä on jäsenvaltioissa

kansallisen lainsäädännön mukaan, eikä puutu siihen.

200

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 1996–1999



Uskonnonvapauslain uudistus

Valtiosääntöuudistuksen hyväksymisen jälkeen opetusministeriö käyn-

nisti myös uskonnonvapauslainsäädännön kokonaisuudistuksen asetta-

malla lokakuussa 1998 uskonnonvapauskomitean laatimaan ehdotuksen

uudeksi uskonnonvapauslainsäädännöksi 30.9.2000 mennessä. Suomen

ekumeeninen neuvosto ja Kirkkohallitus olivat puoltaneet uudistushan-

ketta ministeriölle antamissaan esityksissä. Komitea antoi välimietinnön

lokakuussa 1999 ja ehdotti, että uskonnonvapautta koskeva lainsäädäntö

uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Tähän liittyen annettaisiin uusi us-

konnonvapauslaki, joka korvaisi vuoden 1923 alusta voimassa olleen

lain. Uudessa laissa turvattaisiin perustuslain 11. §:ssä säädetyn uskon-

nonvapauden käyttämistä. Lain soveltamisala olisi lähtökohdiltaan sama

kuin voimassa olevalla uskonnonvapauslailla. Hautaustoimesta säädettäi-

siin erillisessä laissa, johon otettaisiin nykyiseen uskonnonvapauslakiin si-

sältyvät hautaustointa koskevat säännökset. Samalla nykyisiä, osin puut-

teellisia säännöksiä hautaustoimesta täydennettäisiin ja täsmennettäisiin.

Lisäksi nykyiseen uskonnonvapauslakiin sisältyvät säännökset kirkollis-

verosta ja uskonnonopetuksesta vapauttamisesta siirrettäisiin verolain-

säädäntöön ja koulutusta koskevaan lainsäädäntöön.

Uudessa uskonnonvapauslaissa määriteltäisiin, mitä tarkoitetaan

lain soveltamisalaan kuuluvalla uskonnon tunnustamisella ja harjoitta-

misella. Uuteen lakiin ei otettaisi voimassa olevan lain kieltoa olla sa-

manaikaisesti jäsenenä useammassa kuin yhdessä uskonnollisessa yh-

dyskunnassa. Komitea ehdotti, että uskonnollisesta yhdyskunnasta

eroamisen voimaantulon edellyttämästä kuukauden harkinta-ajasta

luovutaan. Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat olisivat edelleen-

kin rekisteröidyistä yhdistyksistä erillisiä oikeussubjekteja. Niiden itse-

määräämisoikeutta ehdotettiin olennaisesti lisättäväksi nykyisestä.

Komitea esitti keskustelun pohjaksi useita erilaisia ratkaisuvaihtoeh-

toja seuraaviin kysymyksiin: alle 18-vuotiaan jäsenyys uskonnollisessa yh-

dyskunnassa ja hänen oikeutensa käyttää puhe- ja päätösvaltaa jäsenyyttä

koskevissa asioissa, huoltajan oikeus päättää lapsen uskonnollisesta ase-

masta, menettelytapa erottaessa uskonnollisesta yhdyskunnasta sekä us-

konnollisen yhdyskunnan jäsenen mahdollisuus osallistua peruskoulussa

ja lukiossa uskonnonopetuksen sijasta elämänkatsomustiedon opetukseen.
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Komitea ei käsitellyt vielä välimietinnössään uskonnonvapaus-

lainsäädännön taloudellisia ulottuvuuksia, kuten kirkollisverotusta ja

rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien taloutta.

Välimietintö oli syksyllä 1999 laajalla lausuntokierroksella ja kir-
kolliskokous antoi siitä oman lausuntonsa marraskuussa 1999. Kirkol-
liskokous puolsi lainsäädännön rakenteellista ja systemaattista kehittä-
mistä ja piti komitean peruslinjauksia pääsääntöisesti hyväksyttävinä.
Kirkolliskokous suhtautui kuitenkin kriittisesti muun muassa ehdotuk-
siin ikärajoista, mahdollisuudesta kuulua useampaan kuin yhteen us-
konnolliseen yhdyskuntaan, eroamismenettelystä sekä tunnustukselli-
sen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon keskinäisestä valin-
naisuudesta.

Ø Seurakuntavaalien tulostenkeruu on hidasta. Jatkossa on harkitta-

va mahdollisuutta kerätä tulokset heti vaalien päättymisiltana esi-

merkiksi KIRKKO-verkon kautta. Vaalien yhteydessä kerätyt ky-

selytulokset puoltavat postiäänestyksen käyttöönottoa seurakun-

tavaaleissa. Samoin tulisi harkita menettelyä, jossa kukin valitsi-

jayhdistys itse ilmoittaisi poliittisen tai muun taustansa.

Ø Seurakunnat ovat siirtyneet vähintään kolmivuotiseen toiminnan

ja talouden suunnitteluun. Monet seurakunnat tarvitsisivat kui-

tenkin nykyistä enemmän tukea, jotta suunnitelmista tulisi tavoit-

teellisia ja strategisesti mielekkäitä.

Ø Kirkko 2000 -prosessi loi kirkkoon uusia ajatuksia ja uusia visioi-

ta. Viimeistään nyt vuonna 2000 olisi aloitettava uudenlainen kat-

tava visio- tai skenaariotyöskentely kirkollisen johtamis-, toimin-

ta- ja hallintokulttuurin uudistamiseksi.

Ø Enemmistö kirkon työntekijöistä ja luottamushenkilöistä haluaisi

arkkipiispasta nykyistä selkeämmin koko kirkon johtajan. Samoin

enemmistö työntekijöistä ja luottamushenkilöistä muuttaisi arkki-

piispan vaalia siten, että nykyistä suurempi osa äänestäjistä olisi

arkkihiippakunnan ulkopuolelta.
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Ø Kyselyissä kannatetaan aina hallinnon keventämistä. Kuitenkin

muutokset tapahtuvat kirkossa erityisen hitaasti ja varovasti. Siksi

uudistusten läpiviemisessä tarvitaan paitsi innovatiivisuutta,

myös viisautta, määrätietoisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Hiippakun-

tahallinnon uudistaminen on nyt kokonaan kirkon omissa käsis-

sä. Uusi hallintomalli voisi lähteä tehtävistä käsin ja tarvittaessa

poiketa rohkeastikin nykyisestä. Myös seurakuntien ja seurakun-

tayhtymien hallinnon osalta tulisi pyrkiä nykyistä suurempaan

joustavuuteen.

Ø Kirkkohallituksen organisaatio uudistui vuoden 1994 alusta. Tois-

taiseksi on tekemättä perusteellinen arviointi nykyisen organisaa-

tion toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista. Yksi mah-

dollisuus on muuttaa Kirkkohallituksen luonnetta selvästi kehit-

tämiskeskuksen suuntaan.
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XII TALOUS

• Kertomuskaudella Suomen kansantalous kasvoi tasaisesti, muutto-

liike kasvukeskuksiin kiihtyi ja sen myötä alueiden taloudellinen

eriarvoisuus lisääntyi. Kehityssuunta näkyi myös seurakuntien ta-

loudessa. Eriarvoisuutta lisäsi myös yhteisöveron jako-osuuksien

uudistaminen vuoden 1999 alusta.

• Seurakuntien verotulot kasvoivat kertomuskaudella noin 17 %.

Verotulot laskivat kuitenkin vuonna 1999 edelliseen vuoteen ver-

rattuna 3,0 % ja olivat noin 4,2 mrd. mk, eli seurakuntalaista

kohden noin 950 mk. Keskimääräinen veroäyrin hinta oli 1,30

penniä. Verotulojen osuus seurakuntien kokonaistuloista oli

keskimäärin noin 78 %.

• Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta aleni kertomuskaudella

3,36 prosentista 2,0 prosenttiin. Epävarmuus yhteisöveron kohta-

losta pakotti seurakunnat rahastoimaan kertyneet ylijäämät. Kir-

kon sosiaaliturvamaksua alennettiin vuodelle 1999 yhteisövero-

leikkauksen kompensaationa 10,8 prosentista 4,75 prosenttiin.

• Seurakunnissa toteutettiin kirjanpitouudistus vuoden 1999 alusta.

Hallinnollisesta kirjanpidosta siirryttiin soveltuvin osin kirjanpi-

tolain mukaiseen kirjanpitoon.

1. KIRKON TALOUDEN YLEINEN KEHITYS

Veronkanto-oikeus ja seurakuntatalouksien itsenäisyys talouttaan koske-

vassa päätöksenteossa säilyivät kirkon taloudenhoidon perustana. Suuret

vuosittaiset vaihtelut verotuloissa ja epävarmuus yhteisöveron säilymi-

sestä ovat kuitenkin vaikeuttaneet talouden suunnittelua ja saaneet seura-

kunnat varautumaan mahdolliseen tulopohjan heikentymiseen rahastoja

kerryttämällä.

Kertomuskauden aikana Suomen bruttokansatuote kasvoi

4,0–6,3 prosenttia vuodessa. Euroopassa vain Irlannin kasvuvauhti oli

nopeampaa. Valtio harjoitti vuosikymmenen alun laman aiheuttaman
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velkaantumiskehityksensä vuoksi tiukkaa finanssipolitiikkaa ja pyrki ta-

sapainottamaan valtiontaloutta. Tämä edellytti budjettileikkauksia.

Tasapainottamiseen käytettiin myös kuntien ja seurakuntien verotulo-

jen leikkaamista valtion hyväksi.

Kokonaisuutena seurakuntien talous kehittyi myönteisesti yhtääl-

tä kasvavien verotulojen myötä ja toisaalta lamavuosina toteutettujen

säästötoimenpiteiden vaikutuksesta. Kaikkien seurakuntien taloudelli-

nen asema ei kuitenkaan ollut yhtä hyvä. Erityisesti niiden seurakun-

tien talous on voimakkaasti heikkenemässä, jotka menettivät verotulo-

ja vuonna 1999 toteutetussa yhteisöveron jako-osuuksien laskentape-

rusteiden tarkistuksessa ja jotka sijaitsevat muuttotappioalueilla.

Investoinnit kasvoivat 53,8 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen

1998. Vuoden 1998 investointien kokonaismäärä oli 906 milj. mk.,

joista kiinteistöihin liittyvät investoinnit olivat 592 milj. mk. Tällöin

saavutettiin vuosikymmenen alun investointitaso. Investointien turvaa-

minen on merkittävää, sillä seurakuntien on kyettävä panostamaan pit-

käjänteisesti rakennuskantansa hoitoon ja ylläpitämiseen.

Talouden kohentuminen näkyi myös seurakuntien panostuksena

esimerkiksi nuoriso- ja diakoniatyöhön sekä seurakuntien rahavarojen

kasvuna. Tämän ja rahamarkkinoiden muutoksen seurauksena seura-

kunnat kiinnittivät aiempaa suurempaa huomiota sijoitustoimintaan.

Sijoitustoiminta monipuolistui ja seurakuntien käyttöön laadittiin oh-

jeisto Kirkon sijoitustoiminnan eettiset periaatteet. Myös sijoitustoiminnan

tuotot kasvoivat.

Tietoisuus seurakuntien eläkevastuusta lisääntyi kertomuskaudel-

la. Monet seurakunnat perustivat eläkerahaston, jonka avulla varaudu-

taan tulevien eläkkeiden maksamiseen. Koko kirkon kattamaton eläke-

vastuu oli vuonna 1999 noin 11,4 mrd. mk.

2. SEURAKUNTIEN TULOT

Verotulot

Suurin osa seurakuntien tuloista kertyy seurakunnan jäsenten maksamas-

ta kirkollisverosta, joka on yleinen, kunnallisverotuksessa taksoitettujen
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tulojen mukaan määräytyvä vero. Seurakunnat saavat osuutensa myös

valtion keräämästä yhteisöverosta.

Viimeisen vuosikymmenen aikana seurakuntien verotulot olivat

pienimmillään vuonna 1993, jolloin niitä kertyi 3,0 mrd. mk. Vuonna

1996 seurakuntien verotulot olivat 3,9 mrd. mk ja vuonna 1998 4,5

mrd. mk. Vuonna 1999 verotulot alkoivat vähetä ja olivat 4,2 mrd. mk.

Seurakuntalaista kohden verotulot olivat vuonna 1999 noin 950 mk.

Kertomuskauden aikana verotulot kasvoivat 17 %. Verotulojen

kasvu jakautui kuitenkin epätasaisesti. Kaupunkiseurakunnissa kasvua

oli 25 %, mutta maaseutuseurakunnissa vain 4 %. Verotulojen kasvu

oli suurinta Helsingin hiippakunnassa, jossa ne kasvoivat 37 %. Myös

ero kaupunki- ja maaseutuseurakuntien tulokehityksen välillä oli suurin

Helsingin hiippakunnassa. Kaupunkiseurakunnissa verotulot kasvoivat

50 %, mutta maaseutuseurakunnissa ne laskivat 15 %. Verotulojen kas-

vu oli vähäisintä Kuopion hiippakunnassa, jossa kasvua oli 7 %.

Kuvio 29. Seurakuntien verotulot vuosina 1990–1999.
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Vuonna 1999 seurakuntien verotuloista 16,7 % eli 700 milj. mk kertyi

osuudesta yhteisöveron tuottoon. Edellisenä vuonna yhteisöverotulo oli

915 milj. mk. Erityisesti joillakin teollisuuspaikkakunnilla yhteisöveron

osuus seurakunnan tuloista oli huomattava, jopa 30–40 %. Kuntien ja

seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteet uusittiin

vuoden 1999 alusta uuden verontilityslain mukaisesti. Uudet yhteisöve-

ro-osuudet muuttivat seurakuntien verotulojen jakoa siten, että yritysval-

taiset alueet saivat aiempaa enemmän yhteisöverotuloja ja haja-asutusalu-

eet menettivät.

Verotulojen osuus kaikista seurakuntien tuloista pysyi kertomus-

kaudella noin 78 %:ssa. Seurakunnat ovat talouden hoidossaan riippu-

vaisia verotuloista ja myös niiden tasaisesta kehityksestä. Tässä mieles-

sä epävarmuus yhteisöveron kohtalosta aiheuttaa ongelmia seurakun-

tien talouden suunnittelussa.

Seurakunnat päättävät itse veroäyrinsä hinnasta. Kertomuskau-

della veroäyrien hinnat seurakunnissa olivat 1,0 ja 2,25 pennin välillä

äyrimäärällä painotetun keskiarvon asettuessa 1,30 penniin vuonna

1999. Kertomuskauden aikana veroäyrin painotettu keskihinta laski

0,03 penniä. Halvinta, 1,0 pennin veroäyriä kannettiin vuonna 1999

seitsemässä seurakuntataloudessa ja kalleinta, 2,25 pennin veroäyriä

yhdessä eli Iniön seurakunnassa. Kahden pennin veroäyriä kannettiin

15 seurakunnassa, joista 14 oli Porvoon hiippakunnassa. Yleisin äyrin

hinta oli 1,50 penniä. Kertomuskauden aikana 16 seurakuntataloutta

nosti kirkollisveroäyriään ja 96 taloutta laski sitä. Veroäyrin hintaa las-

kivat muun muassa Kuopion, Kokkolan, Hyvinkään, Joensuun ja

Jyväskylän seurakunnat/seurakuntayhtymät. Seurakuntalaisten vero-

rasitetta alennettiin siten myös kirkollisveron osalta.

Verotulojen suuruus määräytyy paitsi veroäyrin hinnan myös verotet-

tavan äyrimäärän mukaan. Veroäyrimäärät kasvoivat voimakkaasti kerto-

muskauden aikana. Vuosina 1995–1998 veroäyrimäärä kasvoi 19 %.

Muut tulot

Verotulojen lisäksi seurakunnat saavat tuloja mm. maksuina ja korvauk-

sina suoritteiden ja palvelujen myynnistä, metsätaloudesta, vuokrista sekä

koroista.
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Vuonna 1998 seurakunnat hankkivat verotulojen lisäksi muina tu-

loina yhteensä 1 064 milj. mk. Suurimpia eriä olivat tulot kiinteistötoi-

mesta 413 milj. mk (vuokratulot 269 milj. mk, metsätalouden tulot 69

milj. mk) ja hautaustoimesta 82 milj. mk. Erilaisina maksuina ja kor-

vauksina seurakunnallisesta toiminnasta kerättiin 183 milj. mk ja yleis-

hallinnosta 29 milj. mk sekä rahoitustoimen tuloina ja pääomatuloina

357 milj. mk.

Seurakunnan pääomatuloja olivat hallinnollisen kirjanpidon mu-

kaan muun muassa kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynti, lai-

nanotto sekä siirrot rahastoista. Vuonna 1998 seurakunnat nostivat lai-

naa 28 milj. mk, kiinteistöjä myytiin 32 milj. mk:lla ja tuloina kirjattiin

myös Kirkon keskusrahaston myöntämät rakennusavustukset 31 milj.

mk.

Kuvio 30. Seurakuntien muut tulot vuosina 1990–1998.

Vapaaehtoisesti kootut varat

Seurakuntien ns. vapaaehtoisesti kootut varat koostuvat kolehti- ja ke-

räystuloista. Ne muodostavat kuitenkin vain 2,4 % seurakuntien tuloista.

Kirkkohallitus määrää vuosittain osan jumalanpalveluksissa kerättävistä
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kolehdeista kannettavaksi tiettyihin tarkoituksiin. Osan kolehtikohteista

seurakunta valitsee itsenäisesti.

Kertomuskaudella vapaaehtoisesti kootut varat olivat suurimmil-

laan vuonna 1997, 123 milj. mk. Vuonna 1998 ne kuitenkin vähenivät

4,2 %. Summasta kaksi kolmasosaa koottiin kirkollisiin tarpeisiin oman

paikallisseurakunnan ulkopuolelle, kuten lähetystyöhön, kansainväli-

seen diakoniaan ja kirkollisille järjestöille.

3. SEURAKUNTIEN MENOT

Seurakuntien kokonaismenot vuonna 1998 olivat 5,5 mrd. mk ja käyttö-

talouden menot 3,9 mrd. mk. Käyttötalouden menoihin luetaan pääluok-

kien 1–5 menot eli kaikki muut seurakuntien menot paitsi rahoitustoi-

men menot ja pääomamenot. Vuosina 1995–1998 seurakuntien koko-

naismenot kasvoivat 25 %. Pääluokkien 1–5 sekä rahoitustoimen menot

Kuvio 31. Seurakuntien kokonaismenot vuosina 1990–1998.
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kasvoivat 20,5 %. Pääomatalouden menot kasvoivat peräti 52 %. Tähän

vaikutti ennen kaikkea investointien lisääntyminen. Liitetaulussa 30. on

esitetty seurakuntien menot hiippakunnittain vuonna 1999. Laskentatoi-

men uudistuksen vuoksi luvut eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia ai-

kaisempien vuosien kanssa.

Kuvio 32. Seurakuntien menot pääluokittain vuonna 1998.

Seurakuntien menoeristä suurimmat ovat seurakunnallinen toiminta,

kiinteistötoimi sekä pääomatalous. Seurakunnallisen toiminnan menoista

taas suurimmat osuudet koostuvat ns. muusta seurakunnallisesta työstä,

johon kuuluvat muun muassa jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimituk-

set sekä lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö.

Kuvio 33. Seurakunnallisen toiminnan menot toimialoittain vuonna 1998.
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Henkilöstömenot

Henkilöstömenot ovat seurakuntien suurin yksittäinen menoerä. Niiden

yhteismäärä lisääntyi vuosina 1995–1998 yhteensä 15,9 %. Vuonna 1998

palkkasumma kasvoi edellisestä vuodesta 6,3 %. Vuonna 1999 toteute-

tun sotu-maksun alentamisen vaikutus oli noin 150 milj. mk. Sotu-mak-

su aleni kuntatyönantajan tasolle 10,8 prosentista 4,75 prosenttiin.

Vuonna 1998 henkilöstömenojen yhteissumma oli lähes 2,6 mrd.

mk. Siitä palkkojen osuus oli 1,8 mrd. mk. Henkilöstömenojen osuus

pääluokkien 1–5 menoista (yleishallinnon, paikallisseurakunnissa teh-

tävän seurakuntatyön, yhtymien yhteisten seurakunnallisten tehtävien

sekä hautaus- ja kiinteistötoimen menot) vuonna 1998 oli 66 %.

Kiinteistö- ja hautaustoimi

Seurakuntien omistuksessa oli kaikkiaan yli miljoona kerrosneliömetriä

erilaisia julkisia tiloja, joista vajaa puolet oli kirkkoja ja kappeleita. Kirk-

koja oli 817, joiden lisäksi seurakunnilla on myös rukoushuoneita ja au-

tiokirkkoja. Monet kirkoista ja kappeleista ovat kulttuurihistoriallisesti ar-

vokkaita rakennuksia, osa kansallista kulttuuriperintöämme, jonka ylläpi-

dosta ja korjauksista seurakunnat huolehtivat lähes poikkeuksetta omin

varoin.

Kiinteistöjen hoito ja ylläpito maksoi seurakunnille vuonna 1998

noin 900 milj. mk, joka on noin viidennes seurakuntien varsinaisista

menoista. Seurakuntien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta vastasi

noin 3 000 työntekijää. Kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon osuus on

huomattava osa seurakuntien menoja. Perusajatuksena tulisikin olla,

että uusia toimitiloja ei juurikaan rakennettaisi, mutta olemassa oleva

rakennuskanta tulisi pitää hyvässä kunnossa. Voimakas muuttoliike ai-

heuttaa tosin rakentamistarpeita kasvukeskuksiin. Vaihtoehtona tulee

tarkastella mahdollisuutta vuokratiloihin tai erilaisia yhteistoiminta-

mahdollisuuksia muiden tahojen kanssa.

Seurakunnilla oli 970 käytössä olevaa ja 170 vanhaa hautausmaa-

ta. Näiden pinta-ala oli vuonna 1999 yhteensä 3 660 hehtaaria, mikä on

97 % Suomen kaikkien hautausmaiden kokonaisalasta. Muita hautaus-

maita ylläpitäviä tahoja ovat mm. ortodoksinen kirkkokunta, muut us-
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konnolliset yhdyskunnat, vapaa-ajattelijat sekä Kauniaisten ja Turun

kaupungit. Seurakuntien hautausmaihin haudataan yli 99 % kaikista

Suomen vainajista.

Vuonna 1999 suoritetuista hautauksista oli 75 % arkkuhautauksia

ja 25 % tuhkahautauksia. Tuhkahautausten osuus on kasvanut viime

vuosina hieman yli prosentilla vuodessa. Tuhkahautausten osuus oli

suurin isoissa kaupungeissa: Helsingissä (74 %), Espoossa (67 %),

Tampereella (64 %) ja Turussa (60 %). Suomessa oli vuonna 1999 yh-

teensä 20 krematoriota, joista 19 oli seurakuntien ylläpitämää.

Hautaustoimen kokonaismenot ilman sijoitetun pääoman korkoa,

pääoman poistoja ja hautausmaiden osuutta yleishallintomenoista oli-

vat vuonna 1998 yhteensä 401 milj. mk. Summasta oli henkilöstö-

menoja 224 milj. mk. Hautaustoimen menojen osuus kaikista seura-

kuntien menoista oli 7,3 %. Seurakuntien hautaustoimen tulot olivat

82 milj. mk. Hautausmaiden kuluista 21 % katettiin hautaustoimen tu-

loilla ja loput 79 % eli 319 milj. mk seurakuntien verotuloilla. Seura-

kuntien verovaroin hoidetaan mm. 82 000 sankarihautaa sekä lukuisa

joukko kulttuurihistoriallisesti arvokkaita hautoja.

Useimmat seurakunnat perivät hautasijoista maksuja paitsi ulko-

puolisilta myös jäseniltään. Seurakunnan jäsenille ilmaiseksi hautapaik-

ka luovutetaan kuitenkin lähes joka kolmannessa seurakunnassa.

Vuonna 1998 yhden hautasijan sisältävästä 25 vuoden arkkuhaudasta

perittiin seurakunnan jäseneltä keskimäärin 356 mk, muun evanke-

lis-luterilaisen seurakunnan jäseneltä 890 mk, ortodoksisen seurakun-

nan jäseneltä 1 092 mk ja muilta 2 535 mk. Perittävät summat vaihteli-

vat merkittävästi seurakunnittain. Vuoden 1999 lopussa asetettiin hau-

taustoimijaosto, jonka yhtenä tehtävänä oli laatia yhtenäiset perusteet

hautaustoimessa perittävistä maksuista

Yli yhdeksällä seurakunnalla kymmenestä on hautainhoitorahas-

to, jonka välityksellä omaiset voivat ostaa haudan hoidon määräajaksi

seurakunnalta. Rahastoilla oli vuonna 1998 lähes 403 000 haudanhoi-

tosopimusta. Hautainhoitorahastojen kulut olivat vuonna 1998 yhteen-

sä 179 milj. mk, josta henkilöstökuluja oli 86 milj. mk (48 %). Rahasto-

jen taseiden yhteissumma oli 766 milj. mk.

Kertomuskauden aikana seurakuntien hautausmailla tehtiin run-
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saasti ilkivaltaa. Tuhansia hautakiviä kaadettiin ja satoja vanhoja puu-

ja metalliristejä vahingoitettiin. Muutamissa tapauksissa myös hauta oli

avattu. Osalla vahingonteoista oli ilmeisiä yhteyksiä saatananpalvon-

taan.

4. SEURAKUNTIEN TALOUDELLINEN ASEMA

Vuoden 1998 tasetietojen mukaan seurakuntien omaisuuden arvo (ilman

toimeksiantojen varoja, kuten hautainhoitorahastot) oli noin 12,0 mrd.

mk, josta rakennukset muodostivat 5,7 mrd. mk, maa- ja vesialueet 1,0

mrd. mk, koneet ja kalusto 0,5 mrd. mk, aineettomat hyödykkeet (mm.

atk-ohjelmat) 0,7 mrd. mk, rahoitusomaisuusarvopaperit 0,9 mrd. mk

sekä rahat ja pankkisaamiset 2,6 mrd. mk. Varsinkin seurakuntien kirk-

korakennusten ja niiden maapohjien sekä hautausmaiden rahallisen ar-

von määrittäminen on vaikeaa, koska tällaista omaisuutta ei käytännössä

myydä eikä osteta. Seurakuntien laskentatoimen uudistamisen yhteydessä

on omaisuuden alkuarvostus suoritettu vuonna 1999. Tasearvot voivat

muuttua merkittävästi vuoden 1998 arvoista.

Seurakunnat omistivat maata vuonna 1998 yhteensä noin 182 000

hehtaaria. Tämä ala edusti vain 0,6 % valtakunnan kokonaismaa-alasta.

Seurakuntataloutta kohden laskettuna maaomistuksen keskikoko oli

391 hehtaaria. Seurakuntien maaomaisuudesta oli metsätalousmaata

noin 173 000 hehtaaria, maatalousmaata noin 3 850 hehtaaria ja muuta

maata noin 5 200 hehtaaria. Metsää omisti yhdeksän seurakuntaa kym-

menestä, ja metsämaiden keskikoko oli noin 400 hehtaaria. Muuhun

maahan sisältyi muun muassa hautausmaata noin 3 700 hehtaaria.

Seurakuntien kassavarat ja talletukset vuoden 1998 lopussa olivat

noin 2,6 mrd. mk. Siitä kertyi korkotuloja lähes 148 milj. mk, eli tuotto

oli keskimäärin 5,7 %. Tätä voidaan pitää kohtuullisena, koska korko-

taso on ollut matala ja esimerkiksi kuluttajahintaindeksi nousi vuonna

1998 vain 1,4 %. Talletusten määrä on noin 47 % seurakuntien vuosit-

taisista tulojen määrästä. Vuonna 1999 kassavarat nousivat jo 3,4 mrd.

mk:aan.

Seurakuntien sijoitettavissa olevasta varallisuudesta valtaosa oli

vuonna 1999 pankkitileillä. Obligaatioita, sijoitusvakuutuksia, korkora-
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hastoja ja yhdistelmärahastoja käytettiin jonkin verran, osakesijoitta-

mista sen sijaan hyvin vähän. Sijoitusten hajauttaminen oli yhteydessä

seurakunnan kokoon ja sijoitettavissa olevien rahavarojen määrään.

Sijoituksia hajauttivat eniten suuret seurakuntayhtymät ja suuret kau-

punkiseurakunnat ja vähiten pienet maaseutuseurakunnat.

Seurakunnat ovat perinteisesti olleet varovaisia lainanotossaan.

Kertomuskaudella seurakunnat vähensivät velkojaan siten, että velat

vuonna 1995 olivat 259 milj. mk ja vuonna 1999 140 milj. mk eli 32 mk

jokaista seurakuntalaista kohden.

Kuvio 34. Seurakuntien velat vuosina 1990–1999.

Vakavaraisuus on suure, joka kertoo osaltaan seurakuntien taloudellises-

ta asemasta. Vakavaraisuutta laskettaessa on varoina otettu huomioon

siirtomäärärahat, verontasaus- ja pääomarahastot sekä muiden rahastojen

pääomat ja tilivuoden yli- tai alijäämä. Varoista on vähennetty pitkäaikai-

set velat. Vakavaraisuus on suhteutettu äyrimäärään. Koko kirkon osalta

vakavaraisuus on 1,06 penniä/äyri eli kirkolla on vakavaraisuutta noin

9–10 kuukauden verotuloja vastaava määrä. Jäsentä kohden laskettuna

vakavaraisuus on 760 mk/jäsen.
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Seurakuntien vakavaraisuus on parantunut koko kertomuskauden

ajan. Verrattuna valtion ja kuntien vakavaraisuuteen, on kirkon tilanne

selvästi parempi. Tätä on käytetty perusteluna valtion leikatessa kirkon

yhteisöverotulo-osuutta. Seurakunnissa perustelu on ymmärretty huo-

nosti ja kysytty, miksi hyvästä talouden hoidosta rangaistaan. Epävar-

muus yhteisöveron kohtalosta on pakottanut seurakunnat säästämään

ja suhtautumaan varovasti käyttötalouden menojen kasvattamiseen.

Seurakuntien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 1999 oli noin 757 milj.

mk, joka oli yli kolminkertainen poistojen määrään verrattuna. Myös

näin mitattuna seurakuntien taloudellinen asema oli vahva.

Seurakunnat joutuvat kuitenkin miettimään tarkasti, mikä on riit-

tävä rahastoinnin taso, sillä seurakuntien tehtävän kannalta on keskeis-

tä ohjata riittävästi resursseja varsinaiseen seurakuntatyöhön. Tätä seu-

rakunnilta odottavat ennen kaikkea seurakuntalaiset.

5. KIRKON KESKUSRAHASTON TALOUS

Kirkon keskusrahaston tehtävänä on vastata kirkon työntekijöiden eläk-

keistä, avustuksista vähävaraisille seurakunnille ja eräille kirkollisille jär-

jestöille, kirkon keskushallinnon menoista ja hiippakunnallisen toimin-

nan määrärahoista.

Keskusrahaston kirjanpitojärjestelmä ja talousarvion rakenne uu-

distettiin vuoden 1999 alusta. Samalla eläkerahasto eriytettiin omakat-

teiseksi rahastoksi. Eläkerahaston sijoitustoiminnan hoito on kerto-

muskaudella rahaston volyymin kasvaessa tullut entistä keskeisempään

asemaan keskusrahaston tehtäviä tarkasteltaessa.

Keskusrahaston tulojen kehitys

Keskusrahaston tulot perustuvat pääosin seurakuntien suorittamiin eri-

laisiin maksuihin. Kirkolliskokous on vuosittain päättänyt maksujen suu-

ruudesta. Ne pohjautuvat kunkin seurakunnan saamiin verotuloihin.

Perusmaksuna kultakin edellisenä vuonna maksuun pannulta veroäyriltä

seurakunnat maksoivat 0,055 penniä vuosina 1996 ja 1997 ja 0,052 pen-

niä/äyri vuodesta 1998. Yhteisöäyrien perusteella kannettu lisämaksu oli
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0,12 penniä äyriltä. Eläkemaksun seurakunnat suorittivat maksamiensa

palkkojen perusteella.

Oheisessa kuviossa esitetään Kirkon keskusrahaston muiden kuin

eläkemaksutulojen kehitys tulolajeittain. Tarkasteltavia tuloja ovat pe-

rusmaksut, lisämaksut, korkotuotot ja kiinteistötuotot. Eläkerahaston

erottaminen omakatteiseksi rahastokseen on otettu huomioon määri-

teltäessä keskusrahaston vuoden 1999 tuloja muilta osin.

Kuvio 35. Kirkon keskusrahaston tulot vuosina 1990–1999.

Tarkasteluajanjakson aikana seurakunnilta perittyjen maksujen osuus

Kirkon keskusrahaston tulonmuodostuksesta lisääntyi. Myös muiden tu-

lojen eli lähinnä korko- ja kiinteistötuottojen osuus kasvoi vuoteen 1998

saakka, mikä johtui pitkälti eläkerahaston pääoman kasvusta. Kun eläke-

rahasto vuoden 1999 alusta eriytettiin omakatteiseksi rahastoksi, kohdis-

tuivat korkotuotot ja kiinteistötuotot eläkerahaston pääoman osalta elä-

kerahastoon ja niiden osuus keskusrahaston muista tuotoista väheni vas-

taavasti.

Vuonna 1990 seurakuntien maksujen osuus tulonmuodostuksesta

oli 81 %, vuonna 1995 se oli 68 % ja vuonna 1999, kun eläkerahasto oli

eriytetty, 93 %.
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Kirkon keskusrahaston myöntämät avustukset

Kirkon keskusrahaston tärkeimpiin tehtäviin on alusta asti kuulunut ta-

loudellisesti heikossa asemassa olevien seurakuntien avustaminen. Kir-

kon keskusrahasto on tällä tavoin toiminut seurakuntien välisenä tasaus-

rahastona. Kertomuskaudella keskusrahastosta myönnettiin samanlaisia

avustuksia kuin aikaisemminkin eli verotulojen täydennystä, harkinnan-

varaista toiminta-avustusta, rakennusavustuksia ja rakennuslainoja sekä

kirkollisten rakennusten ja esineistön entistämisavustuksia. Avustuksen

saajana oli vuosittain lähes joka kolmas seurakunta.

Oheisessa kuviossa esitetään myönnetyt verotulojen täydennysavus-

tukset, harkinnanvaraiset toiminta-avustukset, rakennusavustukset ja ra-

kennuslainat.

Kuvio 36. Kirkon keskusrahaston maksamat avustukset vuosina 1990–1999.

Rakennusavustusten määrä lähes kaksinkertaistui kertomuskauden aika-

na. Laman hellitettyä rakennustoiminta elpyi ja siksi myös rakennusavus-

tusten määrä kasvoi. Kuviossa mainittujen avustusten lisäksi avustettiin

vuonna 1996 rajaseututyötä 5,3 milj. mk:lla. Rajaseututyö siirrettiin vuo-
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den 1998 alusta alkaen paikallisseurakuntien kustannettavaksi viiden

vuoden siirtymäsäännöksin. Vuonna 1999 sitä avustettiin keskusrahaston

varoista vielä 4,3 milj. mk:lla. Kirkolliset yhdistykset ja laitokset saivat

vuonna 1996 toiminta-avustuksia 10,9 milj. mk ja vuonna 1999 11,2 milj.

mk. Avustusten suhteellinen osuus Kirkon keskusrahaston muista kuin

eläkemenoista kasvoi jonkin verran aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Kirkon keskusrahasto eläkelaitoksena

Eläketoiminnan menot käsittivät 73 % Kirkon keskusrahaston käyttöta-

lousmenoista vuonna 1999. Eläkkeitä maksettiin kaikkiaan 433 milj. mk

12 574 edunsaajalle. Kirkossa on noin 16 000:ta kirkon eläkelain alaista,

työssä olevaa henkilöä kohti yli 12 000 eläkeläistä, joista tosin suuri osa

on ollut vain osan työurastaan kirkon palveluksessa. Kertomuskaudella

vuosieläkemeno kasvoi noin 67 milj. mk:lla ja eläkkeensaajien määrä

nousi 1 981 henkilöllä. Eläkkeensaajien lukumäärän ja eläkemenojen ke-

hitys kertomuskaudella näkyy oheisesta taulukosta.

Eläkelaji
Eläkkeen-

saajat
1991

mk
(1 000)

Eläkkeen-
saajat
1995

mk
(1 000)

Eläkkeen-
saajat
1999

mk
(1 000)

Vanhuuseläke 4 766 198 000 6 287 251 000 7 761 305 000

Varhennettu vanhuuseläke 53 800 105 2 000 221 6 000

Työkyvyttömyyseläke 1 270 32 000 1 522 37 000 1 757 43 000

Yksilöllinen varhaiseläke 322 9 000 579 19 000 429 14 000

Työttömyyseläke 234 2 000 340 3 000 490 5 000

Osa-aikaeläke 6 177 58 2 000 179 4 000

Perhe-eläke 1 487 48 000 1 629 53 000 1 696 55 000

Muut 109 1 000 73 700 41 350

Yhteensä 8 247 290 977 10 593 367 700 12 574 432 350

Taulu 4. Kirkon eläkerahastosta maksettujen eläkkeiden lukumäärät ja

eläkemenot eläkelajeittain vuosina 1991, 1995 ja 1999.

Tulevien eläkkeiden rahoittamiseksi kirkossa siirryttiin osittain rahas-

toivaan järjestelmään vuonna 1991. Kertomuskauden aikana rahastoin-

tiosuus on ollut 5 % palkkasummasta. Vuonna 1999 seurakunnan eläke-

maksu oli 27 % ja työntekijän maksun osuus 4,7 % palkkasummasta.

Vuonna 1999 Kirkon keskusrahastolle laadittiin uusi eläke-ennus-

te. Sen mukaan eläkevastuu on 13,1 mrd. mk. Eläkemenot nousevat

218

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 1996–1999



uuden ennusteen mukaan noin 42 %:iin palkkasummasta vuoden 2020

paikkeilla.

Kirkon eläkerahasto eriytettiin vuoden 1999 alusta omakatteiseksi

rahastoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisten sijoitusten tuotot koh-

distuvat suoraan eläkerahastolle. Eläkerahastoa sijoitustoimintoineen

pidetään näin ollen erillään keskusrahaston muista tuloista ja menoista.

Eläkerahaston varojen sijoittamista varten Kirkkohallitus asetti

eläkerahaston johtokunnan. Se päättää varojen sijoittamisesta yhdessä

eläkerahaston johtajan kanssa. Eläkerahasto on kasvanut nopeasti.

Vuoden 1999 lopussa se oli noin 2,1 mrd. mk. Rahastointia jatketaan

niin kauan, kunnes kirkolliskokous katsoo, että rahaston koko on riit-

tävä.

Kirkon keskusrahaston sijoitustoiminta kasvoi eläkerahaston kas-

vun myötä koko kertomuskauden ajan. Kirkkohallitus on käyttänyt si-

joitustoiminnan apuna ulkopuolisia ammattivarainhoitopalveluja tarjo-

avia yhteisöjä ja lisäksi ns. konsultoivaa omaisuuden hoitotapaa. Omai-

suuden hoitosopimusten ja rahastosijoitusten piirissä oli kertomuskau-

den lopussa noin 77 % ja konsultointiin sekä omaan hoitoon perustu-

van sijoitustoiminnan piirissä loput varoista.

1995 1996 1997 1998 1999
Joukkovelkakirjalainat 63% 45 % 42 % 35 % 33 %

Asunnot ja kiinteistöt 13 % 12 % 10 % 9 % 7 %

Kotimaiset osakkeet 12 % 25 % 25 % 30 % 41 %

Ulkomaiset sijoitusrahastot 2 % 8 % 14 % 16 % 11 %

Pitkäaikaiset lainat 1 % 1 % 1 % - -

Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset 9 % 9 % 8 % 9 % 9 %

Yhteensä mrd . mk 0,9 1,1 1,3 1,6 2,1

Taulu 5. Kirkon eläkerahaston varojen hajautus vuosina 1995–1999.

Ulkomaisiin kohteisiin sijoittaminen alkoi vuonna 1995. Ulkomaisia si-

joituksia oli vuoden 1999 lopussa noin 282 milj. mk. On katsottu, että

eläkerahaston varoja ei voida sijoittaa takaisin lainaamalla seurakunnille

siten kuin TEL-järjestelmässä tehdään. Eläkerahaston tuotto vuonna

1999 oli 20,4 %.

Kirkkohallitus hyväksyi vuonna 1999 asettamansa työryhmän esi-

tykset eettisiksi periaatteiksi sijoitustoiminnassa. Sijoitustoiminnan läh-
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tökohtana tulee olla niin kutsuttu laajan vastuun sijoitusideologia, jol-

loin asioita tarkastellaan eettisestä näkökulmasta koko sijoitusprosessin

ajan. Sijoitustoiminnan tulee tukea kirkon tehtävän laajaa toteuttamis-

ta. Kirkon sijoitustoiminnan tulee pyrkiä resurssien tehokkaaseen käyt-

töön riskit halliten. Tavoitteena on riittävä tuotto eettisesti hyväksyttä-

vissä kohteissa. Näitä linjauksia noudattavat myös eläkerahaston johto-

kunta ja varainhoitopalveluja kirkolle tekevät yhteisöt.

Hiippakunnallinen toiminta ja kirkon keskushallinto

Tuomiokapitulien rahoitus siirtyi vuoden 1997 alusta alkaen kokonaan

valtiolta kirkon vastuulle. Hiippakunnallisen toiminnan menot kirkolle

olivat kertomuskauden päättyessä 40,5 milj. markkaa, kun ne vuonna

1995 olivat 17,9 milj. mk. Kirkon keskushallinnon käyttömenot vuonna

1999 olivat puolestaan 70,6 milj. mk.

6. KIRKON JA VALTION VÄLISET
TALOUDELLISET SUHTEET

Opetusministeriö asetti huhtikuussa 1996 toimikunnan, jonka tuli tehdä

selvitys valtion ja kirkon taloudellisten suhteiden kehityksestä sekä sen

pohjalta ehdotus kustannusten kokonaisjaosta valtion ja kirkon kesken.

Ehdotuksessa tuli ottaa huomioon kirkon maksettavien sosiaaliturva-

maksujen perusteet sekä kirkollisten rakennusten kiinteistöverotuksen,

väestökirjanpidon, hautaustoimen ja tuomiokapitulilaitoksen kustannuk-

set sekä muut mahdolliset kustannusvaikutukset. Lisäksi toimikunnan

tuli tehdä ehdotus tuomiokapitulien ylläpidosta aiheutuvien kustannus-

ten korvaamisesta kirkolle. Toimikunta otti nimekseen valtion ja kirkon

taloussuhteita käsittelevä toimikunta.

Toimikunta jätti mietintönsä opetusministeriölle maaliskuussa

1997. Toimikunta lähti siitä, että valtion ja kirkon kustannusten koko-

naisjako pysyisi ennallaan. Mietintöön sisältyi useita kannanottoja eräi-

den konkreettisten valtion ja kirkon taloudellisten kysymysten ratkaise-

miseksi.

Toimikunta ehdotti, että tuomiokapitulilaitoksen siirrosta aiheu-
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tuvat kustannukset tuli pysyvästi korvata kirkolle. Korvaus tuli suorit-
taa vuoden 2000 jälkeen alentamalla pysyvästi kirkon maksamaa sosi-
aaliturvamaksua. Toimikunnan näkemyksen mukaan tavoitteena tuli
muutoinkin olla kirkkotyönantajien sosiaaliturvamaksun tason lähentä-
minen muilta työnantajilta perittäviin maksuihin.

Hautaustoimen osalta toimikunta ei pitänyt tarpeellisena muuttaa
nykyistä järjestelmää, jossa evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat
ylläpitävät yleisiä hautausmaita. Kuitenkin nykyisten hintojen vastaa-
vuutta suhteessa hautausmaiden perustamis- ja ylläpitokustannuksiin
tulisi selvittää seurakunnissa tarkemmin.

Verotuskysymysten osalta toimikunnan mielestä voitaisiin harkita
kirkkojen ja siunauskappeleiden kiinteistöveroprosentin määräämistä
nykyistä alemmaksi. Edelleen pidettiin tärkeänä, että hautausmaiden
arvonlisäverovelvollisuus selvitetään erikseen. Verotuskustannusten
osalta toimikunta puolsi malleja, joissa verotuskustannukset jaettaisiin
verotulojen suhteessa tai osittain aiheuttamisperiaatteen ja osittain ve-
rotulojen määrän perusteella.

Toimikunnan mukaan kirkollisten rakennusten ylläpito oli vastai-
suudessakin tarkoituksenmukaista pysyttää ensisijaisesti seurakuntien
toimenpidevastuulla ja kirkon yhteisessä talouskokonaisuudessa. Valti-
on olisi tuettava seurakuntia taloudellisesti ja annettava muun muassa
konservointiapua arvokkaimman kirkollisen rakennus-, esine- ja taide-
perinnön säilyttämiseksi.

Kertomuskaudella Kirkkohallituksella on ollut edustus valtiova-
rainministeriön ja sisäasiainministeriön asettamissa toimikunnissa, jois-
sa on käsitelty muun muassa verotuskustannusten jakoperusteita eri
veronsaajien kesken, yhteisöveron tuoton jakoperusteiden kehittämistä
sekä valtion, kuntien ja seurakuntien tulopohjan perusteita.

Kirkollisveron pohjana on kunnallisveron taksoitus, ja se on siis

riippuvainen kunnallisverotuksessa tehtävistä muutoksista. 1990-luvul-

la on tehty lukuisia verotukseen ja veropohjaan vaikuttavia järjestelyjä.

Yhteisöverotus uusittiin vuonna 1993. Samana vuonna toteutettiin

kiinteistöverouudistus, jonka yhteydessä seurakunnat joutuivat kiin-

teistöveron maksajiksi. Vuonna 1998 seurakunnat maksoivat kiinteis-

töveroa yhteensä 29,8 milj. mk. Vuonna 1994 voimaan tullut arvon-

lisäverolaki koskee seurakuntia muun muassa omien kiinteistöhallinta-
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palveluiden ja kiinteistöjen vuokrauksen osalta. Vuonna 1998 seura-

kunnat maksoivat arvonlisäveroa yhteensä 37,3 milj. mk.

Osa verotusuudistuksista on myös hyödyttänyt kirkkoa, kuten

vuonna 1994 verotuksessa poistunut lapsi- ja yksinhuoltajavähennys.

Merkittävin leikkaus seurakuntien verotuloihin kertomuskaudella

oli yhteisöveron osuuden alentaminen 3,36 prosentista 2,0 prosenttiin

ja vuonna 2000 aina 1,63 prosenttiin. Markkamääräisesti tuotto oli

hyvä vielä vuonna 1999, mutta leikkaukset konkretisoituvat kipeästi

seuraavassa laskusuhdanteessa. Vastineeksi seurakuntien sosiaaliturva-

maksua alennettiin kuntatyönantajan tasolle 10,8 prosentista 4,75 pro-

senttiin. Kirkko on perustellut oikeuttaan yhteisöveron tuottoon sille

kuuluvilla yhteiskunnallisilla tehtävillä, kuten hautaustoimi ja väestöre-

kisteritietojen ylläpito. Lisäksi kirkko kantaa yhteiskunnallista vastuuta

myös lukuisien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten raken-

nusten ylläpidosta. Lisääntyvässä määrin on myös kirkon tekemä laaja

lapsi- ja nuorisotyö sekä diakoniatyö ymmärretty osaksi yhteiskunnal-

lista vastuun kantoa. Edellä mainittujen tehtävien kustannukset ovat

vuositasolla yhteensä noin 1,5 mrd. mk.

Vuonna 1998 Gallup-kanavalla tehdyn tutkimuksen mukaan 42 %

suomalaisista oli sitä mieltä, että kirkon tulisi tulevaisuudessakin saada

osuus yhteisöveron tuotosta voidakseen hoitaa yhteiskunnalliset palvelun-

sa. Joka viides (19 %) puolestaan kannatti vaihtoehtoa, että kirkon osuus

yhteisöverosta poistettaisiin, mutta valtio korvaisi yhteisistä verovaroista

kirkon suorittamat yhteiskunnalliset palvelut. Vain joka kymmenes (10 %)

kannatti sitä vaihtoehtoa, että kirkon osuus yhteisöverosta poistettaisiin ja

kirkko luopuisi huomattavasta osasta yhteiskunnallisia palveluitaan.

Seurakuntien verotuloja vähensi myös ansiotulovähennyksen ja tu-

lonhankkimisvähennyksen käyttöönotto ja korottaminen. Näiden vähen-

tävä vaikutus oli 2,0 % vuonna 1997, 0,5 % vuonna 1998 ja noin 1,7 %

vuonna 1999. Markkamääräinen vaikutus oli yhteensä noin 150 milj. mk.

Seurakunnat maksoivat vuonna 1999 veronkantokustannuksina

82 milj. mk, mikä on 4,7 % kaikista veronkannon aiheuttamista kustan-

nuksista. Tämä osuus on selkeästi suurempi kuin seurakuntien osuus

verotuloista, ja sillä perusteella voitaisiin esittää kirkon maksamien ve-

ronkantokustannusten alentamista.
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Ø Seurakuntien talous on riippuvainen jäsentensä maksamasta kir-

kollisverosta. Jäsenmäärän säilyminen korkeana on keskeinen

edellytys seurakuntien taloudelle.

Ø Voimakas muuttoliike kasvukeskuksiin lisää entisestään eroja

seurakuntien taloudellisessa asemassa. Hyvässä taloudellisessa

asemassa olevat seurakunnat voivat tulevaisuudessa joutua yhä

enemmän tukemaan heikommin menestyviä seurakuntia. Alueel-

listen erojen kasvu voi edellyttää myös Kirkon keskusrahaston

avustusjärjestelmien muuttamista.

Ø Seurakuntien on suunniteltava tulevaisuutta ensisijaisesti seura-

kunnan jäsenten maksaman kirkollisveron ja toiminnasta saatu-

jen maksujen sekä sijoitustuottojen varaan. Sijoitustoiminnan

merkitys tuleekin kasvamaan seurakuntien taloudessa tulevaisuu-

dessa. Nykyisin huomattavan suuri osa seurakuntien sijoitettavis-

sa olevasta varallisuudesta on tuottamattomilla pankkitileillä.

Ø Eläkerahastointi kehittyi kertomuskaudella myönteisesti, ja ra-

haston varat kasvoivat hyvien sijoitustuottojen vuoksi odotettua

nopeammin. Lisäksi eläke-etujen leikkaukset julkisella sektorilla

hidastivat eläkemenojen kasvua. Rahastoinnista huolimatta yksi

kirkon tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä on se, miten kyetään

kattamaan yhä kasvavat eläkekulut.

Ø Yhteisövero-osuutta leikattiin vuosittain. Tämä aiheutti epävar-

muutta kirkon ja seurakuntien talouden suunnittelussa. Kirkon

etu olisi löytää ratkaisu, jossa olisi pidemmällä aikavälillä tiedos-

sa, miten valtio korvaa kirkolle sen yhteiskunnallisista tehtävistä

aiheutuvat kustannukset.
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XIII HENKILÖSTÖ

• Kirkon henkilöstön määrä kasvoi nelivuotiskauden aikana 6 %.

Vuonna 1999 kirkon palveluksessa oli noin 19 300 henkilöä, josta

noin 8 300 hengellisessä työssä. 69 % kirkon työntekijöistä oli nai-

sia.

• Kirkon henkilöstön ikärakenne ennakoi lisääntyvää työntekijätar-

vetta ja jopa työntekijäpulaa joillain työaloilla suurten ikäluokki-

en jäädessä eläkkeelle noin vuodesta 2005 alkaen. Suurin kirkon

vakinaisessa palveluksessa olevien ikäluokka ovat vuonna 1946

syntyneet.

• Henkilöstön työssä uupuminen lisääntyi kertomuskaudella ja

nousi julkisen keskustelun kohteeksi. Kirkossa etsittiin erilaisia

ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi.

• Seurakuntapapit saivat syyskuun 1997 alusta alkaen kaksi vapaa-

päivää viikossa.

• Helmikuun 1998 alusta voimaan astuneella Suomen evankelis-lu-

terilaisen kirkon työaika-asetuksella hengellistä työtä tekevät kir-

kon, seurakuntien ja seurakuntayhtymien viranhaltijat rajattiin

työaikalain ulkopuolelle. Näin ollen heidän työaikaansa ei edel-

leenkään lasketa tunneissa vaan työpäivissä. Papit ja kanttorit oli-

vat jo työaikalain nojalla rajattu sen ulkopuolelle.

1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Kirkon henkilöstön määrä kasvoi nelivuotiskaudella. Kirkon verotulot

kasvoivat, mikä mahdollisti uusien virkojen perustamisen ja lamavuosina

täyttämättä jätettyjen virkojen täyttämisen. Myös osa-aikaisten ja määrä-

aikaisten työntekijöiden määrää ja työn kestoa oli mahdollista lisätä.

Edellisellä kertomuskaudella kirkon henkilöstön ongelmaksi noussut

työttömyys helpottui jonkin verran.

Vuodesta 1975 vuoteen 1991 kirkon henkilöstö lähes kolminker-

taistui. Kirkon henkilöstömäärän huippu oli vuonna 1991. Tällöin kir-
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kon palveluksessa oli 21 342 henkilöä. Vuonna 1992 henkilöstön mää-

rän kasvu kuitenkin pysähtyi ja vuodesta 1992 vuoteen 1995 kirkon

henkilöstön määrä väheni laman seurauksena lähes 15 %. Henkilöstön

määrä alkoi jälleen kasvaa tämän kertomuskauden alkaessa vuonna

1996. Kasvu pysähtyi vuonna 1999 ja henkilöstömäärä väheni edelli-

sestä vuodesta 1 %:lla. Samaan aikaan kuitenkin henkilötyövuosien

määrä lisääntyi. Vuonna 1999 kirkon palveluksessa oli 19 307 henkilöä,

vuosityövoimalla mitattuna työpanos oli 14 264 henkilötyövuotta.

Kirkon palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä kasvoi koko-

naisuudessaan nelivuotiskaudella 6,0 % ja vuosityövoima 7,8 %. Vuo-

sityövoiman suurempi kasvu suhteessa henkilöstön määrän kasvuun

selittyy sillä, että osa-aikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden työ-

aikaa lisättiin erityisesti lapsityössä ja että määräaikaisten palvelussuh-

teiden kestoa keskimäärin pidennettiin erityisesti puutarha- ja hautaus-

maatyössä.

Kaikkiaan 32 seurakunnalla oli yhteisiä virkoja kunnan kanssa.

Yhteisistä viroista suurin osa oli hengellisessä työssä. 145 seurakunnal-

la oli toisen seurakunnan kanssa yhteisiä virkoja. Yhteisistä viroista

suurin osa oli alle 4 000 asukkaan seurakunnissa.

Talvella 2000 kaikilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä kerätyn

kyselyn mukaan valtaosassa seurakunnista odotettiin henkilöstön määrän

pysyvän lähivuosien aikana ennallaan tai lisääntyvän. Joka kolmas seura-

kunta (35 %) ja joka viides seurakuntayhtymä (19 %) arvioi henkilöstö-

määränsä lisääntyvän lähimpien vuosien aikana. Henkilöstön vähentämis-

tä suunniteltiin ainoastaan 13 %:ssa seurakunnista ja 4 %:ssa yhtymistä.

Eniten lisäystä suunniteltiin diakonia- ja nuorisotyöhön.

2. HENKILÖSTÖRAKENNE

Kirkon palveluksessa oli 19 307 työntekijää vuonna 1999. Heistä 43 %

(8 263) toimi hengellisessä työssä. Vuosityövoimalla mitattuna hengel-

lisen työn osuus oli vieläkin suurempi, 49 %. Edelliseen kertomuskau-

teen verrattuna hengellisen työn osuus säilyi samana, mikä osoittaa

henkilöstön määrän ja vuosityövoiman kasvaneen tasaisesti hengelli-

sessä ja muussa työssä.
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Teologisen työvoiman (seurakuntapapit, lehtorit, sairaalasielun-

hoitajat ja perheneuvojat) osuus vuosityövoimasta oli 15 %. Lapsityön

osuus oli 12 %, diakoniatyön 8 %, nuorisotyön runsaat 7 % ja kirkko-

musiikin 6 %. Taloushallinto- ja toimistotyössä toimi 15 %, puutarha-

ja hautausmaatyössä 13 % ja kirkonpalvelustyössä runsaat 20 % vuo-

sityövoimasta. Lisäksi seurakunnan tai kirkon muissa tehtävissä toimi

3 %. Verrattuna ulkomaisiin sisarkirkkoihin muussa kuin hengellisessä

työssä toimivien määrä on suuri. Tämä johtuu osittain siitä, että kirkol-

la on Suomessa myös lakisääteisiä tehtäviä hautausmaiden ylläpidossa

ja väestökirjanpidossa. Kirkolla on myös runsaasti kiinteistöjä ja siitä

johtuen paljon kiinteistöhenkilöstöä.

Kuvio 37. Kirkon henkilöstön lukumäärä ja vuosityövoima

tehtäväryhmittäin vuonna 1999.

Hengellisen työn sekä taloushallinto- ja toimistotyön osuus vuosityö-

voimasta oli suurempi kuin pelkän henkilöstömäärän perusteella voisi

olettaa. Näissä tehtävissä olevista valtaosa oli virkasuhteessa, jolle on
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ominaista kokoaikaisuus ja ympärivuotisuus. Sen sijaan puutarha- ja hau-

tausmaatyöntekijöille olivat ominaisia osavuotiset työsuhteet, jolloin

vuosityövoima oli pienempi kuin henkilöstömäärän perusteella voisi

olettaa. Henkilöstömäärällä mitattuna puutarha- ja hautausmaatyönteki-

jöitä oli 22 % kirkon työvoimasta, vuosityövoimalla mitattuna kuitenkin

vain 13 %.

Sekä henkilöstön että vuosityövoiman määrällä mitattuna henki-

löstön määrä lisääntyi kertomuskaudella kaikilla työaloilla. Hengellises-

sä työssä vuosityövoima kasvoi 9 %. Henkilöstön määrällä mitattuna

kasvu oli suurinta diakoniatyössä, jossa henkilöstön lukumäärä kasvoi

kertomuskaudella 150 työntekijällä ja vuosityövoima 12 %:lla. Dia-

koniatyöntekijöiden määrän kasvu osoittaa kirkon panostaneen työvoi-

massa sinne, missä tarve oli suurinta. Seurakuntapapiston määrä lisään-

tyi nelivuotiskaudella lähes yhtä paljon (141 henkilöä). Suhteellinen

kasvu oli 7 % vuosityövoimasta. Ainoa työntekijäryhmä, joka pieneni,

oli lehtorit (vähennystä 13 henkeä, –27 %). Sairaalasielunhoidossa

työntekijöiden määrä pysyi ennallaan.

Vuosityövoimassa mitattuna suurinta kasvu oli puutarha- ja hau-

tausmaatyössä, jossa lisäystä oli 13 %. Taloushallinto- ja toimistotyötä

tekevien vuosityövoima kasvoi 6 %. Kirkonpalvelustyö kasvoi 2 %.

Sukupuolirakenne

Vuonna 1999 koko henkilöstöstä 69 % oli naisia, viranhaltijoista 58 %.

Naisten osuus on lisääntynyt viime vuosikymmeninä lähes kaikissa tehtä-

väryhmissä. Vuonna 1999 seurakuntapapeista 25 % oli naisia, sairaa-

lasielunhoitajista 54 % ja perheneuvojista 63 %. Kirkkomuusikoista naisia

oli 45 %, diakoniatyöntekijöistä 90 %, nuorisotyöntekijöistä 59 % ja lapsi-

työntekijöistä lähes kaikki, 99 %. Toimistotyöntekijöistä naisia oli 97 %,

puutarha- ja hautausmaatyöntekijöistä 66 %, kirkonpalvelijoista 61 % ja

keittiö- ja taloustyöntekijöistä 97 %.

Tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisen ja työnantajan edistämään

tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajan, jolla on

vähintään 30 työntekijää, tulee sisällyttää toimenpiteet tasa-arvon edis-

tämiseksi vuosittain laadittavaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan

tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Tasa-arvosuunnitelma osoittaa ne
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käytännön toimenpiteet, joilla työyhteisö edistää sukupuolten tasa-ar-

voa. Tarkoituksena on estää sukupuolen mukainen töiden eriytyminen,

edistää yksilöiden ammatillista kehitystä ja työssä etenemistä sekä ke-

hittää hyvää yhteistyötä, työilmapiiriä ja oikeudenmukaista palkkausta.

Huolimatta tasa-arvolain velvoituksista ainoastaan viidessä seura-

kunnassa oli vuodelle 2000 laadittu erillinen tasa-arvosuunnitelma.

Neljässä seurakunnassa se oli osana vähintään kolmivuotista toiminta-

ja taloussuunnitelmaa. 98 %:ssa seurakunnista ei ollut minkäänlaista

tasa-arvosuunnitelmaa. Kirkon keskushallinnon tasa-arvosuunnitelma

hyväksyttiin Kirkkohallituksessa joulukuussa 1998.

Vuonna 1999 Hyvinkään käräjäoikeus totesi ensimmäisenä oi-

keusviranomaisena, että tasa-arvolaki koskee myös kirkkoa työnantaja-

na. Käräjäoikeus katsoi, että Hyvinkään seurakunnan kappalaisen vaa-

lissa vuonna 1996 syrjittiin naispappia. Käräjäoikeuden mukaan nais-

pappi oli kappalaiseksi valittua miespappia ansioituneempi tehtävään.

Seurakunta tuomittiin maksamaan valitsematta jätetylle naispapille tun-

tuvat korvaukset tasa-arvolain vastaisesta toiminnasta. Seurakunta va-

litti päätöksestä hovioikeuteen, joka kuitenkin piti käräjäoikeuden pää-

töksen voimassa.

Ikärakenne ja eläkkeelle jääminen

Kirkon vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuonna 1999 varsin korkea,

46,2 vuotta. On oletettavaa, että suurten ikäluokkien eläkkeellelähtö tu-

lee alentamaan jatkossa työntekijöiden keski-ikää. Suurten ikäluokkien

eläkkeelle jääminen tulee myös asettamaan kirkon aiempaa suurempaan

kilpailutilanteeseen työvoimasta. Vuonna 1999 kirkon vakinaisesta hen-

kilöstöstä 43 % oli 50-vuotiaita tai sitä vanhempia.

Edellisellä kertomuskaudella tehtyjen työeläkejärjestelmän uudis-

tusten jälkeen yleinen eläkeikä nousi 65 vuoteen. Vanhat, vuosina

1940–1959 syntyneet työntekijät siirtyvät uuteen järjestelmään kuiten-

kin siirtymäajan kuluessa. Ennen vuotta 1940 syntyneiden palvelussuh-

teessa olevien työntekijöiden eläkeikä on edelleen 63 vuotta.

Eläkejärjestelmän monimuotoisuus vaikeuttaa eläkkeelle jää-

misennusteiden laskemista. Ennusteiden tekemistä vaikeuttaa myös se,

että ennen eläkeikää esimerkiksi osa-aikaeläkkeelle, varhennetulle van-
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huuseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrää on mahdo-

ton ennakoida. Näiden määrä on kuitenkin lisääntynyt.

Kirkon vakinaisessa palveluksessa oli erityisen paljon vuosina

1941 ja 1943–1953 syntyneitä. Vuonna 1941 syntyneiden palveluksessa

olevien eläkeikä on noin 63 ikävuotta, jonka he saavuttavat vuonna

2004. Kaikkein suurimpia ikäluokkia ovat vuosina 1945–1948 synty-

neet. Nämä saavuttavat 63 vuoden iän vuosina 2008–2011. Vuosina

2004–2013 jää eläkkeelle reilusti yli joka kolmas kirkon työntekijä.

Eläkkeelle jäävien määrä lisääntyy kuitenkin jo ennen sitä. Näin ollen

kirkossa on odotettavissa jo lähivuosina aiempaa suurempaa henkilös-

tön vaihtuvuutta. Erityisen paljon eläkkeelle jääviä on todennäköisesti

vuosina 2008–2010. Kun työmarkkinoilta poistuvat ikäluokat ovat sel-

västi suurempia kuin työmarkkinoille siirtyvät ikäluokat, monilla työ-

aloilla on odotettavissa työntekijäpulaa. Tilannetta ei helpota se, että il-

miö tulee olemaan samanlainen monilla muillakin työaloilla ja kirkon

virkoihin koulutetuista kilpailevat muutkin kuin kirkko. Esimerkiksi

opettajakunnan ikärakenne on samansuuntainen.

Teologien ikärakenne ennakoi pappispulaa noin vuodesta 2005

alkaen. Joissain hiippakunnissa pappispulaa oli kuitenkin ajoittain ha-

vaittavissa jo kertomuskauden lopulla. Kirkon vakinaisessa palveluk-

sessa olevien teologien, kuten joidenkin muidenkin työntekijäryhmien

ikärakenne on vinoutunut: erityisesti lamavuosina nuoria työntekijöitä

ei palkattu ja työntekijöiden keski-ikä nousi. Vuonna 1999 vakinaisessa

palvelusuhteessa olleista seurakuntapapeista 44 %, seurakuntalehto-

reista 57 %, sairaalasielunhoitajista 59 % ja perheneuvojista 61 % oli

50-vuotiaita tai sitä vanhempia. Vastaavasti alle 35-vuotiaita oli näissä

tehtävissä kaikkiaan vain 9 %.

Kirkon vakinaisessa palveluksessa olevan teologikunnan (seura-

kuntapappien, -lehtorien, sairaalateologien ja perheneuvojien) suurim-

mat ikäluokat olivat vuosina 1941 ja 1944–1947 syntyneet. Kaikkein

suurin ikäluokka olivat vuonna 1946 syntyneet, joita kirkon vakinaises-

sa palveluksessa oli 91, ja vuonna 1941 syntyneet, joiden määrä oli 87.

Näin ollen kirkolla on edessä vuosia, jolloin se saattaa tarvita palveluk-

seensa jopa sata uutta teologia vuodessa. Samaan aikaan koululaitos

tarvitsee aiempaa enemmän uskonnonopettajia.
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Vuosina 1996–1999 teologisista tiedekunnista valmistui keski-

määrin 140 maisteria vuodessa. Näin ollen, mikäli valmistuneiden mää-

rät pysyvät suunnilleen samana, jopa lähes kolmen teologin neljästä tu-

lisi sijoittua kirkon palvelukseen, jotta kirkon teologitarve tyydyttyisi

eläkkeelle jäämisen ollessa voimakkainta. 1990-luvun alkupuolella kir-

kon palvelukseen sijoittui valmistuneista selvästi alle puolet, jälkimmäi-

sellä puoliskolla kirkon parantuneen työllisyystilanteen myötä noin

joka toinen. Teologian opiskelijat ovat Kati Niemelän kertomuskau-

della tarkastetun väitöskirjan mukaan nykyään aiempaa harvemmin

suuntautuneet kirkon palvelukseen – erityisesti kiinnostus seurakunta-

papin työhön on laskenut. Vuonna 1997 opiskelemaan valituista vain

joka kolmas oli ensisijaisesti kiinnostunut seurakuntapapin työstä.

Aikaisempaa harvemmalla opiskelijalla oli selvästi uskonnollinen taus-

ta, ja hengellisen kutsumuksen merkitys alan valinnassa oli vähentynyt.

Sen sijaan teologian opiskelijoita luonnehti monipuolisuus ja mo-

niulotteinen suuntautuminen eri työaloille.

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan sisäänottokiintiötä

nostettiin vuonna 2000 juuri työmarkkinatilanteessa tapahtuvia muu-

toksia ennakoiden. Tällöin valittiin 197 uutta opiskelijaa aiemman

180:n asemesta.

Kirkon palveluksessa olevien ikärakenteen kannalta ongelmallista

saattaa olla myös se, että suuri osa kirkon johtotehtävissä olevista on

1940-luvulla syntyneitä miehiä. Näin ollen kirkon keskeisissä tehtävissä

olevista moni jää samoihin aikoihin eläkkeelle ja yhdellä kertaa on odo-

tettavissa useita muutoksia.

Kirkkomuusikoiden ikärakenne oli teologikuntaa nuorempi. Kir-

kon vakinaisessa palveluksessa vuonna 1999 olleista kirkkomuusikoista

32 % oli 50-vuotiaita ja sitä vanhempia. Diakoniatyöntekijöistä 35 %

oli yli 50-vuotiaita. Suuria ikäluokkia olivat erityisesti vuosina 1946 ja

1947 syntyneet. Nuorityöntekijöiden ikärakenne oli varsin nuori, kir-

kon vakinaisessa palveluksessa olleista vain 18 % oli yli 50-vuotiaita.

Sen sijaan kirkon vakinaisista lapsityöntekijöistä lähes puolet, 49 %, oli

yli 50-vuotiaita. Näin ollen tällä työsaralla on odotettavissa hyvin suur-

ta työntekijöitten vaihtuvuutta. Lapsityöntekijöistä erityisen moni oli

syntynyt vuonna 1946 ja 1948.
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Taloushallinto- ja toimistotyössä vuonna 1999 olleista kirkon va-

kinaisista työntekijöistä 43 % oli yli 50-vuotiaita. Kaikkein suurimpia

ikäluokkia olivat vuosina 1945–1948 syntyneet. Vakinaisista puutarha-

ja hautausmaatyöntekijöistä 29 % oli yli 50-vuotiaita ja kiinteistö- ja

kirkonpalvelustyötä tekevistä 47 %. Viimeisenä mainituista erityisen

suuria ikäluokkia olivat niin ikään vuosina 1945–1948 syntyneet.

Palkkaus

Kirkon kaikkien kokoaikaisten viranhaltijoiden keskimääräinen koko-

naisansio kesäkuussa 1999 oli 10 992 mk. Keskipalkka nousi nelivuotis-

kaudella 7,9 %. Miesten keskiansio oli 12 482 mk ja naisten 9 847 mk

kuukaudessa. Miesten ja naisten palkkojen ero johtuu miesten ja naisten

erilaisesta suhteellisesta osuudesta eri tehtävissä.

Keskimääräinen kokonaisansio oli vuonna 1999 täyttä työaikaa

tekevällä diakonian viranhaltijalla noin 9 700 mk, nuorisotyönohjaajalla

noin 9 300 mk, kanttorilla 11 000 mk, kanslistilla 8 800 mk, talouspääl-

liköllä 11 900 mk, puutarhurilla 10 500 mk, emännällä 8 700 mk ja seu-

rakuntamestarilla 8 700 mk. Kirkkoherran keskipalkka oli 18 000 mk,

kappalaisen 14 700 mk ja seurakuntapastorin 12 700 mk.

3. TYÖVOIMATILANNE

Henkilöstön määrä alkoi lisääntyä vuonna 1996. Työllisyystilanteen pa-

ranemisesta ja henkilöstön määrän kasvusta huolimatta työttömien työn-

hakijoiden määrä väheni kertomuskaudella vain hitaasti. Työttömyys nä-

kyi erityisesti alkutyöttömyytenä. Kokonaisuudessaan kirkollisen alan

työttömyys oli kuitenkin vähäisempää kuin useimmilla muilla aloilla.

Tämän kertomuskauden lopulla alkoi esiintyä myös päinvastaista

ilmiötä: erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella oli joillain työaloil-

la ajoittain puutetta sopivista työntekijöistä. Varsinaista työntekijäpulaa

on kuitenkin odotettavissa noin vuodesta 2005 alkaen, kun suuret ikä-

luokat alkavat jäädä eläkkeelle.
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Teologit

Tuomiokapitulien kirjoissa oli vuoden 1999 lopussa yhteensä 3 701 pap-

pia. Kaikki heistä eivät kuitenkaan olleet kirkon palveluksessa, ja eläk-

keellä heistä oli noin 750. Joka neljäs (24 %) kirkon papeista oli Helsin-

gin hiippakunnassa. Kaikkiaan siellä oli 872 pappia, joista 201 eläkkeellä.

Porvoon hiippakunnassa pappeja oli vain kolmannes siitä: 294, joista 75

eläkkeellä.

Naisia kaikista papeista oli 23 % (seurakuntavirassa olevista 25 %).

Pappisnaisten määrä lisääntyy jatkossakin teologian opiskelijoiden naisis-

tumisen myötä. Vuonna 1999 Helsingin yliopiston teologiseen tiedekun-

taan opiskelemaan valituista 60 % oli naisia. Vähiten pappisnaisia oli

Oulun hiippakunnassa, vain 24 (5 % hiippakunnan papeista). Helsingin

hiippakunnassa pappisnaisia oli eniten sekä suhteellisesti (35 % papeista)

että absoluuttisesti (307).

Työministeriön tilastojen mukaan työttöminä työnhakijoina ole-

vien pappien samoin kuin Perusalojen Akateemisten Työttömyyskas-

sasta ansiosidonnaista päivärahaa nostaneiden pappien määrä väheni

hitaasti mutta tasaisesti koko nelivuotiskauden. Joulukuussa 1995 työt-

tömänä työnhakijana oli työministeriön tilastojen mukaan 66 pappia,

kertomuskauden lopulla vuonna 1999 määrä oli 50. Niin ikään an-

siosidonnaista päivärahaa nostaneiden määrä väheni: vuonna 1995 sitä

sai keskimäärin 108 pappia, kun vuonna 1999 vastaava luku oli 50.

Pappien työttömyysaste kertomuskauden lopussa oli 1,8 %, pappis-

naisten 3,9 % ja pappismiesten 0,9 %. Papeille maksettavia korvauksia

lisäsi kuitenkin se, että heistä varsin moni sai vuorottelukorvausta.

Vuonna 1999 kaikista seurakunnan työntekijöistä yli 100 oli vuorotte-

luvapaalla.

Työttömänä työnhakijana olevien teologian maisterien määrä vä-

heni kertomuskaudella hitaasti. Kertomuskauden lopulla työttömiä

teologian maistereita oli työministeriön tilastojen mukaan 131.
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Työttömiä työnhakijoita joulukuussa

1996 1997 1998 1999
teologian maisteri (yleinen) 123 125 116 112

teologian maisteri (opettajakoulutus) 22 18 19 19

ev. lut. pappi 68 56 52 50

seurakuntalehtori 14 13 6 14

seurakuntadiakoni tai seurakuntasisar (diakonissa) 85 88 98 102

kirkkomuusikko 29 27 27 28

Taulu 6. Työttömänä työnhakijana olevien teologian maistereiden, pappien,

seurakuntalehtoreiden, diakonien ja kirkkomuusikoiden määrät joulukuussa

1996–1999. Työministeriö.

Nuorten teologien mahdollisuus saada pappisvihkimys kuitenkin helpot-

tui kertomuskaudella. Kertomuskaudella vihittiin kaikkiaan 401 teologian

maisteria, kun edellisellä kertomuskaudella heitä vihittiin vain 239. Tällä

kertomuskaudella vihittiin papiksi lisäksi 11 henkeä muutoin kuin teolo-

gian maisterin tutkinnon perusteella (12 vuosina 1992–1995) ja 24 lehto-

ria (56). Tilanne eri hiippakunnissa kuitenkin vaihteli. Vaikeinta pappis-

vihkimyksen saaminen oli Helsingin hiippakunnassa, jossa oli jatkuvasti

runsaasti pappisvihkimystä odottavia. Kertomuskauden lopussa pappis-

vihkimystä odotti siellä arviolta 30–40 henkilöä. Turun arkkihiippakun-

nassa pappisvihkimykseen haluavia oli lähes 20. Sen sijaan muualla pap-

pisvihkimykseen haluavia oli selvästi vähemmän. Erityisesti kertomus-

kauden loppupuolella esiintyi ajoittain myös vaikeuksia saada pappeja

erityisesti määräaikaisiin tehtäviin.

Työttöminä olevia seurakuntalehtoreita oli kertomuskauden lo-

pussa 14. Lehtorin viran merkitys on naispappeuden myötä vähenty-

nyt. Vuonna 1999 seurakuntavirassa toimi tuomiokapitulien tietojen

mukaan 41 lehtoria, joista vakinaisessa palveluksessa oli 30. Kaikkiaan

tuomiokapitulien kirjoissa oli 284 lehtoria. Kertomuskaudella vihittiin

lehtorin virkaan peräti 18 naista, mikä oli selvästi enemmän kuin edelli-

sellä kertomuskaudella, jolloin lehtoriksi vihittiin vain viisi naista.

Muut kirkon virkaan koulutetut

Kirkkomuusikoiden työllisyystilanne oli koko nelivuotiskauden varsin

hyvä. Työministeriön tilastojen mukaan työttömänä työnhakijana olevia

kanttoreita oli hieman alle kolmekymmentä. Työllisyystilanne kuitenkin
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vaihteli hiippakunnittain. Pääkaupunkiseudulla virkoihin oli runsaasti ha-

kijoita. Sen sijaan erityisesti syrjäseuduilla oli vaikeuksia löytää pätevää

työvoimaa. Nelivuotiskauden lopussa heikoin tilanne oli Porvoon hiip-

pakunnassa, jossa olisi tarvittu 20 uutta kanttoria. Sibelius-Akatemian

seurannan mukaan noin 80 % sieltä valmistuneista sijoittui kirkon palve-

lukseen. Konservatorioissa alimman asteen kanttorin tutkinnon suoritta-

neiden kohdalla luku oli selvästi pienempi.

Työttömänä työnhakijana olevia diakoniatyöntekijöitä oli työmi-

nisteriön tilastojen mukaan vuoden 1999 lopulla 102 (101 vuonna

1995). Ansiosidonnaista päivärahaa heistä sai kuitenkin vain noin puo-

let, mikä kertoo valtaosan työttömistä olleen vastavalmistuneita. Työt-

tömyyskassan jäseninä olevien diakoniatyöntekijöiden työttömyysaste

oli 4,5 %.

Monilla vastavalmistuneilla nuorisotyönohjaajilla oli edelleen vai-

keuksia löytää työpaikkaa. Nuorisotyönohjaajien työllisyystilanne kui-

tenkin parani edellisestä nelivuotiskaudesta uusien virkojen perustami-

sen ja lamavuosina täyttämättä jätettyjen täyttämisen myötä. Kaikkiaan

nelivuotiskaudella kirkon nuorisotyössä olevien määrä kasvoi 10 %:lla.

Oppilaitosten arvion mukaan noin kaksi kolmesta nuorisotyönohjaa-

jaksi valmistuneesta sijoittui kirkon palvelukseen.

4. HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Kirkon henkilöstön työssä jaksaminen puhutti nelivuotiskaudella. Laman

myötä avoimia virkoja oli monissa seurakunnissa jätetty täyttämättä ja

uusia perustamatta. Samalla esimerkiksi diakoniatyössä avuntarvitsijoiden

määrä oli kasvanut voimakkaasti. Tämän myötä monet työntekijät olivat

ahtaalla ja työuupumus lisääntyi. Vaikka henkilöstön määrä kasvoi laman

jälkeisinä vuosina, ongelma ei poistunut.

Kirkon tutkimuskeskuksen alkukeväällä 1997 papistolle, kanttoreille,

diakonian viranhaltijoille, nuorisotyönohjaajille ja talouspäälliköille lähettä-

män kyselyn mukaan parhaiten työssään jaksoivat kanttorit, joista ainoas-

taan joka viides koki tekevänsä liikaa töitä. Ahtaimmalla olivat kirkkoher-

rat, nuorisotyönohjaajat ja talouspäälliköt, joista useampi kuin joka kolmas

koki ainakin välillä, ettei jaksa liian työmäärän kanssa.
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Uupumuksesta ja työmäärästä huolimatta valtaosa kirkon ja seu-

rakuntien työntekijöistä oli tyytyväisiä työhönsä. Kaikkiaan 90 % eri

alojen työntekijöistä, papeista suntioihin ja kanslisteihin, oli tyytyväisiä

työhönsä kokonaisuutena. Useimmin rasitusta, mielipahaa tai erityistä

epäviihtyvyyttä työntekijöille aiheuttivat liiallinen työmäärä sekä työ- ja

vapaa-aikaan liittyvät kysymykset.

Pappisliiton jäsenille tammikuussa 1998 lähetetyn jäsenkyselyn

mukaan useampi kuin joka kolmas (36 %) pappi tunsi tekevänsä vii-

koittain liikaa työtä ja 75 % tunsi näin vähintään kerran kuussa. Vain

16 % vastaajista koki, että työtä oli sopivasti ja vain 2 %:lla olisi ollut

voimia enempäänkin. Kaikkiaan useampi kuin joka viides pappi kamp-

paili jaksamisen kanssa ja oli välillä uupumisen kynnyksellä.

Työssä jaksamisen kannalta huolestuttavaa oli se, että 22 %:lla pa-

peista jäi lähes joka viikko vähintään yksi vapaapäivistä pitämättä ja li-

säksi 42 % sanoi näin käyvän vähintään kerran kuukaudessa. Ainoas-

taan 7 % oli onnistunut järjestämään työnsä niin, että sai aina pitää

kaikki vapaapäivänsä.

Myös henkinen väkivalta koettiin seurakunnissa ongelmaksi.

Keväällä 1997 laajasti keskustelua herättäneen Per Lindbladin pro gra-

du -tutkimuksen mukaan seurakunnan työntekijöistä 9 % oli kokenut

henkistä väkivaltaa viikoittain. Saman tutkimuksen mukaan diakonia-

työntekijät olivat kaikista työntekijäryhmistä tyytymättömimpiä työteh-

tävien liialliseen määrään. Diakoniatyöntekijöiden työn hallinta-

vaikeudet liittyivät tutkimuksen mukaan heidän työnsä ja asiakaskun-

tansa sekä määrällisiin että laadullisiin muutoksiin ja tästä johtuviin

seurannaisilmiöihin.

Kirkolliskokouksen talousvaliokunta kiinnitti toukokuussa 1996

huomiota työkyvyttömyyseläkkeelle ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle

siirtyvien kirkon työntekijöiden määrän huomattavaan kasvuun. Kirk-

kohallituksen tuli valiokunnan mielestä panostaa työssä jaksamisen ky-

symyksiin. Kirkossa käynnistettiinkin kertomuskaudella erilaisia työssä

jaksamiseen liittyviä hankkeita.

Kirkkohallitus suositti syksyllä 1999 henkilöstötilinpäätösten

käyttöönottoa seurakunnissa. Suosituksen mukaan ainakin suurissa

seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä tulisi laatia vuosittainen henki-
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löstötilinpäätös tai -kertomus, jossa henkilöstövoimavaroja tarkastel-

laan sanallisesti sekä taulukoiden että tunnuslukujen avulla. Henkilös-

tötilinpäätöksen tiedoista on hyötyä kehitettäessä työyhteisöä sekä

suunniteltaessa henkilöstökoulutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Kun tilastot tehdään sukupuolijaottelulla, niitä voidaan hyödyntää laa-

dittaessa suunnitelmaa naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämi-

seksi.

Vuoden 1996 alussa tuli voimaan kirkon eläkelain muutos, jolla

määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen asemesta myönnetään kuntou-

tustuki. Sen tavoitteena on edistää työhön palaamista ohimenevän työ-

kyvyttömyyden jälkeen ja ehkäistä ennenaikaista eläkkeelle pysyvästi

joutumista. Muutoksen tavoitteena on osaltaan hidastaa eläkemenojen

kasvua.

Kirkon eläkelain mukaan seurakunnan viran- tai toimenhaltijalle

tai eläkkeensaajalle voidaan myöntää kuntoutusta työkyvyn ylläpitämi-

seksi ja parantamiseksi sekä työkyvyttömyyden ennalta ehkäisemiseksi.

Kirkkohallitus järjesti vuosittain varhaiskuntoutuskursseja. Kurssien li-

säksi voitiin jossain määrin myöntää yksilöllistä varhaiskuntoutusta

sekä korvata työkykyä ylläpitävää ja parantavaa terapiaa, kuten psyko-

terapiaa. Hiippakunnat järjestivät myös oman koulutustoimintansa yh-

teydessä erilaisia kursseja työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Seurakunnan työntekijöillä on myös mahdollisuus työnohjauk-

seen. Se on osoittautunut hedelmälliseksi erityisesti työtehtävien muu-

toksen yhteydessä, pitkään virassa olleen hankkiessa uusia virikkeitä

työhönsä tai yleensä, kun työntekijällä on halu kehittää omaa työtään.

Työyhteisön kehittämiseen panostettiin monissa seurakunnissa.

Vuosien 1996–1999 aikana lähes joka toisessa seurakunnassa ja seura-

kuntayhtymässä toteutettiin jokin työyhteisökonsultointi, työnohjaus,

työyhteisön kehittämisprojekti tai vastaava. Neljässä viidestä mukana

oli koko työyhteisö. Kehittämistyöskentelyn ohjaajana toimi useimmi-

ten kirkon palveluksessa oleva työyhteisökonsultti (47 % seurakunnis-

ta, 33 % yhtymistä) tai konsultointipalveluja myyvä taho (23 % seura-

kunnista, 58 % yhtymistä). Noin kahdessa seurakunnassa kolmesta

työyhteisön kehittämistyöskentelyn taustalla oli halu kehittää yhteistyö-

taitoja, halu selkeyttää työn tavoitteita, halu ennaltaehkäistä työuupu-
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musta ja halu pysähtyä tarkastelemaan työyhteisön tilaa. Melko usein

työskentelyn lähtökohtana oli myös koettu stressi ja uupumus, huono

työilmapiiri ja henkilöristiriidat.

5. DIAKONAATTIUUDISTUS

Kirkon piirissä on käyty laajaa keskustelua diakonaatin uudistamisesta.

Uudistusprosessi lähti aikoinaan liikkeelle diakonian viran uudistamises-

ta, mutta sittemmin on päädytty laaja-alaiseen virkakeskusteluun, joka

koskee diakonia-, nuoriso- ja lapsityöntekijöitä, kirkkomuusikoita ja lähe-

tyssihteereitä. Kirkolliskokouksen vuonna 1994 asettama ja piispa Olavi

Rimpiläisen johtama diakonaattikomitea luovutti mietintönsä elokuussa

1997. Komitea esitti, että kirkon erityiseen, hengelliseen virkaan peruste-

taan pappisvirasta erillinen palveluvirka, diakonaatti. Diakonaattiin kuu-

luisivat diakonian, kanttorin ja kasvatuksen virat. Virkaan tultaisiin vihki-

myksen kautta. Vihkimys antaisi oikeuden avustaa ehtoollisenjaossa,

saarnata jumalanpalveluksessa, opettaa rippikoulussa ja viedä kirkossa

siunattu ehtoollinen yksityiselle henkilölle.

Piispainkokouksen lausunnon mukaan pappisvirasta erillinen pal-

veluvirka on luterilaisen tunnustuksen mukaan mahdollinen. Mietin-

nöstä käyty laaja keskustelu kuitenkin osoitti, että käytännön sovelluk-

siin olisi viisainta edetä pienemmin askelin kuin komitea esittää. Täten

piispainkokous esitti helmikuussa 1999, että diakonaatin uudistus aloi-

tettaisiin nykyisistä diakonian ja nuorisotyön viroista. Sen yhteydessä

selvitettäisiin vokaatioon eli virkaan kutsumiseen, virkaan vihkimyk-

seen ja kirkolliseen hallintoon liittyvät kirkko-oikeudelliset ja pastoraa-

liset kysymykset. Näin saataisiin kokemusta mahdollisten muiden vir-

kojen liittämisestä diakonaattiin.

Kirkon työntekijät eivät suhtautuneet diakonaattiuudistusmietin-

töön pelkästään myönteisesti. Kielteisimmin uudistukseen suhtautui-

vat kanttorit. Lehtorit eivät myöskään pitäneet mietinnön ehdotukses-

ta, koska siinä lehtorin virka nykymuodossaan lakkautettaisiin ja se lii-

tettäisiin kasvatuksen virkaan. Diakoniatyöntekijöiden kanta oli va-

rauksellinen. Myönteisimmin ehdotukseen suhtautuivat nuoriso-

työnohjaajat, lapsityöntekijät ja lähetyssihteerit. Nuorisotyönohjaajien
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mielestä uudistus monipuolistaisi kirkon virkoja, purkaisi hierarkioita

ja vahvistaisi työntekijöiden kirkollista identiteettiä.

Tammikuussa 2000 kirkolliskokous asetti komitean selvittämään

kirkon virkarakennetta. Komitean puheenjohtajaksi valittiin teologian

tohtori Jaakko Ripatti. Komitean tehtävänä on selvittää nykyisten dia-

konian, musiikin ja kasvatuksen virkojen yhteen kokoamisen mahdolli-

suuksia ja selvittää avoinna olevat kysymykset. Sen työskentely on jat-

koa aiemman diakonaattikomitean työlle. Komitean on jätettävä mie-

tintönsä kirkolliskokoukselle vuoden 2002 elokuun loppuun mennes-

sä.

Selvitystä vaativat muun muassa koulutus- ja ordinaatiokysymyk-

set, virkaan vihkimisen ja siunaamisen suhde, se, mitkä virat tulisivat

erityisen viran piiriin ja minkä virkojen tulisi olla paikallisseurakunnis-

sa. Pohdittavaksi tulee myös, olisiko erityisen viran edustajilla kiintiöt

kirkolliskokouksessa ja tuomiokapituleissa sekä olisiko heidän äänioi-

keuttaan laajennettava. Kirkolliskokouksen perustevaliokunta ehdotti

sekaannusta aiheuttaneen ”diakonaatti”-sanan tilalle ilmaisua ”erityisen

palvelun virat”.

6. KESKUSTELU PAPPISVIRASTA

Kymmenen vuotta naispappeja

Maaliskuussa 1998 tuli täyteen kymmenen vuotta siitä, kun ensimmäiset

naispapit vihittiin kirkossamme. Kymmenvuotisjuhlan yhteydessä käyn-

nistyi nimien keruu vetoomukseen, jossa kirkon piispoja pyydettiin etsi-

mään keinoja kirkon sisäisen ykseyden vahvistamiseksi. Vetoomuksessa

kiinnitettiin huomio siihen, että eräissä kirkon sisällä toimivissa liikkeissä

ei yhä edelleenkään haluta tunnustaa ratkaisua avata pappisvirka naisille,

vaan toimitaan tätä vastaan ja näin halvennetaan oman kirkon pappisvir-

kaa. Vetoomuksen mukaan nyt olisi järjestettävä yhteysneuvotteluja kir-

kossa toimivien liikkeitten kanssa kirkon sisäisen hajaannuksen voittami-

seksi.

Kirkon tutkimuskeskuksen syksyllä 1999 seurakuntien työnteki-

jöiltä ja luottamushenkilöiltä keräämän kyselyaineiston mukaan enem-
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mistö kirkon työntekijöistä suhtautui naispappeuteen myönteisesti.

Kolme neljästä (76 %) työntekijästä hyväksyi naispappeuden ilman

muuta. Kuitenkin 11 % seurakuntien työntekijöistä vastusti edelleen

naispappeutta. Tosin niitä, jotka kieltäytyivät toimimasta yhteistyössä

naispapin kanssa, oli vain 3 %. Eniten naispappeuden vastustajia oli

Oulun hiippakunnassa. Naispappeuden vastustajia oli herätysliikkeistä

eniten lestadiolaisuuteen ja ns. viidenteen herätysliikkeeseen, erityisesti

Kansanlähetykseen ja Suomen Raamattuopistoon kuuluvien työnteki-

jöiden ja luottamushenkilöiden piirissä. Sen sijaan herännäisyyteen lu-

keutuvat työntekijät ja luottamushenkilöt kannattivat naispappeutta

enemmän kuin vastaajajoukko keskimäärin.

Kuvio 38. Seurakuntien työntekijöiden suhtautuminen naispappeuteen

hiippakunnittain. Seurakuntien vaikuttajakysely 2/1999, N= 431.

Papiksi vihittävän vammaisuus

Piispainkokous keskusteli syksyllä 1999 siitä, miten pappisvirkaan vihit-

tävän kykenevyyttä tulisi arvioida. Kirkkojärjestyksen mukaan papiksi vi-

hittävän tulee olla ”terveydeltään pappisvirkaan kykenevä”. Kysymys oli

HENKILÖSTÖ

239



noussut esille etenkin vammaisten pappisvirkaan pyrkivien kohdalla.

Piispa ja tuomiokapituli arvioivat kykyä selviytyä pappisviran tehtävistä

tapaus tapaukselta.

Helmikuussa 2000 kokoontunut piispainkokous linjasi pappisvih-

kimyksen periaatteita. Piispainkokous kokosi keskustelussa esitetyt nä-

kökohdat viisikohtaiseksi muistioksi. Piispainkokous tähdensi, että

pappisvirka on seurakuntaa varten. Se on sanan ja sakramenttien virka,

joka edellyttää kutsua. Jotta papiksi voidaan vihkiä, on oltava avoin vir-

ka, johon tarvitaan viranhoitaja. Papiksi vihittävän on kyettävä hoita-

maan se papinvirka, jota hoitamaan hänet vihkimyksen yhteydessä

määrätään. Pappisvirkaan pyrkivän työkykyä arvioitaessa tulee kiinnit-

tää huomiota sekä hakijan henkisiin että fyysisiin ominaisuuksiin.

Piispainkokouksen mukaan kokemus on osoittanut, että fyysinen

vamma ei ole ollut pelkästään haittatekijä, vaan myös merkittävä voi-

mavara sielunhoidossa ja seurakuntalaisten kohtaamisessa. Piispainko-

kouksen mukaan tämä näkökohta näyttää kokonaisarvioinnin kannalta

entistäkin tärkeämmältä. Piispainkokous myös korosti, että jokainen

pappisvihkimys on perusteelliseen harkintaan nojaava yksittäistapaus,

olipa vihittävä vammainen tai ei-vammainen.

Pappisviran rajat

Papin sitoutuminen kirkon tunnustukseen herätti keskustelua nelivuotis-

kaudella. Mihin papin tulisi sitoutua ja voiko pappi poiketa kirkon tun-

nustuksesta? Yksi keskustelun herättäjistä oli Pakilan seurakunnassa pap-

pina työskentelevän Antti Kylliäisen vuonna 1997 ilmestynyt kirja Kaikki

pääsevät taivaaseen. Kirjan johdosta Kylliäisestä tehtiin Helsingin hiippa-

kunnan tuomiokapituliin kanteluita. Kantelijat olivat epäilleet Kylliäisen

poikenneen Raamattuun perustuvasta kristillisestä uskosta ja luterilaisen

kirkon tunnustuksesta. Tuomiokapituli päätti maaliskuussa 1998, etteivät

kantelut anna aihetta muihin toimiin kuin piispa Eero Huovisen kanssa

käytyihin keskusteluihin. Maaliskuisen päätöksen jälkeen tuomiokapitu-

liin ja muille oikeusviranomaisille jätettiin lukuisia oikaisuvaatimuksia ja

uusia kanteluita. Lokakuussa 1998 tuomiokapituli teki piispa Huovisen

esittelyyn perustuvan päätöksen äänin 4–1, etteivät kantelut anna aihetta

oikeustoimiin.
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Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli puolestaan päätti syksyllä

1999 pidättää uskonnonopettajana toimivan pastori Jorma Hietamäen

pappisviran toimittamisesta määräajaksi. Määräajan umpeuduttua Hie-

tamäki erotettiin pappisvirasta kesäkuussa 2000. Virasta pidättämisen

ja sittemmin erottamisen taustalla oli pastori Hietamäen julkisesti il-

maisemat näkemykset. Hietamäen mukaan ”yliaistilliseen” Jumalaan

uskominen oli nykyaikaisen psykologian ja erityisesti neurotieteen va-

lossa vaikeaa. Nämä tutkimustulokset tukivat Hietamäen mukaan ma-

terialismia. Hän sanoi menettäneensä uskon ”persoonalliseen hen-

kiolentojumalaan”. Tuomikapitulin mukaan Hietamäen esittämät aja-

tukset merkitsivät sitä, ettei hänen enää voida katsoa sitoutuneen kir-

kon ja sen tunnustuksen opetukseen Jumalasta. Näin ollen hän ei

myöskään voi sitoutua pappislupauksiinsa.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli antoi huhtikuussa 1998

päätöksen, etteivät Kangasalan seurakunnan kappalaisena toimivasta

Olli Arolasta tehdyt kantelut johda jatkotoimiin. Tuomiokapituli kui-

tenkin piti kanteluita aiheellisina. Arolasta tehdyt kantelut perustuivat

hänen lehdille antamiinsa haastatteluihin, joissa hänen esittämiään aja-

tuksia ei pidetty kirkon tunnustuksen mukaisina. Kantelujen johdosta

piispa Juha Pihkala keskusteli Arolan kanssa. Arola antoi asiasta myös

kirjallisen selvityksen ja oli tuomiokapitulissa kuultavana. Tuomiokapi-

tuli kehotti päätöksessään Arolaa vastaisuudessa pyrkimään pappislu-

pauksensa mukaisesti ilmaisemaan itsensä siten, että hänet ymmärre-

tään ja tulkitaan oikein. Tuomiokapitulin mukaan Arolan kanssa käy-

dyissä keskusteluissa ja häneltä saaduissa selvityksissä kävi ilmi, ettei

Arolan tarkoituksena ollut poiketa kirkon opista.

Papin oikeus kieltäytyä vihkimästä eronneita herätti kertomuskau-

della keskustelua: onko papilla omaantuntoonsa vedoten oikeus kiel-

täytyä virkatehtävistä? Ongelmaksi asia muodostuu erityisesti silloin,

kun seurakunnassa on vain yksi pappi ja hän kieltäytyy jostain työtehtä-

västä. Niin ikään pappien ja seurakunnan muiden työntekijöiden kiel-

täytyminen yhteistyöstä naispapin kanssa herätti keskustelua.

Piispat eivät vihkineet papiksi teologeja, jotka elivät avoliitossa.

Tämä herätti kysymyksiä niin teologian opiskelijoiden piirissä kuin jul-

kisuudessakin. Pappeuden kriteerit kiinnostivat opiskelijoita. Kirkolla
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työnantajana on oikeus määritellä työntekijöilleen pätevyys- ja sopi-

vuusvaatimukset, joita se pitää tehtävänsä kannalta välttämättöminä.

Avoliitossa elävän papin elämäntapa oli piispojen mukaan ristiriidassa

sen kanssa, mitä kirkko opettaa. Niin ikään papin homoseksuaalisuu-

den harjoittaminen nähtiin sellaisena.

7. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA

Kertomusvuoden alussa oli voimassa 29.9.1995 allekirjoitettu talous-,

työllisyys- ja työmarkkinapoliittinen sopimus vuosille 1996–1997. Sopi-

mus oli kattavin, mitä Suomen työmarkkinahistoriassa on solmittu.

Tulopoliittinen sopimus vuosille 1998–1999 allekirjoitettiin

13.12.1997. Kirkon sopimusvaltuuskunta oli tulopoliittisessa sopimuk-

sessa yksi työnantajapuolen allekirjoittajaorganisaatioista. Tulopoliitti-

sen sopimuksen mukaan palkkoja tarkistettiin vuosien 1998 ja 1999

alusta lukien 85 penniä tunnilta ja 142 markkaa kuukaudelta, kuitenkin

vähintään 1,6 %:lla. Yleiskorotuksen lisäksi vuonna 1998 palkkojen

tarkistamiseen sovittiin käytettäväksi 0,5 %:n suuruinen järjestelyvara

sekä erityinen nais- ja matalapalkkaerä.

Viime vuosina työmarkkinoilla on ollut selkeänä suuntana paikal-

lisen toimivallan lisääminen. Myös kirkon alan nelivuotiskaudella sol-

mitut sopimukset sisälsivät eräitä huomattavia avauksia. Palkkahinnoit-

telun asteikot tulivat ensimmäistä kertaa seurakunnan viranomaisen

käytettäviksi muulloinkin kuin vain virkaa perustettaessa. Viran ollessa

avoimena sen palkkausta ja käytettävää nimekettä voidaan muuttaa so-

vellettavan hinnoittelun puitteissa. Uudistus ei kuitenkaan koske niitä

virkoja, joiden haettavaksi julistaminen on tuomiokapitulin tehtävä

(kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, vakinainen lehtori ja

kanttori). Lisäksi Kirkkohallitukselle, tuomiokapituleille ja eräille suu-

rimmille seurakuntatalouksille annettiin mahdollisuus hinnoittelun

puitteissa muuttaa palkkausta myös silloin, kun tehtävät muuttuvat

olennaisesti viran kuitenkaan muuttumatta toiseksi. Tarkoituksena on,

kokemukset huomioon ottaen, laajentaa tätä mahdollisuutta ajan myö-

tä myös muihin seurakuntatalouksiin.

Seurakuntapapit saivat vuoden 1997 syyskuun alusta kaksi kalen-
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terivuorokauden pituista vapaapäivää viikossa. Vapaapäivien määrä on

siten sama kuin muillakin hengellisessä työssä olevilla viranhaltijoilla.

Kerran kuukaudessa vapaapäivät voi sijoittaa siten, että pappi saa va-

paan viikonlopun. Muutos lisäsi pappien vapaapäiviä keskimäärin seit-

semästä kahdeksaan kuukaudessa.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 1997 äänin 60–39 hyväksyä

kirkon työaika-asetuksen kirkon ammattiliittojen vastustuksesta huoli-

matta. Asetuksella suljettiin hengellistä työtä tekevät seurakuntien vi-

ranhaltijat marraskuussa 1996 voimaan tulleen uuden työaikalain sään-

nösten ulkopuolelle. Asia koskee seurakuntien lehtoreita, diakonia-

työntekijöitä, nuorisotyönohjaajia, lapsityönohjaajia sekä lähetys- ja py-

häkoulusihteereitä. Papit ja kanttorit olivat jo lain nojalla työaikalain

soveltamispiirin ulkopuolella.

Asetuksen kannattajat pitivät työaikalain soveltamista kirkon työ-

hön ongelmallisena, koska se edellyttää tuntikohtaista työaikakirjanpi-

toa ja erillisiä sunnuntaikorvauksia. Asetuksella säilytettiin tilanne, jos-

sa työaikaa ei mitata työtunteina vaan työpäivinä. Asetus tuli voimaan

helmikuun 1998 alusta.

Sopijajärjestöt

Kirkon alan pääsopimuksissa kirkkotyönantajaa edustaa Kirkon sopi-

musvaltuuskunta. Kirkon alan pääsopijajärjestöt ovat voimassa olevan

pääsopimuksen mukaan AKAVA-JS (AKAVAn julkisen sektorin neu-

vottelujärjestö), Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL sekä

Kunta-alan unioni.

AKAVA-JS:n jäsenjärjestö Suomen kirkon pappisliitto on pappi-

en, lehtorien, teologian maistereiden ja teologian kandidaattien sekä

teologian ylioppilaiden ammattijärjestö. Akavan jäsenjärjestöjä ovat

myös diakonian viranhaltijoita edustava Diakoniatyöntekijöiden liitto

ja Suomen Kanttori-urkuriliitto. Kaikkiaan Akavan jäseniä on 375 000,

joista kirkon työntekijöitä on noin 3 000.

Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL on kirkon

sekä muiden kristillisten yhteisöjen ja järjestöjen viranhaltijoiden ja

työntekijöiden ammatti- ja edunvalvontajärjestö. SVTL on yksi Suomen

suurimman toimihenkilöjärjestön STTK:n jäsenliitoista. SVTL:ssä on
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lähes 8 000 jäsentä; STTK:ssa runsaat 650 000. SVTL:ään kuuluu yh-

deksän jäsenyhdistystä. Jäsenmääriltään suurimmat jäsenyhdistykset

ovat Kirkon Lastenohjaajat, Kirkonpalvelijat, Kirkon Nuorisotyönte-

kijät sekä Seurakuntien Virasto- ja Toimistovirkailijat, joissa on lähes

90 % liiton jäsenistä.

Myös Kunnallisvirkamiesliittoon, KVL:ään kuuluu kirkon työssä

olevia. KVL:n jäsenjärjestöistä erityisesti Seurakuntapuutarhurit ja Seu-

rakuntahallinnon henkilöstö edustavat kirkon henkilöstöä. Kun-

ta-alan ammattiliitto, KTV on Suomen suurin ammattiliitto, jonka

noin 230 000 jäsenestä 2 000 oli seurakuntien ja seurakuntayhtymien

palveluksessa. Heistä suurin osa on hautausmaatyöntekijöitä.

Ø Kirkon henkilöstön ikärakenne ennakoi lisääntyvää työntekijätar-

vetta ja jopa työntekijäpulaa lähivuosina. Eläkkeelle jäävien kir-

kon työntekijöiden määrä tulee olemaan tavallista suurempi noin

vuodesta 2004 vuoteen 2013 saakka. Joukossa on paljon työnteki-

jöitä, jotka ovat hankkineet itselleen jonkin alan pitkän erityis-

koulutuksen. Eläkkeelle siirtyminen synnyttää vastaavan, jatku-

vasti kasvavan koulutustarpeen, jotta kirkolla olisi tulevaisuudes-

sakin käytössään päteviä työntekijöitä ja tarvittavaa erityisosaa-

mista.

Ø Kirkon kannalta on tärkeää, että sen tarpeet ja odotukset ovat

kouluttavien laitosten ja järjestöjen tiedossa. Jotta ennakoitavissa

oleva työntekijätarve kyetään täyttämään, peruskoulutukseen ha-

keutumiseen on kiinnitettävä kasvavaa huomiota. Koska kirkolli-

sella alalla opiskelevien kutsumustietoisuus on vähentynyt, sitä

on pyrittävä vahvistamaan opintojen aikana. On entistä tärkeäm-

pää rohkaista nuoria hakeutumaan kirkon tehtäviin.

Ø Jotta kirkko vastaisuudessakin saisi hyviä työntekijöitä palveluk-

seensa, on pidettävä myös huoli siitä, että kirkon työ on palkko-

jen ja muiden etujen puolesta kilpailukykyinen ja houkutteleva.
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Ø Työuupumus on kirkollisella alalla yleistä. Loppuun palaminen

kohtaa yhä useampia kirkon työntekijöitä. Tämän vuoksi henki-

löstön työssä jaksamiseen on edelleen kiinnitettävä vakavaa huo-

miota ja jaksamista parantavia toimia on jatkettava.

Ø Tasa-arvolaki velvoittaa yli 30 hengen työyhteisöjä laatimaan

tasa-arvosuunnitelman. Sitä ei kuitenkaan ollut laadittu kuin yksit-

täisissä seurakunnissa. Monissa seurakunnissa erityisesti nais-

pappien asemaan tulisi kiinnittää huomiota.
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XIV KOULUTUS

• Joensuun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on syksystä

1997 alkaen voinut suorittaa tutkintoja läntisen teologian koulu-

tusohjelmassa. Pappiskoulutus on tarkoitus aloittaa vuoden 2001

syksyllä.

• Diakoniatyöntekijöiden ja nuorisotyönohjaajien peruskoulutuk-

sesta vastaavat ammattikorkeakoulut vakinaistettiin elokuusta

2000 lähtien.

• Kirkon uusi henkilöstökoulutussopimus astui voimaan vuonna

1998. Seurakuntien tulee laatia useamman vuoden ajalle ulottuva

koulutussuunnitelma, jossa määritellään henkilöstökoulutuksen

tavoitteet ja painopistealueet ja jossa koko henkilöstö otetaan

huomioon. Kuitenkin lähes puolet seurakunnista oli vailla vuo-

delle 2000 laadittua koulutussuunnitelmaa.

• Piispainkokous hyväksyi helmikuussa 1999 kirkkoherran virkaan

vaadittavan seurakuntatoiminnan johtamisen tutkinnon ja kirkon

pastoraalikoulutuksen kokonaisuuden. Johtamistutkinto vaadi-

taan vuoden 2002 alusta kirkkoherran virkaa hakevalta.

1. PERUSKOULUTUS

Teologit

Teologit Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtäviin koulutetaan Hel-

singin yliopistossa ja Åbo Akademissa. Näiden lisäksi Joensuun yliopis-

ton humanistisessa tiedekunnassa on voinut suorittaa vuodesta 1997 läh-

tien teologian kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja

läntisen teologian koulutusohjelmassa. Joensuussa ei kuitenkaan ole vielä

ollut mahdollista suorittaa evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirkaan pä-

tevöittäviä opintoja. Toukokuussa 2000 kokoontunut kirkolliskokous

hyväksyi aloitteen pappisvirkaan valmistavan teologikoulutuksen vauh-

dittamisesta Joensuun yliopistossa. Tavoitteena on luoda edellytykset
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evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirkaan valmistavan teologikoulutuk-

sen aloittamiselle Joensuun yliopistossa syksyllä 2001.

Vuosien 1996–1999 aikana teologisiin opintoihin Helsingin yli-

opiston ja Åbo Akademin teologisiin tiedekuntiin ja Joensuun yliopis-

ton läntisen teologian koulutusohjelmaan valittiin yhteensä 869 uutta

opiskelijaa. Samana aikana 563 henkeä suoritti teologian maisterin tut-

kinnon.

Helsingin yliopistossa käynnistettiin vuosikymmenen lopulla tut-

kinnonuudistus. Teologisessa tiedekunnassa opintojen uudistamisessa

pyrittiin erityisesti ottamaan huomioon ne opiskelijat, jotka eivät tähtää

kirkon virkaan. Åbo Akademiin perustettiin puolestaan vuonna 1997

ns. vapaa linja (fria linjen), joka poikkeaa rakenteeltaan aiemmista teo-

logisista tutkinnoista. Enemmän valinnaisuutta sisältävän vapaamman

linjan (ns. C-linja) perustamista suunniteltiin myös Helsingin yliopiston

teologiseen tiedekuntaan. Uudistuksessa päädyttiin kuitenkin mahdol-

listamaan vapaampi opiskelu jo olemassa olevassa, kirkon ja yhteiskun-

nan tehtäviin valmentavassa A-koulutusohjelmassa. Yksi keskeinen pe-

riaate uudistuksessa oli pyrkimys tutkinnon joustavuuteen.

Nelivuotiskaudella korostettiin aiempaa enemmän yliopiston ja

työelämän välisten yhteyksien merkitystä. Erityisesti huomiota kiinni-

tettiin siihen, että teologian maisterin tutkinto olisi kirkon ja koululai-

toksen ohella houkutteleva myös muiden työnantajien näkökulmasta.

Tämän taustalla oli yhtäältä se, että lamavuosina teologien mahdolli-

suudet sijoittua perinteisiin tehtäviinsä kirkon, seurakuntien ja koulu-

laitoksen palvelukseen olivat heikentyneet, ja toisaalta se, että teologit

itse olivat aikaisempaa enemmän hakeutumassa muualle kuin kirkon

virkoihin. Siitä huolimatta edelleen valtaosa teologeista sijoittui perin-

teisiin tehtäviin. Teologian maistereiksi valmistuneiden työllisyystilan-

teesta laajemmin luvussa XIII Henkilöstö.

Kirkon puolella teologisen tutkinnon uudistukset herättivät kysy-

myksen, antaako teologian maisterin tutkinto edelleen ne valmiudet,

jotka perinteisesti ovat kuuluneet pappissivistyksen saavuttamiseen.

Tiedekunnat halusivat kuitenkin myös kuunnella niitä odotuksia, joita

kirkolla oli teologikoulutusta kohtaan.

Vuonna 1999 valmistui kirkon teologikoulutustoimikunnan aset-
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taman työryhmän selvitys Suomessa suoritettavien teologisten tutkin-

tojen kelpoistavuudesta kirkon virkaan. Työryhmässä olivat edustettui-

na kaikki teologista koulutusta antavat tiedekunnat. Työryhmä esitti,

että kirkon tulee selkiyttää kantaansa siihen, mitä se odottaa työhönsä

hakeutuvien teologian maistereiden akateemiselta koulutukselta. Tätä

tehtävää varten piispainkokous asetti syksyllä 1999 työryhmän laati-

maan ehdotuksen siitä, minkälainen teologinen tutkinto vaaditaan pap-

pisvirkaan. Työryhmä sai valmisteltavakseen myös muita kirkon pap-

piskoulutukseen liittyviä tehtäviä, kuten pappisvihkimyksen erivapauk-

sia koskevien määräysten mahdollisen tarkistamisen ja kysymyksen

pappisvirkaan kutsumisen edellytyksistä.

Kertomuskaudella vihittiin pappisvirkaan 436 henkeä (213 miestä

ja 223 naista), joista 24 lehtoria. Lukuun sisältyy 11 henkeä, jotka vihit-

tiin muutoin kuin teologian maisterin tutkinnon perusteella. Lisäksi

evankelis-luterilaisen kirkon pappisoikeudet sai muuten kuin vihki-

myksessä viisi henkeä. Pappisvihkimysten määrä nousi edellisestä ker-

tomuskaudesta 42 %. Mikäli lehtoreiden vihkimyksiä papiksi ei oteta

huomioon, nousu oli vieläkin suurempi, 64 %. Edellinen kertomuskau-

si osui lama-aikaan, jolloin papiksi vihittiin vain 307 henkeä, joista 56

lehtoreita. Pappisvirasta erosi kertomuskaudella viisi henkeä ja erotet-

tiin kaksi, joista toinen kolmen kuukauden määräajaksi.

Hiippakunta
Pappisvirkaan vihittyjä

1980–1983 1984–1987 1988–1991 1992–1995 1996–1999
Turku 44 34 102 29 60

Tampere 35 36 124 30 42

Oulu 33 32 33 63 49

Mikkeli 30 17 64 27 58

Porvoo 27 21 49 18 20

Kuopio 25 27 65 24 63

Lapua 32 21 55 26 37

Helsinki 69 96 236 90 107

Koko kirkko 295 284 728 307 436

Vihityistä lehtoreita - - 375 56 24

Vihityistä naisia - - 517 132 223

Taulu 7. Papiksi vihittyjen määrä vuosina 1980–1999.

Kysymys teologien peruskoulutuksesta on ajoittain herättänyt mielipi-

teenvaihtoa. Piispainkokous, jonka tehtävänä kirkkolainsäädännön mu-
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kaan on määritellä, millainen teologinen tutkinto pappisvirkaan vaadi-

taan, on johdonmukaisesti pitänyt kiinni siitä, että pappien tulee saada

peruskoulutuksensa nimenomaan yliopistossa eli tiedekorkeakoulussa.

Kertomuskaudella kymmenvuotisjuhliaan viettänyt Suomen teo-

loginen instituutti (STI) on tarjonnut täydennystä yliopistoissa annetta-

vaan teologiseen opetukseen. Koska yliopistollinen teologikoulutus

koettiin herätysliikkeiden piirissä riittämättömäksi kirkon tehtäviin val-

mistuville, seitsemän kristillistä järjestöä perusti STI:n joulukuussa

1987. STI tukee erityisesti teologian opiskelijoita sekä heidän opinnois-

saan että hengellisessä elämässään. STI:n talous on vapaaehtoisen kan-

natuksen varassa. STI:n toiminta laajeni kertomuskaudella, ja se muutti

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan välittömään läheisyyteen.

Kirkkomuusikot

Keskimmäisen asteen kanttorin virkoihin oikeuttava musiikin maisterin

tutkinto on mahdollista suorittaa kirkkomusiikin koulutusohjelmassa

Sibelius-Akatemiassa Helsingissä ja Kuopiossa. Kirkkomusiikin koulu-

tusohjelmassa on ollut vuosittain yhteensä 30 aloituspaikkaa. Kertomus-

kauden aikana ko. koulutusohjelmaan valittiin 108 uutta opiskelijaa, ja

musiikin maisterin tutkinnon suoritti 110 kirkkomuusikkoa.

Toisen asteen koulutus, joka oikeuttaa alimman asteen kanttorin

virkaan, on jatkunut Oulun, Pietarsaaren, Tampereen ja Turun konser-

vatorioissa. Kertomuskaudella 176 henkeä aloitti opinnot ja 85 valmis-

tui alimman asteen kanttoriksi. Piispainkokouksen helmikuussa 1998

antaman päätöksen mukaan alimman asteen kanttorin virkoihin antaa

kelpoisuuden myös Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjel-

man mukainen musiikin kandidaatin tutkinto. Musiikin kandidaatin

tutkinnon suoritti kertomuskaudella kaikkiaan 12 henkeä.

Kanttoreiden peruskoulutus oli alkamassa myös ammattikorkea-

kouluissa. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu aloitti syksyllä 2000 en-

simmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa kirkkomuusikkokoulu-

tuksen. Piispainkokous hyväksyi vuonna 1998 tutkinnon laajuudeksi

160 ov. Tutkinto antaa oikeuden alimman asteen kanttorin virkoihin.

Kanttorikoulutustoimikunta pyysi vuonna 1999 piispainkokousta pe-

rustamaan työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää kanttorien perus-
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koulutuksen ja virkojen hakukelpoisuuden suhdetta. Piispainkokous

asetti helmikuussa 2000 työryhmän tekemään kokonaisselvityksen tut-

kinnoista, jotka antavat kelpoisuuden kanttorin virkoihin.

Kanttorikoulutustoimikunta käsitteli vuonna 1999 myös ope-

tushallituksen työryhmän esitystä kirkkomuusikon ammatilliseksi pe-

rustutkinnoksi ja lähetti sen edelleen piispainkokouksen arvioitavaksi.

Esitys sisälsi nk. kanttorin näyttötutkinnon eli mahdollisuuden päte-

vöityä kanttorin virkaan omaehtoisilla opinnoilla. Opinnäytteet anne-

taan erikseen asetettavalle tutkintotoimikunnalle. Piispainkokous hy-

väksyi esityksen helmikuussa 2000.

Kirkkomuusikoiksi valmistuneiden työllisyystilanne oli kertomus-

kaudella hyvä, joskin epätasainen (ks. luku XIII Henkilöstö).

Diakoniatyöntekijät ja nuorisotyönohjaajat

Diakoniatyöntekijöiden ja nuorisotyönohjaajien ammatillinen peruskou-

lutus lähentyi merkittävästi toisiaan kertomuskaudella ammattikorkea-

koulujärjestelmän myötä. Diakonia-alan koulutus siirtyi kokonaan elo-

kuun 2000 alusta vakinaistettuun Diakonia-ammattikorkeakouluun

(DIAK). Sen piiriin tulivat syksystä 1996 Helsingin Diakoniaopisto, Jär-

venpään Seurakuntaopisto, Porin diakoniaopisto ja syksystä 1997 myös

Sisälähetysseuran Diakonia- ja Kasvattajaopisto. Lahden diakoniaopisto

ja Oulun diakoniaopisto olivat jo edellisellä kertomuskaudella liittyneet

paikallisiin ammattikorkeakoulukokeiluihin, mutta siirtyivät vuonna 2000

Diakonia-ammattikorkeakouluun. Kyseisten opistojen yhteyteen muo-

dostettiin DIAKin yksiköt, ja opistoasteiset aloituspaikat siirtyivät tällöin

Diakonia-ammattikorkeakouluun.

Edellä kuvattu kehityslinja koski suurelta osin myös nuoriso-

työnohjaajien koulutusta. Helsingin Evankelisen Opiston ja Suomen

Raamattuopiston nuorisotyönohjaajakoulutuksen aloituspaikat siirtyi-

vät Diakonia-ammattikorkeakouluun vuonna 1996 ja opistojen yh-

teyteen muodostettiin DIAKin yksiköt. Sisälähetysseuran oppilaitok-

sessa vastaava toteutui seuraavana vuonna. Raudaskylän Kristillinen

Opisto liittyi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluun vuonna 2000.

Ruotsinkielinen nuorisotyönohjaajien ja diakonien koulutus toteutet-
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tiin Lärkkulla-stiftelsens folkakademissa, joka oli osa Yrkeshögskolan

Sydväst -ammattikorkeakoulua, sekä Helsingin diakoniaopistossa.

Diakonien ja nuorisotyönohjaajien koulutus integroitui DIAKin

koulutusohjelmassa sosionomin (amk) tutkintoon ja diakonissojen

koulutus sairaanhoitajan (amk) tutkintoon. Koulutuksen laajuus oli

140 opintoviikkoa. Piispainkokous päätti vuonna 1996, että 60 opinto-

viikkoa teologisia perusopintoja ja kirkollisia ammattiopintoja sisältävä

ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden kirkon virkoihin.

Nelivuotiskausi oli diakonia-alan ja nuorisotyönohjaajien koulu-

tuksen siirtymäkautta, kun suurin osa viimeisistä opistoasteisista opis-

kelijoista valmistui. Ammattikorkeakoulut tarjosivat mahdollisuuden

myös niin sanottuun muuntokoulutukseen, johon voivat osallistua

aiemmin opistotutkinnon suorittaneet diakonia-alan työntekijät ja nuo-

risotyönohjaajat.

Diakoniatyöntekijöiden ja nuorisotyönohjaajien koulutuksen siir-

tyminen ammattikorkeakouluihin herätti jonkin verran epätietoisuutta

ja ihmettelyä seurakunnissa. Muutoksen pelättiin johtavan kirkollisen

osaamisen ohentumiseen. Koulutusjärjestelmän uudistuminen herätti

sekä oppilaitoksissa että seurakunnissa entistä suuremman kiinnostuk-

sen koulutuksen arviointia kohtaan. Koulutuksen arviointi kohdistui

erityisesti siihen, kuinka koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Tulosten

mukaan koulutusohjelma vastasi työelämän tarpeita, mutta valmistu-

neiden työntekijöiden osaamista pystytään arvioimaan vasta myöhem-

min.

Kertomuskaudella valmistui 248 diakonian viranhaltijan tutkin-

non suorittanutta, 344 nuorisotyönohjaajan tutkinnon suorittanutta,

167 diakonian ja nuorisotyön yhdistelmätutkinnon suorittanutta ja 270

diakonissan tai diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon sai-

raanhoitajan tutkinnon suorittanutta. Diakonia-alan ammattikorkea-

koulututkinnon suorittaneita oli 75. Lisäksi muuntokoulutuksen, jossa

aiemmin suoritettu opistotutkinto täydennettiin ammattikorkeakoulu-

tutkinnoksi, suoritti seitsemän.

Lähetyssihteerit ja lähetystyöntekijät

Seurakunnan lähetyssihteerien koulutuksessa saatiin kertomuskauden ai-
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kana valmiiksi laaja ja pitkään valmisteltu uudistus. Sen mukaan koulutus

jaettiin toisaalta kokoaikaiseen työhön ja virkaan tähtäävään koulutuk-

seen ja toisaalta vapaaehtoisten ja palkkiotoimisten työntekijöiden koulu-

tukseen. Kokoaikaiseen lähetyssihteerin virkaan tarvittava koulutus yh-

distettiin piispainkokouksen syksyllä 1999 tekemällä päätöksellä sellai-

seen ammattikorkeakoulututkintoon, joka antaa kirkon nuorisotyönoh-

jaajan, diakonin tai diakonissan kelpoisuuden. Kyseiseen ammattikorkea-

koulututkintoon tulee sisältyä teologisia perusopintoja 10 ov ja kirkolli-

sen työn ammattiopintoja 55 ov, joista viisi opintoviikkoa on lähetyssih-

teerin ammattiopintoja.

Kirkon nuorisotyönohjaajan, diakonin tai diakonissan opisto-

tasoisen tutkinnon suorittaneelle kelpoisuuden lähetyssihteerin virkaan

antaa lähetyssihteerin viiden opintoviikon ammattiopintoja sisällöltään

vastaava kurssi ammatillisena lisäkoulutuksena. Aikaisemman lähetys-

sihteerikoulutuksen suorittaneet säilyttävät kelpoisuuden lähetyssihtee-

rin virkaan.

Tehdyillä ratkaisuilla pyrittiin edistämään seurakuntatyön koko-

naisuutta ja seurakunnan missionaarisuuden kokonaisvaltaisuutta.

Palkkiotoimisten ja vapaaehtoisten lähetyssihteerien koulutus siirtyi to-

teutettavaksi hiippakuntatasolla yhteistyössä Kirkon lähetystyön kes-

kuksen kanssa.

Lähetystyöntekijöiden koulutuksessa käynnistettiin selvitystyö,

joka tähtäsi sisällöltään yhteiseen koulutukseen kaikkien lähetysjärjes-

töjen työntekijöille. Vaikka kokonaan yhteiseen koulutukseen siirtymi-

selle ei vielä löytynyt ratkaisua, yhteisen koulutuksen osuus kasvoi, ja

yhteinen työskentely ja kokemusten vaihtaminen koettiin hyödylliseksi.

Samalla voitiin vahvistaa ulkomaille lähtevien työntekijöiden identi-

teettiä kirkon työntekijöinä.

Lastenohjaajat ja lapsityönohjaajat

Lastenohjaajakoulutusta järjestettiin kertomuskauden lopussa kahdessa-

toista oppilaitoksessa. Ne olivat Jaakkiman kristillinen opisto, Jyväskylän

kristillinen opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto, Karhunmäen kristillinen

kansanopisto, Kaustisen Evankelinen Kansanopisto, Kristliga folkhög-

skolan i Nykarleby, Lahden diakonian instituutti, Luther-opisto, Por-
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taanpään kristillinen opisto, Sisälähetysseuran Opisto, Turun Kristillinen

Opisto ja Ylitornion kristillinen opisto. Lastenohjaajan perustutkinto oli

mahdollista suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena (100 ov), aikuis-

koulutuksen näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Näyttö-

koejärjestelmä antoi lyhyen kurssimuotoisen koulutuksen saaneille las-

tenohjaajille hyvän väylän tutkinnon suorittamiseen ja ammattitaidon li-

säämiseen. Lastenohjaajia valmistui nelivuotiskaudella kaikkiaan 430.

Lastenohjaajakoulutukselle oli luonteenomaista työelämäyhteyk-

sien vahvistaminen ja kehittäminen. Tämä piirre haastoi myös seura-

kuntia yhä suurempaan yhteistyöhön ja vastuun ottamiseen työnteki-

jöidensä ammatillisesta peruskoulutuksesta. Työn muuttuminen yhä

monipuolisemmaksi ja vaativammaksi edellytti koulutuksen kehittä-

mistä. Koulutustarvetta piti yllä myös kouluttamattomien ja eläkkeelle

siirtyvien lastenohjaajien suuri määrä.

Kertomuskauden aikana valmisteltiin koulutuksen laajentamista

120 ov:n lapsi- ja perhetyön perustutkinnoksi, johon sisältyy vähintään

20 ov:n työssä oppimisen jakso. Uusi koulutus alkaa syksyllä 2001.

Lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutusta jatkettiin vuonna 1993

hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti. Nelivuotiskauden aikana

koulutuksen suoritti 99 henkeä, joista 52 täydensi aikaisemmin suori-

tettua päiväkerhon toiminnanohjaajan tai pyhäkoulusihteerin koulutus-

ta. Koulutuksen järjestämisestä vastasi edelleen Seurakuntaopiston

Lapsityön instituutti.

Muu henkilöstö

Seurakuntien taloudellis-hallinnollinen henkilöstö oli peruskoulutuksel-

taan pääasiassa opistoasteen tutkinnon tai sitä alemman asteen ammatilli-

sen tutkinnon suorittaneita. Hyvin monen ammatillinen osaaminen pe-

rustui edelleen kokemukseen, joka oli hankittu käytännön työtehtävissä.

Taloudellis-hallinnollisen henkilöstön suorittamat tutkinnot antavat kel-

poisuuden toimia yhteiskunnassa erilaisten työnantajien palveluksessa.

Koulutuksessa ei ole erityisesti otettu huomioon seurakuntaa mahdol-

lisena tulevana työympäristönä.

Kirkonpalvelijoiden peruskoulutus järjestettiin Jyväskylän kristil-

lisessä opistossa. Siellä myös käynnistettiin hanke, joka mahdollistaa

KOULUTUS

253



suntion ammattitutkinnon suorittamisen näyttötutkintona. Hankkee-

seen liittyi pyrkimys käynnistää tutkintoon valmistava koulutus.

2. HENKILÖSTÖKOULUTUS

Suomalaisessa yhteiskunnassa koulutusjärjestelmä kävi kertomuskauden

aikana läpi muutosprosessia, joka vaikutti paitsi kirkon työntekijöiden

peruskoulutukseen myös sitä seuraavaan henkilöstökoulutukseen. Kir-

kon monet uudistushankkeet, kuten jumalanpalvelus- ja käsikirjauudis-

tus, diakonaattikomitean ehdotus, kristinopin uudistus, johtamiskoulu-

tuksen ratkaisut ja pastoraalikoulutuksen kehittäminen, loivat mittavia

koulutushaasteita.

Henkilöstökoulutusta antoivat Kirkon koulutuskeskus (KK) ja

muut Kirkkohallituksen yksiköt, hiippakunnat, oppilaitokset ja kristilli-

set järjestöt. Seurakuntayhtymät ja suuret seurakunnat järjestivät varsin

itsenäisesti henkilöstölleen koulutusta.

Henkilöstökoulutuksen kenttä oli edelleen varsin jäsentymätön, ja

koulutuksen tarjoajat kilpailivat keskenään aiempaa enemmän. Yhteistyön,

verkostoitumisen ja koordinoinnin vahvistaminen onkin tulevaisuudessa

entistä tärkeämpää.

Kirkon uusi henkilöstökoulutussopimus astui voimaan vuoden 1998

alusta. Sen mukaan henkilöstökoulutus on osa seurakunnan toiminnan ja

talouden suunnittelua sekä toiminnan tukifunktio. Henkilöstökoulutuksel-

la tarkoitetaan koulutusta, jota seurakunta työnantajana järjestää tai hank-

kii henkilöstölleen kehittääkseen seurakunnan toimintoja sekä parantaak-

seen henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hy-

vinvointia. Seurakuntien tuleekin laatia useamman vuoden ajalle ulottuva

koulutussuunnitelma, jossa määritellään henkilöstökoulutuksen tavoitteet

ja painopistealueet ja jossa koko henkilöstö otetaan huomioon. Tältä pe-

rustalta rakennetaan talousarviovuoden suunnitelma ja varataan tarvittavat

koulutusmäärärahat. Kirkon pääsopijaosapuolen henkilöstökoulutussopi-

mustyöryhmän vuonna 1997 noin kahteenkymmeneen seurakuntaan te-

kemän kyselyn perusteella näytti siltä, että toiminnallisen puolen henkilös-

tön koulutukseen oli käytetty enemmän koulutusmäärärahoja kuin ta-

loudellis-hallinnollisen henkilöstön koulutukseen.
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Vuonna 2000 oli 35 %:ssa seurakunnista voimassa erillinen henki-

löstön koulutussuunnitelma ja 24 %:ssa seurakunnista se oli osana vä-

hintään kolmivuotista taloussuunnitelmaa. 41 %:ssa seurakunnista ei

ollut voimassa olevaa henkilöstön koulutussuunnitelmaa.

Henkilöstökoulutussopimuksen sopijaosapuolten mukaan riittävä

koulutusmääräraha oli 0,5–1,3 % talousarviossa koko henkilöstön palk-

kamenoja varten varattujen määrärahojen yhteismäärästä.

Pastoraalikoulutuksen kokonaisuudistus

Piispainkokous asetti vuonna 1996 piispa Olavi Rimpiläisen johtaman

työryhmän valmistelemaan kirkon pastoraalikoulutuksen osa-alueiden

kokonaisuudistusta. Hanke lähti liikkeelle valmisteluista, jotka tähtäsivät

pastoraalitutkinnon rakenteen uudistamiseen ja tutkintoa koskevien piis-

painkokouksen määräysten tarkistamiseen. Työryhmän mietintö Kirkon

pastoraalikoulutuksen kokonaisuus valmistui vuonna 1998. Pastoraalikoulu-

tuksella tarkoitetaan siinä kaikkea kirkon toimesta papeille järjestettävää

seurakuntatyöhön liittyvää koulutusta. Työryhmä pyrki hahmottamaan

pastoraalikoulutuksen kokonaisuutena, johon kuuluvat osa-alueina teolo-

gian opiskelijoiden soveltuvuustutkinta, opiskelijoiden työharjoittelu

seurakunnassa, ordinaatiokoulutus, työhön perehdyttäminen pappisuran

alussa, seurakuntatyön johtamisen tutkinto, ylempi pastoraalitutkinto ja

koulutus työuran myöhemmissä vaiheissa. Vaikka työharjoittelu sisältyy

tiedekunnan soveltavien opintojen kokonaisuuteen, se voidaan mieltää

myös osana pastoraalikoulutuksen kokonaisuutta.

Pastoraalikoulutuksen työryhmä määritteli kirkon pastoraalikou-

lutuksen tavoitteet ja ryhmitti ne viideksi pääkohdaksi: 1. tukea papis-

ton identiteettiä ja spiritualiteettia, oikeaa omanarvontuntoa kirkon

työntekijöinä sekä seurakuntatyön arvostusta; 2. kehittää papiston am-

mattitaitoa seurakuntatyössä eli papin perustehtävissä; 3. syventää pa-

piston teologista tietämystä ja sen soveltamista; 4. kehittää papin val-

miuksia toimia kirkossa ja yhteiskunnassa; 5. tukea seurakuntapappina

toimimista papin koko työuran ajan.

Piispainkokous hyväksyi helmikuussa 1999 kirkon pastoraalikou-

lutuksen tavoitteet ja rakenteen työryhmän mietinnössä esitetyllä taval-

la sekä antoi Kirkon koulutuskeskukselle tehtäväksi jatkaa pastoraali-
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tutkintoa ja ylempää pastoraalitutkintoa koskevien määräysten valmis-

telua. KK:ta pyydettiin myös jatkamaan pastoraalikoulutuksen muiden

osien kehittämistä yhteistyössä tuomiokapitulien kanssa.

Kirkolliskokous päätti vuonna 1994 käsitellessään papinvaalin

uudistusta, että kirkkoherran virkaan vaaditaan seurakuntatyön johta-

misen tutkinto. Piispainkokouksen tehtävänä oli antaa soveltuvuustut-

kinnan ja johtamiskoulutuksen sisällöstä tarkemmat määräykset. Piis-

painkokous päätti helmikuussa 1999 kirkkoherralta vaadittavan seura-

kuntatyön johtamisen tutkinnon laajuudesta ja rakenteesta. Tutkintoa

täsmennettiin vielä helmikuussa 2000 pidetyssä piispainkokouksessa.

Tutkinto edellytetään vuoden 2002 alusta lähtien avoimeksi julistetta-

viin kirkkoherran virkoihin hakevilta. Tutkintoon sisältyvät kahden

opintoviikon laajuiset kirkkoherran tehtäviä ja johtajuutta käsittelevät

opinnot sekä opintojen aikana soveltuvuustutkinta, jossa selvitetään

tutkinnon suorittajan edellytykset toimia työyhteisön johtajana.

Tutkinnon voivat suorittaa papit, joilla on pastoraalitutkinnosta

vähintään arvosana ”kiitoksella hyväksytään”. Tutkinnon korvaa pas-

toraalitutkinto arvosanalla ”korkeimmalla kiitoksella hyväksytään” tai

ylempi pastoraalitutkinto, joka on suoritettu piispainkokouksen

6.3.1991 tai sen jälkeen päättämien tutkintovaatimusten mukaisesti, tai

ennen vuotta 2000 suoritettu kirkon johtamiskoulutusohjelman 1990

mukainen johtamiskoulutus. Tutkintoa ei myöskään vaadita vakinai-

sessa kirkkoherran virassa olevalta papilta hänen hakiessaan muuta

kirkkoherran virkaa.

Sielunhoidon koulutus

Seurakuntien työntekijät etsivät aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia

saada syventävää sielunhoidon koulutusta. Kirkon koulutuskeskus on 20

vuoden ajan järjestänyt jatkuvasti ja säännöllisesti kaksivuotisia koulu-

tusohjelmia Kirkon perheasiain keskuksen ja Kirkon sairaalasielunhoi-

don keskuksen kanssa. Vastaavia koulutusohjelmia järjestettiin yhdessä

hiippakuntien kanssa ns. klinikkakoulutuksena, johon kuului sairaaloissa

tapahtuvaa ohjattua työssä oppimista sielunhoitajana. Tällaista pappien ja

diakonian viranhaltijoiden sielunhoidon koulutusta järjestettiin kerto-

muskauden aikana Tampereen, Oulun ja Lapuan hiippakunnissa. Kirkon
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sairaalasielunhoidon keskus järjesti yhdessä Mikkelin ja Kuopion hiippa-

kuntien kanssa diakoniatyöntekijöiden sielunhoidon täydennyskoulutus-

ta. Sairaalasielunhoitajien erikoistumiskoulutusta kehitettiin liittämällä sii-

hen nelipäiväinen pastoraalipsykologiaa käsittelevä jakso.

Kirkon perheasiain keskus, Kirkon sairaalasielunhoidon keskus ja

Kirkon koulutuskeskus ovat järjestäneet sielunhoitotyön ja sielunhoi-

don koulutuksen tueksi kaksivuotisia sielunhoidon työnohjaajakursseja

3–4 vuoden välein vuodesta 1983 lähtien. Nelivuotiskauden aikana jär-

jestettiin yksi kurssi. Kirkon koulutuskeskus toteutti samanaikaisesti

seurakuntatyön työnohjaajakoulutusta. Koulutustarve oli edelleen suu-

ri eikä kaikkia soveltuvia hakijoita voitu ottaa koulutukseen.

Turun arkkihiippakunnassa sekä Helsingin ja Tampereen hiippa-

kunnissa kehitettiin hengellistä ohjausta tukevaa koulutusta yhteistyös-

sä Kirkon koulutuskeskuksen ja Hiljaisuuden Ystävät ry:n kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on tukea osanottajan pyrkimystä ymmärtää

omaa hengellistä identiteettiään, avartaa ja syventää omaa hengellistä

elämää ja rohkaista hengellisinä ohjaajina toimivia tai sellaista tehtävää

harkitsevia.

Kirkon koulutuskeskus

Kirkon koulutuskeskus kävi kertomuskauden ajan läpi murrosvaihetta,

joka aiheutui ennen muuta sen toimintaympäristön monitahoisista muu-

toksista. Koulutusta pyrittiin uudistamaan niin, että se vastaa paremmin

toimintaympäristön muutoksen synnyttämiä tarpeita. Toiminta-alueista

erityisesti kirkollisen henkilöstökoulutuksen koordinointi vahvistui.

Keskuksen toiminnan kehittämiseksi laadittiin vuoteen 2005 ulot-

tuva toimintastrategia, joka painottaa ennen muuta koulutuksen koor-

dinoinnin, suunnittelun, seurannan ja arvioinnin merkitystä.

Kirkon henkilöstön koulutuksen koordinointi oli aiempaa sel-

vemmin Kirkon koulutuskeskuksen vastuulla. Sen asema koordinoija-

na selkiytyi myös Kirkkohallituksen sisällä.

Koulutuksen suunnittelu oli sekä koulutuksen tarjoajien että sen

käyttäjien eli seurakuntien näkökulmasta entistä tärkeämpää. Kirkon

koulutuskeskus kokosi vuosittain tiedot kirkollisesta henkilöstökoulu-

tuksesta oppaaseen, jota seurakunnat voivat käyttää omassa koulutus-
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suunnittelussaan. Erityisesti kirkon lukuisat uudistushankkeet loivat ti-

lanteen, jossa kirkon keskusten ja hiippakuntien koulutusyhteistyön

tarve korostui.

Kertomuskaudella käynnistettiin ja toteutettiin lukuisia koulutus-

suunnitteluun liittyviä hankkeita. Kirkkoherrojen johtamiskoulutuksen

ohella yhteistyötahojen kanssa käynnistettiin johtamiskoulutusohjel-

man suunnittelu henkilöstölle, joka toimii taloudellis-hallinnollisen

alan työnjohtotehtävissä. Ohjelman suoritettuaan henkilö voi jatkaa

opintojaan aina johtamisen erikoisammattitutkintoon asti.

Kertomuskauden aikana taloudellis-hallinnollisen henkilöstön

koulutuksen koordinointi osoitettiin aiempaa selvemmin Kirkon kou-

lutuskeskukselle. Seurantaryhmä saikin vuonna 1999 valmiiksi raport-

tinsa seurakuntien taloudellis-hallinnollisen henkilöstön koulutuksen

kehittämisestä. Siinä korostettiin koulutuksen merkitystä, koska tämän

henkilöstöryhmän keski-ikä oli korkea ja useiden peruskoulutuksen

taso heikko.

Koulutuksen arviointi muodostaa kirkossa yhden lähivuosien

merkittävistä haasteista. Peruskoulutuksen alueella tehtävä toteutetaan

yhteistyössä kouluttavien laitosten kanssa. Henkilöstökoulutuksen

osalta arviointi käynnistetään Kirkon koulutuskeskuksen arvioinnilla.

Edessä on monivaiheinen arviointiprosessi, jonka tarkoituksena on ke-

hittää tarjolla olevaa koulutusta siten, että se on laadukasta ja vastaa

seurakuntien tarpeisiin.

Koulutustoiminnassa Kirkon koulutuskeskuksen painopisteet olivat

kertomusvuosien ajan raamattuteologiassa, jumalanpalveluskoulutuksessa,

johtamistaidon koulutuksessa ja työyhteisön kehittämisen koulutuksessa.

Koulutuskeskus vastasi yhdessä hiippakuntien kanssa pastoraali-

tutkintoon kuuluvan koulutuksen antamisesta. Kursseille osallistunei-

den määrä oli kertomuskauden aikana pienimmillään 167 (vuonna

1997). Vuonna 1999 kursseille osallistui 247 henkeä, mikä merkitsi la-

maa edeltävän osanottajamäärän saavuttamista. Kehitys johtuu pappis-

vihkimysten määrän kasvusta ja ennakoi koulutustarpeen pysymistä

korkeana myös lähivuosina.
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Hiippakunnat

Hiippakuntien vastuulla oli pappien ordinaatiokoulutus, osa pastoraali-

koulutuksesta ja lähes koko ylemmän pastoraalitutkinnon edellyttämä

koulutus. Viimeksi mainitun koulutuksen toimivuudesta saatiin hyvin

vaihtelevia tuloksia, ja lähivuosina ylemmän pastoraalikoulutuksen toteu-

tusta on arvioitava laajemmin. Teologian ylioppilaiden harjoittelut seura-

kunnissa järjestettiin yhteistyössä teologisten tiedekuntien kanssa. Hiip-

pakunnat vastasivat opiskelijoiden palauteseminaareista.

Hiippakuntien antamasta täydennys- ja lisäkoulutuksesta vastasi-

vat työalojen hiippakunnalliset toimikunnat, pääsihteerit ja hiippakun-

tasihteerit kouluttajaverkostoineen. Täydennyskoulutuksen teemat vaihte-

livat hiippakuntien erityistarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöiden

kouluttaminen toteutui yhteistyössä Suomen Kirkon Seurakuntatoimin-

nan Keskusliiton kanssa ja Porvoon hiippakunnassa seurakuntien ja hiip-

pakunnan yhteistyönä. Hiippakuntien järjestämille kursseille osallistunei-

den määrä kasvoi kertomuskaudella.

Nelivuotiskaudella pastoraalitutkinnon suoritti kaikkiaan 130 miestä

ja 70 naista. Uusimuotoisen ylemmän pastoraalitutkinnon suoritti 25

miestä ja 8 naista ja vanhamuotoisen korkeimmalla kiitoksella hyväksyttä-

vän pastoraalitutkinnon kolme miestä.

Ylempi pastoraalitutkinto suoritettiin tuomiokapituleihin. Kirkon

koulutuskeskus tuki tutkinnon suorittajia antamalla ohjausta tutkielmien

teossa ja järjestämällä metodikoulutusta. Tutkintoa suorittavien määrä kas-

voi voimakkaasti. Tällä alueella on vastedes kehitettävä yhteistyötä teolo-

gisten tiedekuntien kanssa, jottei opinnoissa synny turhaa päällekkäisyyttä.

Hiippakuntien keskinäisestä koulutusyhteistyöstä saatiin hyviä koke-

muksia esimerkiksi virkaan valittujen kirkkoherrojen koulutuksessa. Lähi-

vuosina hiippakunnissa merkittävän koulutushaasteen muodostaa seura-

kuntatyön johtamisen tutkintoa suorittavien kouluttaminen. Kertomus-

kauden aikana oli tarpeen panostaa myös jumalanpalveluskoulutukseen.

Kirkolliskokouksen myöntämän lisärahoituksen hiippakunnat käyttivät

tilanteeseensa sopivalla tavalla esimerkiksi täyspäiväistämällä määrä-

ajaksi hiippakuntakanttoreiden työajan. Tällä alueella koulutustarve tu-

lee säilymään sittenkin, kun uusi jumalanpalvelus on otettu käyttöön

adventtina 2000.
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Kristilliset järjestöt ja kouluttavat laitokset

Henkilöstökoulutuksen alalla kristillisillä järjestöillä ja kouluttavilla laitok-

silla oli merkittävä koulutustehtävä. Ne monipuolistivat kertomuskauden

aikana tarjontaansa ja ulottivat sen myös sektoreille, joilla eivät olleet

aiemmin toimineet. Koulutettavien näkökulmasta tämä merkitsi valinta-

mahdollisuuksien laajenemista. Erityisesti henkilöstö- ja taloushallinnon

koulutuksessa, kiinteistötyön eri aloilla, musiikkitoiminnassa, kristillisen

kasvatuksen, diakonian ja yhteiskuntatyön aloilla kristillisellä järjestöken-

tällä oli tärkeä tehtävä kirkon ja seurakuntien toimintaa tuettaessa ja ke-

hitettäessä.

Teologisten tiedekuntien tarjoama täydennyskoulutus oli edelleen

vähäistä. Diakonia-ammattikorkeakoulu pyrki vahvistamaan asemaan-

sa monialaisen lisäkoulutuksen antajana. Kun jatkotutkinnon suoritta-

minen käy mahdolliseksi myös ammattikorkeakouluissa, niiden asema

kirkollisen koulutuksen kentässä vahvistunee.

Yksi keskeinen kirkollisen koulutuksen haaste on toimivien yh-

teistyömallien ja työnjaon sekä annetun koulutuksen arviointijärjestel-

mien kehittäminen.

Ø Seurakunnan tehtäviin opiskeleville on tarjottava mahdollisuus

luonteviin kontakteihin seurakuntiin ja riittävään työharjoitteluun

opiskeluaikana. Harjoittelukokemuksilla voi olla merkittävä vai-

kutus tulevan työnantajan ja ammatin valintaan. Kun kilpailu

osaavista työntekijöistä kiristyy, seurakuntienkin on tunnettava

oma vastuunsa tulevien työntekijöiden koulutuksesta. Harjoitte-

lun ohjaukseen on suhtauduttava vakavasti.

Ø Kouluttavat laitokset ja opiskelijat ovat usein vedonneet kirkon

johtoon yhteyksien hoitamiseksi varsinkin kirkon työhön aikoviin

opiskelijoihin. Kirkolle tämä on tärkeä haaste.

Ø Henkilöstökoulutussopimus korostaa henkilöstön osaamisen ja

koulutuksen merkitystä perinteisen talouspainotteisen ajattelun

rinnalla. Se tarjoaa myös aiempaa paremmat mahdollisuudet ana-

lysoida henkilöstökoulutuksen kohdentumista ja tarpeita. Selvi-
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tystyön ja arvioinnin tulee kattaa myös taloudellis-hallinnollisen

henkilöstön koulutus.

Ø Uskonnollisesti moniarvoistuvassa Suomessa myös kirkon työn-

tekijät tarvitsevat enenevässä määrin mahdollisuuksia ja tukea

vaaliakseen omaa hengellistä elämäänsä ja kehittääkseen ammat-

ti-identiteettiään, joka heillä on kirkon työntekijöinä. Koulutuk-

sen näkökulmasta tämä merkitsee lisääntyvää paneutumista kir-

kon työntekijöiden perustehtävän ja ammatillisen identiteetin sel-

kiinnyttämiseen. Haaste tulee ottaa vastaan kaikilla kirkollisen

koulutuksen alueilla.
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XV TUTKIMUS

• Teologisella koulutusalalla suoritettiin ennätysmäärä tohtorin tut-

kintoja. Myös muu teologinen julkaisutoiminta kasvoi voimak-

kaasti.

• Teologinen tiedekunta menestyi parhaiten Helsingin yliopiston

tutkimuksen arvioinnissa. Parhaan arvion saivat eksegetiikan ja

systemaattisen teologian laitokset.

• Seurakuntien omista lähtökohdista nousevien, omaa toimintaa

selvittävien tutkimusten määrä lisääntyi kertomuskaudella.

• Kirkon tutkimuskeskuksen pitkäaikainen johtaja, dosentti Harri

Heino kuoli joulukuussa 1999.

1. KIRKON TUTKIMUSKESKUS

Kirkon tutkimuskeskus on Kirkkohallituksen erillisyksikkö, joka tekee

kirkon, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen päätöksenteolle ja toimin-

nan kehittämiselle tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yh-

teiskunnan muutosten tutkimusta. Tutkimus on luonteeltaan pääosin so-

veltavaa. Vastaavanlaisia, joskin resursseiltaan suurempia tutkimuslaitok-

sia on myös Ruotsin ja Norjan kirkoilla.

Kirkon tutkimuskeskus tekee kiinteää yhteistyötä erityisesti teolo-

gisten tiedekuntien kanssa ja myöntää apurahoja muun muassa näiden

tiedekuntien tutkijoille.

Kertomuskauden alussa tutkimustoiminnan painopisteitä olivat

nuorten uskonnollinen elämänkaari ja uskontokasvatus, jumalanpalve-

lusuudistus, seurakunnan jäsenyys, seurakunnan toiminnan priorisoin-

ti, Euroopan yhdentymisen kirkolle tuomat haasteet sekä kristinuskon

ja perusarvojen välinen suhde. Keväällä 1996 painopisteiksi määritel-

tiin kirkon normit ja ajankohtaiset eettiset kysymykset, uskonnollinen

monikulttuurisuus suomalaisessa yhteiskunnassa, kirkon ja seurakun-

tien toimintarakenteen ja yhteistyöverkostojen kehittäminen sekä kirk-

kojen ja uskontojen väliset dialogit. Keväällä 1998 tutkimustoiminnan
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painopisteitä uudistettiin jälleen. Tällöin keskuksen painopisteiksi mää-

riteltiin suomalaisten arvot ja uskonnollisuus, Euroopan arvot ja us-

konnollisuus, kirkon toiminnan kehittäminen sekä kirkko ja seurakun-

ta työyhteisönä.

Euroopan yhdentyminen ja muu kansainvälistyminen näkyi

sekä keskuksen tutkimustoiminnan kansainvälistymisessä että kan-

sainvälisten yhteyksien lisääntymisessä. Keskus oli mukana muun muas-

sa Euroopan arvoja, moraalia ja uskonnollisuutta moniarvoistuvassa

Euroopassa käsittelevässä tutkimusprojektissa, useimmissa Euroopan

maissa toteutetussa Monitor-tutkimuksessa sekä vuodesta 1995 alkaen

Suomen Akatemian rahoittamassa Venäjää ja Suomen lähialueita kos-

kevassa Uskonto ja arvot kommunistivallan päättyessä -projektissa. Projekti

saavutti alallaan johtavan aseman ja Suomen Akatemia myönsi sille jat-

korahoituksen myös vuosiksi 2000–2002.

Kertomuskauden aikana olivat vahvasti esillä seurakuntien työssä

jaksamista, työmotivaatiota ja työyhteisön kehittämistä koskevat tutki-

mushankkeet. Aihetta käsitellään luvussa XIII Henkilöstö.

Kirkon tutkimuskeskuksella on neljä julkaisusarjaa: A-, B- ja C-sarja

sekä englanninkielinen Publications-sarja. Nelivuotiskaudella julkaistiin

yhteensä seitsemäntoista teosta. A-sarjassa ilmestyi yhdeksän tutkimusta.

Vuonna 1996 julkaistiin Risto Ahosen kirja Lähetetty kirkko – Näkökulmia

keskusteluun kirkon uudistuksesta, Pirjo Vuokon tutkimus asiakaslähtöisyy-

destä kirkossa sekä Kari Salosen toimittama teos Mikä messu! Näkökulmia

uudistuvaan jumalanpalvelukseen. Vuonna 1997 sarjassa ilmestyi Kaarina Ylö-

sen tutkimus Inkerin kirkosta ja Eila Vileniuksen tutkimus kirkollisista toi-

mituksista. Vuonna 1998 sarjassa julkaistiin Matti Poutiaisen teos Katekis-

muksen sisältö. Vuonna 1999 ilmestyi Jaakko Rusaman Suomen ekumeeni-

sen neuvoston syntyä ja toimintaa käsittelevä teos, Kati Niemelän teologi-

seen tiedekuntaan pyrkivien uranvalintaa ja ammatillista suuntautumista

tarkasteleva tutkimus sekä Mikko Malkavaaran intialaista dalit-teologiaa

käsittelevä tutkimus. B-sarjassa julkaistiin kaikkiaan kolme teosta, muun

muassa kirkossa harvoin käyvien näkemyksistä jumalanpalveluksesta,

C-sarjassa kaksi teosta ja Publications-sarjassa kolme teosta. Kaikkiaan ne-

livuotiskaudella Kirkon tutkimuskeskuksen sarjoissa julkaistujen teosten

painosmäärä oli 17 000. Edellisellä nelivuotiskaudella määrä oli 24 000.
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Kertomuskauden aikana tutkimusstipendejä myönnettiin kaikki-

aan 123 kappaletta, yhteensä 2,2 milj. mk. Stipendin saajista, samoin

kuin hakijoista, 39 % oli naisia. Myönnetystä rahasummasta 44 % jaet-

tiin naisille. Stipendejä jaettaessa ensisijaisina pidettiin stipendien pai-

nopistealueisiin liittyviä hankkeita. Valtaosa stipendeistä (78 %) jaettiin

systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian tutkimushankkei-

siin.

Oppiaine 1996 1997 1998 1999 Yhteensä

eksegetiikka 1 0 0 1 2

kirkkohistoria 0 1 2 5 8

systemaattinen teologia 11 13 10 9 43

uskontotiede - - 2 - 2

käytännöllinen teologia 6 9 13 13 41

muu 1 4 3 4 12

yhteensä 19 27 30 32 108

Taulu 8. Kirkon tutkimuskeskuksen vuosina 1996–1999 myöntämät stipendit

oppiaineittain (tarkastelusta puuttuvat tiedot vuoden varrella kiireellisinä

myönnetyistä stipendeistä).

Kirkon tutkimuskeskus vietti 30-vuotisjuhliaan maaliskuussa 1999. Tam-

pereen yliopistolla järjestettiin juhlaseminaari, jonka yhteydessä julkistet-

tiin uusimmat tiedot suomalaisten suhteesta eri kirkkoihin ja uskonto-

kuntiin.

Kirkon tutkimuskeskuksen pitkäaikainen johtaja, dosentti Harri

Heino, kuoli joulukuussa 1999. Hän toimi Kirkon tutkimuskeskukses-

sa ensin tutkijana ja vuodesta 1982 alkaen johtajana. Heinon kuoleman

jälkeen Kirkkohallitus asetti työryhmän pohtimaan Kirkon tutkimus-

keskuksen tulevaisuutta ja asemaa Kirkkohallituksessa. Työryhmän oli

määrä saada työnsä valmiiksi lokakuuhun 2000 mennessä.

2. TEOLOGINEN TUTKIMUS TIEDE- JA
TAIDEKORKEAKOULUISSA

Teologinen julkaisutoiminta kasvoi voimakkaasti. Suomessa julkaistujen

teologisten julkaisujen yhteismäärä kaksinkertaistui vuodesta 1994 vuo-
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teen 1999. Niin ikään tohtorin tutkintojen määrä kasvoi: teologisella

koulutusalalla suoritettiin 1990-luvulla lähes kaksinkertainen määrä toh-

torin tutkintoja 1980-lukuun verrattuna. Samalla kuitenkin suoritettujen

maisterin tutkintojen määrä säilyi samana.

Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin teologisissa tiedekunnissa

sekä osin Joensuun yliopiston humanistisen tiedekunnan ortodoksisen

teologian ja läntisen teologian laitoksella tehtiin runsaasti kirkon kan-

nalta merkittävää tutkimusta. Kaikkiaan näissä oppilaitoksissa suoritet-

tiin 48 teologian lisensiaatin ja 58 teologian tohtorin tutkintoa.

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa suoritettiin kerto-

muskaudella yhteensä 46 tohtorin tutkintoa. Eniten tohtorin tutkintoja

suoritettiin systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian oppiai-

neissa. Yhtä professorin virkaa kohden tohtorin tutkintoja suoritettiin

keskimäärin 0,64 vuodessa. Edellisellä nelivuotiskaudella teologisessa

tiedekunnassa suoritettiin 28 tohtorin tutkintoa, mikä vastaa 0,39 tut-

kintoa professorin virkaa kohden.

tohtorin tutkintoja %-osuus kaikista
eksegetiikan laitos 11 24 %

kirkkohistorian laitos 3 7 %

systemaattisen teologian laitos 18 39 %

uskontotieteen laitos 0 0 %

käytännöllisen teologian laitos 14 30 %

yhteensä 46 100 %

Taulu 9. Helsingin yliopistossa vuosina 1996–1999 suoritetut teologian tohtorin

tutkinnot laitoksittain.

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta menestyi parhaiten Helsingin

yliopiston tutkimuksen arvioinnissa. Arvioinnin kriteereinä olivat muun

muassa tieteellisen työn innovatiivisuus ja merkittävyys kansainvälisestä

näkökulmasta sekä julkaisujen laatu. Ensisijaisena arvioinnin tarkoitukse-

na on kannustaa tiedekuntia kiinnittämään huomiota tutkimuksensa laa-

tuun. Parhaiten menestyneet tiedekunnat saavat vuosina 2000–2004 lisää

määrärahoja yhteensä noin 10 miljoonaa markkaa. Teologisen tiedekun-

nan laitoksista parhaiten menestyivät eksegetiikan ja systemaattisen teo-

logian laitokset, jotka saivat korkeimman mahdollisen arvosanan seitse-

män. Muut laitokset saivat arvosanan viisi.
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Åbo Akademissa suoritettiin vuosien 1996–1999 aikana kaksitois-

ta tohtorin tutkintoa, yhtä monta kuin edellisen neljän vuoden aikana.

Yhtä professorin virkaa kohden tutkintoja suoritettiin keskimäärin 0,50

vuodessa.

Joensuun yliopistossa ei suoritettu yhtään teologian tohtorin tut-

kintoa. Joensuussa on voinut syksystä 1997 lähtien suorittaa akateemi-

sia tutkintoja läntisen teologian koulutusohjelmassa.

Kaikista tohtorin tutkinnon Suomessa suorittaneista 41 % oli nai-

sia. Teologisella koulutusalalla naisia tohtorin tutkinnon suorittaneista

oli kuitenkin vain joka neljäs (24 %).

Teologisessa tiedekunnassa Helsingissä on 18 professorin virkaa,

Åbo Akademissa kuusi ja Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian

ja läntisen teologian laitoksella kaikkiaan neljä.

Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osastossa Helsingissä suori-

tettiin nelivuotiskauden aikana yhteensä neljä lisensiaatin ja kolme toh-

torin tutkintoa.

Opinnäytetöiden ohella teologisella alalla julkaistiin runsaasti muu-

ta tutkimusta. Joidenkin kertomuskaudella julkaistujen, kirkon kannalta

merkittävien tutkimusten sisältöä tarkastellaan tässä teoksessa niiden

aihealueeseen liittyvän luvun yhteydessä.

3. SEURAKUNNALLISET TUTKIMUKSET

Kirkkojärjestys velvoittaa seurakuntia laatimaan vähintään kolmea vuotta

koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman, jossa hyväksytään seurakun-

nan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tällaisia suunnitelmia olikin

tehty lähes jokaisessa (90 %) seurakunnassa. Suunnitelmien tueksi seura-

kunnat tarvitsevat kuitenkin tutkimusta.

Erityisesti suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä erilaiset

omista lähtökodista lähtevät, omaa toimintaa selvittävät tutkimushank-

keet olivat mahdollisia taloudellisen tilanteen parannuttua. Ne palvele-

vat usein käytäntöä usein paremmin kuin muiden valmiiden tutkimus-

ten soveltaminen. Seurakunnissa nähtiin aiheelliseksi selvittää erityises-

ti toiminnan tavoittavuutta, seurakuntalaisten tyytyväisyyttä toimintaan
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ja seurakuntalaisten toiveita ja odotuksia. Sen sijaan perinteisistä seura-

kuntasuunnitelmista on luovuttu.

Seurakunnalliset tutkimukset olivat tyypillisesti luonteeltaan käy-

tännöllisiä ja omista intresseistä lähteviä. Tällöin myös tutkimusten tu-

loksien eteneminen käytännön sovelluksiin oli todennäköistä.

Seurakunnalliset tutkimukset olivat yleensä luonteeltaan tilaustut-

kimuksia. Muitakin tapoja toteuttaa tutkimuksia oli. Riihimäen seura-

kunnan ja Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitoksen yh-

teistyönä käynnistettiin kertomuskaudella tutkimusprojekti, josta on

tarkoitus valmistua useita Riihimäen seurakuntaan liittyviä pro gradu

-tutkimuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulun ja käytännöllisen teolo-

gian laitoksen piirissä on myös suunniteltu yhteistyötä, jossa pro gradu

-tutkimukset ja päättötyöt voisivat paremmin hyödyntää seurakuntia.

Ø Tutkimusten tuloksia tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin.

Tutkijoiden tulisi itse aktiivisesti osallistua tutkimustensa tulos-

ten esille tuomiseen ja niistä käytävään keskusteluun. Tutkimus-

tulokset tulisi saada seurakuntien käyttöön helposti sovellettavas-

sa muodossa.

Ø Kirkko ja seurakunnat panostavat tutkimukseen kokonaisresurs-

seihinsa nähden vain vähän. Tutkimus tulee nähdä kirkon ja seu-

rakuntien kokonaistoimintaa palvelevana.

Ø Tutkimuksella voidaan palvella seurakuntien toiminnan suunnit-

telua. Omista lähtökohdista lähtevät tutkimukset voivat palvella

seurakuntia usein paremmin kuin muiden tutkimusten sovelta-

minen.
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XVI KIRKOLLISET HERÄTYSLIIKKEET
JA JÄRJESTÖT

• Herätysliikkeillä on edelleen vankka kannatus maassamme.

Herätysliikkeiden kesäjuhlat ovat yksi merkki liikkeiden elinvoi-

maisuudesta. Kesällä 1999 ne keräsivät yhteensä noin 150 000 vie-

rasta.

• Vaikka joissakin seurakunnissa herätysliikkeiden toiminta on hii-

punut, liikkeet ovat kuitenkin samanaikaisesti levittäytyneet yhä

uusille alueille. Vankimpia kannatusalueita ovat liikkeiden perin-

teiset levinneisyysalueet.

• Maantieteellisesti kattavinta oli Kansanlähetyksen toiminta.

Vuonna 1999 sillä oli toimintaa lähes kolmessa seurakunnassa

neljästä. Seuraavaksi kattavinta oli evankelisuuden ja vanhoillis-

lestadiolaisuuden toiminta.

• Kirkolliset järjestöt ja säätiöt hoitavat monia kirkon elämän kan-

nalta keskeisiä tehtäviä. Niiden palveluksessa oli vuoden 1999 lo-

pussa noin 3 200 työntekijää.

1. HERÄTYSLIIKKEET

Herätysliikkeillä on vahva jalansija suomalaisessa kirkollisessa elämässä.

Maassamme vaikuttavien perinteisten herätysliikkeiden ja uuspietististen

liikkeiden lisäksi niin sanottu karismaattinen liike on viime vuosikymme-

nien aikana levinnyt useisiin seurakuntiin.

Lestadiolaisuus

Pohjois-Ruotsissa 1800-luvulla toimineen papin, Lars Levi Laestadiuk-

sen julistuksesta alkunsa saanut lestadiolaisuus on jakaantunut lukuisiin

haaroihin. Päähaaroista suurin on vanhoillislestadiolaisuus, joka puoles-

taan on jakautunut eri suuntauksiin. Vanhoillislestadiolaisuudella oli vuon-

na 1999 toimintaa kahdessa seurakunnassa kolmesta (67 %). Kuukausit-
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taista toiminta oli joka kolmannessa seurakunnassa. Liikkeen vankinta

kannatusaluetta oli edelleen selkeästi Pohjois-Suomi. Oulun hiippakun-

nan seurakunnista ainoastaan 3 %:ssa ei ollut lainkaan vanhoillislesta-

diolaisten toimintaa vuonna 1999 ja 88 %:ssa sitä oli vähintään kerran

kuussa. Toiseksi eniten vanhoillislestadiolaisuus oli levinnyt Lapuan hiip-

pakuntaan.

Kirkon tutkimuskeskuksen tekemän Seurakuntien vaikuttajakysely

2/1999:n mukaan 4 % seurakunnan työntekijöistä ja 5 % luottamushen-

kilöistä katsoi kuuluvansa vanhoillislestadiolaisuuteen, mikä on varsin

vähän liikkeen levinneisyyteen verrattuna. Lisäksi 3 %:lla oli ajattelus-

saan vanhoillislestadiolaisia vaikutteita. Valtaosa liikkeen läheiseksi ko-

kevista työntekijöistä ja luottamushenkilöistä asui Oulun hiippakunnan

alueella.

Vanhoillislestadiolaisuuden enemmistösuuntauksen kattojärjestö

on Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK). Sen palveluk-

sessa oli 33 työntekijää vuoden 1999 lopussa. Järjestön keskeiset toi-

mintamuodot olivat ulko- ja sisälähetystyö, lapsi- ja nuorisotyö sekä

julkaisu- ja kustannustoiminta. Vuosittain järjestettävät Suviseurat oli-

vat yksi Suomen suurimmista kesätapahtumista ja suurin hengellinen

tapahtuma. Kesällä 1999 Petäjävedellä järjestetyt Suviseurat keräsivät

noin 70 000 osallistujaa.

Vanhoillislestadiolaisuudessa syntyi 1960-luvun alussa kiista lute-

rilaisen tunnustuksen tulkinnasta. Liikkeen pääsuunnasta eli SRK-les-

tadiolaisuudesta erkaantui ryhmä, jota on julkaisunsa mukaan nimitetty

Elämän sanan ryhmäksi ja myös ”pappislinjaksi”. Ryhmällä oli jonkin

verran toimintaa lähinnä Pohjois-Suomessa.

Uusheräys syntyi protestina lestadiolaisuuden väljentymistä vas-

taan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Tahdottiin palata ensimmäisen

herätyksen aikaan ja korostettiin yksilöllistä kääntymystä, uutta heräys-

tä. Uusheräys on alusta alkaen ollut kirkollisesti avoin lestadiolaisuu-

den haara, joka on osallistunut aktiivisesti muun muassa kirkon lähe-

tystyöhön. Uusheräyksellä oli vuonna 1999 kuukausittaista toimintaa

5 %:ssa ja satunnaisempaa toimintaa 9 %:ssa seurakunnista. Toiminnan

painopiste oli Oulun hiippakunnassa, jossa liikkeellä oli toimintaa 40 %:ssa

seurakunnista. Uusheräyksen keskusjärjestö, Lestadiolaisten Lähetysyh-

KIRKOLLISET HERÄTYSLIIKKEET JA JÄRJESTÖT

269



distysten Keskusliiton nimi muuttui helmikuusta 2000 alkaen Lesta-

diolainen Uusheräys ry:ksi. Sen keskeiset toimintamuodot olivat julis-

tus- ja julkaisutoiminta sekä lähetystyön tekeminen ja tukeminen.

Kartta 1. Vanhoillislestadiolaisuuden, uusheräyksen, esikoislestadiolaisuuden

ja Rauhan Sanan levinneisyys vuonna 1999.
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Ruotsin länsilestadiolaisuus eli esikoislestadiolaisuus levisi Suomeen vuo-

desta 1902 alkaen. Sillä oli vuonna 1999 toimintaa joka viidennessä seu-

rakunnassa (22 %). Esikoislestadiolaisuus vaikutti voimakkaimmin Tam-

pereen hiippakunnassa. Esikoislestadiolaisuuden toimesta on julkaistu

useita Laestadiuksen teoksia. Esikoislestadiolaisuudelle ominaisena on

pidetty askeettista elämäntapaa. Esikoislestadiolaisten keskusrukoushuo-

ne valmistui vuonna 1996 Lahteen. Esikoislestadiolaiset ry:n pääasialliset

toimintamuodot olivat sisä- ja ulkolähetys sekä julkaisutoiminta.

Rauhan Sanan liike eli niin sanottu pikkuesikoisuus syntyi van-

hoillislestadiolaisuuden piirissä kiistasta, joka liittyi Amerikan-suhtei-

den hoitamiseen 1930-luvulla. Rauhan Sanan lestadiolaisuudella oli

vuonna 1999 toimintaa joka viidennessä seurakunnassa (21 %). Sen

vankinta kannatusaluetta oli Oulun hiippakunta, jossa sillä oli toimin-

taa 59 %:ssa seurakunnista. Oulun hiippakunnan ohella Rauhan Sanal-

la oli muita alueita enemmän toimintaa Porvoon hiippakunnassa. Rau-

han Sanan liikkeen toimintaa koordinoi Lähetysyhdistys Rauhan Sana

ja ruotsinkielinen rinnakkaisjärjestö Laestadiernas Fridsföreningars

Förbund.

Kuvio 39. Seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden hengellinen

tausta. Seurakuntien vaikuttajakysely 2/1999, N=1 370.
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4 % seurakuntien työntekijöistä ja 3 % luottamushenkilöistä katsoi kuu-

luvansa johonkin muuhun lestadiolaisuuden suuntaan kuin vanhoillisles-

tadiolaisuuteen. Lisäksi 5 % työntekijöistä ja 3 % luottamushenkilöistä

koki ajattelussaan olevan vaikutteita muusta lestadiolaissuunnasta.

Kuvio 40. Herätysliikkeiden toiminta seurakuntien alueella vuonna 1999.

Herännäisyys

Herännäisyydellä oli vuonna 1999 toimintaa lähes kahdessa kolmesta

Suomen seurakunnasta (61 %). Sen vankinta kannatusaluetta olivat edel-

leen Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Sillä oli vuonna 1999

eniten kuukausittaista toimintaa Kuopion (52 % seurakunnista), Oulun

(50 %) ja Lapuan (35 %) hiippakunnissa. Vähäisintä liikkeen toiminta oli

Porvoon hiippakunnan ja Turun arkkihiippakunnan alueilla.

Eri herätysliikkeistä herännäisyys toimi eniten yhteistyössä paikal-

lisseurakuntien työntekijöiden kanssa. Vuonna 1999 lähes joka toisessa

(40 %) seurakunnassa papit osallistuivat säännöllisesti herännäistilai-

suuksiin, mikä oli enemmän kuin minkään muun liikkeen tai järjestön

272

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO 1996–1999



tilaisuuksiin. Lisäksi 30 %:ssa seurakunnista papit osallistuivat herän-

näistilaisuuksiin silloin tällöin. Yhteistoiminnan taustalla vaikuttanee

se, että eri herätysliikkeistä juuri herännäisyys on vaikuttanut eniten

Suomen papistoon, jolloin liikkeellä on luontevat yhteydet paikallis-

seurakuntiin. Erityisesti Kuopion hiippakunnassa papeilla oli runsaasti

yhteyksiä herännäisyyteen: ainoastaan 6 %:ssa seurakunnista yksikään

pappi ei vuonna 1999 osallistunut herännäistilaisuuksiin.

Puolet seurakuntien työntekijöistä ja reilu neljännes luotta-

mushenkilöistä koki ajattelussaan olevan vähintään vaikutteita herän-

näisyydestä. Varsinaisesti liikkeeseen katsoi kuuluvansa joka viides

työntekijöistä ja joka kymmenes luottamushenkilöistä.

Herännäisyyden keskusyhdistys on Herättäjä-Yhdistys, jonka pal-

veluksessa oli vuoden 1999 lopulla 22 työntekijää. Yhdistyksen keskei-

siä toimintamuotoja olivat seuratoiminta, herättäjänpäivät ja Herättäjä-

juhlat. Yhdistys järjesti nuorille valtakunnallisia tapahtumia ja rippikou-

luja sekä tuki nuorten kotiseuratoimintaa. Lisäksi yhdistys mm. tuki

kahdeksan herännäisopiston toimintaa ja veljeskirkkojen työtä suo-

mensukuisten kansojen keskuudessa sekä harjoitti julkaisutoimintaa.

Yhdistyksellä oli 167 paikallisosastoa.

Evankelisuus

Evankelisella herätysliikkeellä oli vuonna 1999 toimintaa kahdessa kol-

mesta (68 %) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta. Kuu-

kausittaista toimintaa sillä oli 37 %:ssa seurakunnista – useammassa kuin

millään muulla herätysliikkeellä. Evankelisuuden vahvinta kannatusaluet-

ta olivat Etelä- ja Keski-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi. Sillä oli vähin-

tään kerran kuussa toimintaa 61 %:ssa Lapuan ja 44 %:ssa Turun arkki-

hiippakunnan seurakunnista. Vähäisintä toiminta oli Kuopion hiippa-

kunnan alueella, jossa kuukausittaista toimintaa oli vain 16 %:ssa seura-

kunnista.

Evankelisella herätysliikkeellä oli erityisesti Lapuan hiippakunnas-

sa kiinteät suhteet paikallisseurakuntiin. Lähes kaikki Lapuan hiippa-

kunnan seurakunnat antoivat kokoustilojaan evankelisten käyttöön ja

lähes kahdessa kolmesta (61 %) seurakunnasta papit osallistuivat sään-

nöllisesti evankelisten tilaisuuksiin, lähes kaikissa muissakin silloin täl-
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löin. Ainoastaan 7 %:ssa Lapuan hiippakunnan seurakunnista papit ei-

vät vuonna 1999 osallistuneet liikkeen tilaisuuksiin.

Seurakuntien työntekijöistä 15 % ja luottamushenkilöistä 27 %

kuului evankeliseen liikkeeseen. Lisäksi työntekijöistä 25 % ja luotta-

mushenkilöistä 18 % koki ajattelussaan olevan vaikutteita evankelisuu-

desta. Luottamushenkilöt lukeutuivat evankelisuuteen useammin kuin

mihinkään muuhun herätysliikkeeseen.

Evankelinen liike panosti kertomuskaudella voimakkaasti nuori-

so- ja opiskelijatyöhön. Vuonna 1993 alkanut evankelisen liikkeen lau-

lukirjan uudistustyö saatiin päätökseen ja kesällä 1999 liikkeessä otet-

tiin käyttöön uudistunut Siionin kannel. Ensimmäinen Siionin kannel

ilmestyi vuonna 1874.

Evankelisuuden kattojärjestö, Suomen Luterilainen Evanke-

liumiyhdistys (SLEY) kävi keväällä 1999 rajua sisäistä keskustelua, jo-

hon myös julkisuus ja liikkeen ulkopuoliset tahot osallistuivat. Se lähti

liikkeelle SLEYn johtokunnan tekemistä saneerauspäätöksistä, joiden

taustalla nähtiin teologisia linjaerimieleisyyksiä. Johtokunta päätti ko-

kouksessaan erottaa neljätoista järjestön työntekijää taloudellisista syis-

tä. Irtisanomisia seurasi laaja keskustelu muun muassa liikkeen kirkko-

ja seurakuntasuhteista ja liikkeen suhtautumisesta naispappeuteen.

Tapahtumat johtivat ylimääräiseen jäsenkokoukseen ja samoin lähes

tuhannen hengen jäsenkokoukseen, jossa yhdistyksen johtokunta yhtä

jäsentä lukuun ottamatta vaihtui.

SLEYn palveluksessa oli vuoden 1999 lopulla 123 työntekijää.

Järjestön keskeiset toimintamuodot olivat ulkolähetystyö, kotimaassa

tehtävä julistus- ja opetustoiminta, evankelioiminen, lapsi-, nuoriso- ja

opiskelijatoiminta, kansanopistotyö ja kristillinen kustannustoiminta

oman kustannusyhtiön (SLEY-Kirjat) välityksellä. Järjestöllä oli vuon-

na 1999 kaikkiaan 331 paikallisyhdistystä, enemmän kuin millään muulla

kristillisellä järjestöllä.

SLEY ja evankelisuuden ruotsinkielinen kattojärjestö Svenska

Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) olivat kirkon virallisia

lähetysjärjestöjä. Järjestöt viettivät vuonna 1998 yhteistä 125-vuotis-

juhlaa.
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Kartta 2. Herännäisyyden, evankelisuuden ja rukoilevaisuuden levinneisyys

vuonna 1999.

Rukoilevaisuus

Maamme vanhimman yhä toimivan herätysliikkeen, rukoilevaisuuden

toiminta rajoittui lähinnä Satakuntaan ja Varsinais-Suomen pohjoisim-

paan osaan. Sillä oli vuonna 1999 toimintaa ainoastaan 7 %:ssa Suomen
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seurakunnista. Toiminta rajoittui lähes yksinomaan Turun arkkihiippa-

kuntaan. Kuukausittaista toimintaa rukoilevaisuudella oli sielläkin kuiten-

kin vain 9 %:ssa seurakunnista.

3 % seurakuntien työntekijöistä ja 7 % luottamushenkilöistä koki

kuuluvansa vähintään jossain määrin rukoilevaisuuteen. Lisäksi joka

kymmenennen ajattelussa oli rukoilevaisvaikutteita.

Rukoilevaisuudelle ovat tunnusomaisia pitkät polvirukoukset ja

pitäytyminen vanhoihin, 1700-luvulta peräisin oleviin laulu-, virsi- ja

hartauskirjoihin. Rukoilevaisuus jakaantui kahtia 1980-luvulla muun

muassa naispappeuskiistojen vuoksi. Rukoilevaisperintöä jatkavat Län-

si-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys ja Eurajoen kristillisen opiston toi-

mintaa tukeva Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys.

Uudemmat liikkeet

Perinteisten herätysliikkeiden ohella uudemmilla herätysliikkeillä on vah-

va kannatus Suomessa. Sotien jälkeen syntynyt uuspietismi eli ns. viides

herätysliike on perinteisiin herätysliikkeisiin verrattuna nuori ilmiö. Uus-

pietistisille liikkeille on ominaista henkilökohtaisen uskonratkaisun ja pa-

rannuksenteon korostaminen. Uuspietistiset liikkeet ovat levinneet katta-

vasti koko Suomeen. Niiden vankinta kannatusaluetta ovat Mikkelin ja

Kuopion hiippakunnat, joissa uuspietistisillä liikkeillä on toimintaa jok-

seenkin joka seurakunnassa. Uudempi ilmiö, niin sanottu karismaattinen

liike, on niin ikään vakiinnuttanut asemansa Suomessa.

Kansanlähetyksen toiminta oli eri herätysliikkeistä maantieteelli-

sesti kaikkein kattavinta. Liike on levinnyt Porvoon hiippakuntaa lu-

kuun ottamatta vahvasti kaikkiin hiippakuntiin. Vuonna 1999 sillä oli

toimintaa lähes kolmessa seurakunnassa neljästä (72 %). Vähintään

kerran kuukaudessa toimintaa oli 28 %:ssa seurakunnista. Kansanlähe-

tyksen vankinta kannatusaluetta olivat Mikkelin ja Kuopion hiippakun-

nat, joissa sillä oli vuonna 1999 toimintaa useammassa kuin yhdeksässä

seurakunnassa kymmenestä. Kansanlähetyksellä oli vähintään kerran

kuussa toimintaa lähes joka toisessa Mikkelin, Kuopion ja Lapuan hiip-

pakuntien seurakunnissa.

7 % seurakuntien työntekijöistä ja 13 % luottamushenkilöistä kat-

soi kuuluvansa Kansanlähetykseen. Lisäksi 17 % työntekijöistä ja 14 %
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luottamushenkilöistä koki ajattelussaan olevan vaikutteita Kansanlähe-

tyksestä.

Kansanlähetys oli kertomuskaudella kirkollisen median otsikoissa

pääsihteeri Timo Rämän pyydettyä kesällä 1999 Kansanlähetyksen

Nuorten Kesä 99 -tapahtumassa anteeksi järjestön piirissä esiintynyttä

hengellistä väkivaltaa. Hengellisen väkivallan käyttö ei Rämän mukaan

rajoittunut järjestön kuohuviin alkuvaiheisiin 1960-luvulla, vaan sitä

esiintyi nykyäänkin. Erityisen suuri hengellisen väkivallan vaara on toi-

mittaessa nuorten parissa. Anteeksipyyntö otettiin julkisuudessa vas-

taan myönteisesti.

Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen (SEKL) palveluk-

sessa oli vuoden 1999 lopussa 201 työntekijää, joista noin puolet oli lähe-

tystyössä. SEKL oli yksi kirkon virallisista lähetysjärjestöistä. Sen toimin-

nan painopisteitä olivat lähetys- ja evankelioimistyö, lapsi-, nuoriso- ja per-

hetyö sekä julkaisu- ja kustannustoiminta ja materiaalipalvelu.

Suomen Raamattuopistolla oli toimintaa 44 %:ssa seurakunnista.

Vähintään kerran kuukaudessa toimintaa oli 6 %:ssa seurakunnista ja

harvemmin 38 %:ssa. Toiminta oli keskittynyt voimakkaimmin Kuopi-

on (toimintaa 71 %:ssa seurakunnista) ja Mikkelin (62 %) hiippakun-

tiin. Raamattuopiston pääasialliset toimintamuodot olivat koulutustoi-

minta, kuten raamattuopetus Avoimessa raamattukoulussa ja nuorten

peruskursseilla, evankelioimistyö seurakunnissa ja yhdessä niiden kans-

sa sekä kurssi- ja leiritoiminta. Suomen Raamattuopiston säätiön palve-

luksessa oli vuoden 1999 lopussa 49 työntekijää.

9 % seurakuntien työntekijöistä ja 6 % luottamushenkilöistä kat-

soi kuuluvansa Suomen Raamattuopistoon. Lisäksi 17 %:lla työnteki-

jöistä ja 13 %:lla luottamushenkilöistä oli ajattelussaan vaikutteita liik-

keestä.

Suomen Evankelisluterilaiseen Opiskelija- ja Koululaislähetyk-

seen lukeutui 5 % seurakuntien työntekijöistä. Lisäksi joka kym-

menes koki ajattelussaan olevan vaikutteita liikkeestä. Luottamushen-

kilöistä liikkeen läheiseksi kokevia oli hieman vähemmän.

Kansan Raamattuseuralla oli vuonna 1999 toimintaa joka toisessa

seurakunnassa. 8 %:ssa seurakunnista toimintaa oli vähintään kerran

kuukaudessa ja 43 %:ssa harvemmin, mutta vähintään kerran vuodes-
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sa. Vankinta kannatus oli Mikkelin hiippakunnassa, jossa 89 %:ssa seu-

rakunnista oli Kansan Raamattuseuran toimintaa. Kuopion hiippakun-

nassa toimintaa oli 80 %:ssa seurakunnista.

Kartta 3. Kansanlähetyksen, Kansan Raamattuseuran,

Suomen Raamattuopiston ja karismaattisen liikkeen

levinneisyys vuonna 1999.
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Joka kymmenes seurakuntien työntekijöistä ja luottamushenkilöistä kuu-

lui Kansan Raamattuseuraan. Lisäksi 28 %:lla työntekijöistä ja 17 %:lla

luottamushenkilöistä oli ajattelussaan vaikutteita Kansan Raamat-

tuseurasta.

Kansan Raamattuseuran Säätiön palveluksessa oli vuoden 1999

lopussa 106 työntekijää. Pääasialliset toimintamuodot olivat julistus,

koulutus, nuoriso- ja opiskelijatyö, kustannustoiminta ja toimintakes-

kusten ylläpito. Vuonna 1995 käynnistetty Kristuskeskeisen toipumis-

työn (Krito) toiminta jatkui kertomuskaudella.

Niin sanottu karismaattinen liike on levinnyt 1970-luvulta alkaen

yhä useampiin seurakuntiin. Karismaattiselle liikkeelle on ominaista

Pyhän Hengen lahjojen, kuten sairaiden parantamisen, profetoimisen

ja kielillä puhumisen, korostaminen. Parinkymmenen vuoden aikana

liike on vakiinnuttanut paikkansa luterilaisen kirkon hengellisten liik-

keiden joukossa. Sillä oli vuonna 1999 toimintaa 37 %:ssa seurakunnis-

ta. Kuukausittaista toiminta oli 11 %:ssa seurakunnista. Kattavimmin

liike oli levinnyt Helsingin ja Tampereen hiippakuntiin, joissa sillä oli

kuukausittaista toimintaa joka viidennessä seurakunnassa. Erityisesti

Sanan ja rukouksen illat olivat suosittuja. Kaikkiaan puolet seurakun-

nista (52 %) järjesti niitä vuonna 1999. Järjestetyissä 2 200 illassa oli

yhteensä 134 000 osallistujaa.

Kokonaisuudessaan karismaattinen liike oli eri herätysliikkeistä

kaikkein selvimmin keskittynyt kaupunkeihin. Maaseudulla sen toimin-

ta oli vähäisempää. Karismaattisuuden löyhänä kattojärjestönä toimii

Hengen uudistus kirkossamme ry.

7 % seurakuntien työntekijöistä ja 3 % luottamushenkilöistä katsoi

kuuluvansa karismaattiseen liikkeeseen. 14 %:lla työntekijöistä ja 6 %:lla

luottamushenkilöistä oli ajattelussaan vaikutteita liikkeestä.

Nokialla järjestetyt karismaattiset Sanan ja rukouksen illat herätti-

vät runsaasti julkista keskustelua erityisesti kertomuskauden loppupuo-

lella. Keskustelu johti Nokian seurakunnan ylimääräiseen piispantar-

kastukseen kesäkuussa 2000.

Taizé on ekumeeninen rukoushiljaisuuden yhteisö Ranskassa.

Taizén yhteisön perusti veli Roger vuonna 1940. Useat, erityisesti

nuoret suomalaiset ovat vuosien varrella vierailleet yhteisössä, mitä
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kautta yhteisön ajatukset ovat levinneet myös Suomeen. Vuonna 1999

Taizé-liikkeen toimintaa oli 8 %:ssa seurakunnista. 5 % seurakuntien

työntekijöistä katsoi kuuluvansa vähintään jossain määrin taizélaisuu-

teen. Lisäksi joka neljännen (24 %) ajattelussa oli siitä vaikutteita. Sen

sijaan hyvin harva luottamushenkilö oli saanut taizélaisia vaikutteita.

Hiljaisuuden Ystävät järjesti retriittejä, retriitinohjaajakoulutusta ja

muuta toimintaa, jonka tarkoituksena on johdattaa hiljentymiseen, raamat-

tumietiskelyyn, sisäiseen rukoukseen ja siihen kristillisen teologian perin-

teeseen, josta nämä nousevat. Monet seurakuntien työntekijät kokivat hil-

jaisuuden liikkeen läheiseksi. Siihen kuuluvia oli 12 % ja niitä, joiden ajat-

telussa oli vaikutteita liikkeestä, oli 27 %. Luottamushenkilöistä 1 % katsoi

kuuluvansa Hiljaisuuden Ystäviin ja 14 %:lla oli ajattelussaan vaikutteita

liikkeestä.

Kuuluminen johonkin herätysliikkeeseen ei sulkenut pois sitä,

että yksilö saattoi kokea kuuluvansa myös johonkin toiseen liikkee-

seen. Erityisesti Kansanlähetyksen, Suomen Raamattuopiston, Opiske-

lija- ja Koululaislähetyksen sekä jossain määrin evankelisuuden ja ru-

koilevaisuuden vaikutteet yhdistyivät usein toisiinsa. Niin ikään eri les-

tadiolaisuussuuntien vaikutteet yhdistyivät usein.

Herätysliikkeet kannanottajina

Herätysliikkeet syntyivät protestiliikkeinä, mutta ne ovat kuitenkin kir-

kollistuneet ja integroituneet osaksi kansankirkkoa. Herätysliikkeiden ja

kansankirkon väliset suhteet ovat tätä nykyä varsin hyvät. Silti edelleen

herätysliikkeet ovat ottaneet kriittisen kannan joihinkin kirkon tekemiin

päätöksiin. Kertomuskaudella erityisesti luterilaisten ja katolisten allekir-

joittama Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista herätti kritiikkiä joidenkin

liikkeiden piirissä. Kaksitoista kristillistä järjestöä, mukana mm. SLEY,

Kansanlähetys ja Suomen Raamattuopisto, vetosi keväällä 1998 kirkollis-

kokousedustajiin, jotta nämä eivät hyväksyisi julistusta.

Naispappeus herätti edelleen joidenkin herätysliikkeiden keskuu-

dessa vastustusta. Eri herätysliikkeisiin kuuluvien seurakuntien työnte-

kijöiden suhtautumisesta naispappeuteen kerrotaan luvussa XIII Hen-

kilöstö.
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2. JÄRJESTÖT

Kirkolliset järjestöt ja säätiöt ovat vakiintuneet osaksi suomalaista kirkol-

lista elämää. Ne hoitavat monia kirkon elämän kannalta keskeisiä tehtä-

viä, kuten lähetystyötä, diakoniatyötä, evankelioimistyötä, lapsi- ja nuo-

risotyötä ja kustannustoimintaa. Kirkollisilla järjestöillä on myös keskei-

nen tehtävä kirkon työntekijöiden koulutuksessa.

Kirkko puolestaan tukee järjestöjä monin tavoin. Vuonna 1999

seurakunnat tukivat pelkästään kirkon virallisia lähetysjärjestöjä 188

miljoonalla markalla. Kirkkohallitus tuki kristillisiä järjestöjä ja dia-

konialaitoksia vuonna 1999 noin 4 miljoonalla markalla. Seurakunnat

tukivat useita järjestöjä avustuksin ja kolehdein. Lisäksi seurakunnat

antoivat usein maksutta tilojaan järjestöjen käyttöön.

Kirkollisten järjestöjen palveluksessa oli vuoden 1999 lopulla

noin 3 200 työntekijää. Määrä oli pienentynyt edellisen kertomuskau-

den lopusta noin neljänneksen. Tämän taustalla oli muun muassa lähe-

tystyöntekijöiden määrän väheneminen ja se, että Helsingin Diakonis-

salaitoksen säätiön kaikki terveydenhuollon palvelut siirrettiin osa-

keyhtiömuotoiseksi, Diacor terveyspalvelut Oy:n toiminnaksi.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla oli seitsemän virallista lä-

hetysjärjestöä. Niiden palveluksessa oli vuoden 1999 lopussa kaikkiaan

859 päätoimista työntekijää. Työntekijöiden määrä väheni kertomus-

kaudella. Lähetysjärjestöistä kerrotaan lähemmin luvussa VIII Lähetys-

työ.

Suomessa toimii kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ohella useita

muita lähetys- ja evankelioimistyötä tekeviä järjestöjä. Näiden palve-

luksessa oli vuoden 1999 lopulla kaikkiaan noin 275 päätoimista työn-

tekijää.

Diakonia- ja sosiaalialan järjestöt olivat työntekijämäärältään jär-

jestökentän suurin ryhmä. Ne työllistivät vuonna 1999 noin 1 700 hen-

keä. Nämä järjestöt toimivat yleensä melko itsenäisesti ja irrallaan pai-

kallisseurakunnista. Joillakin niistä on jopa kiinteämmät siteet valtion

ja kunnan viranomaisiin kuin seurakuntiin. Niiden toiminta keskittyy

pääosin hoito- ja palvelulaitoksiin sekä oppilaitoksiin.

Kirkollisten nuoriso-, kasvatus- ja kulttuurialan järjestöjen palve-
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luksessa oli vuonna 1999 kaikkiaan noin 330 työntekijää. Näille järjes-

töille kirkko on uskonut muun muassa erilaisia lapsi- ja nuorisotyön

kehittämiseen, materiaalin tuottamiseen ja jatkokoulutukseen liittyviä

tehtäviä.

Valtakunnallisia keskusjärjestöjä olivat Suomen Kirkon Seurakun-

tatoiminnan Keskusliitto (SKSK) ja Församlingsförbundet. SKSK on

luterilaisten seurakuntien ja kristillisten järjestöjen keskusjärjestö, joka

on tullut tunnetuksi seurakuntatyön kehittäjänä Suomessa. Se mm. yl-

läpitää Kristillistä opintokeskusta, järjestää vuosittain Yhteisvastuuke-

räyksen ja kahden vuoden välein pidettävät Kirkkopäivät. Kirkkopäi-

vät pidettiin vuonna 1997 Lappeenrannassa ja Viipurissa ja vuonna

1999 Porissa. Kirkkopäivät ovat merkittävä kirkollis-yhteiskunnallinen

keskustelufoorumi.

Kuvio 41. Seurakuntien yhteistoiminta muiden kuin kristillisten järjestöjen

kanssa vuonna 1999.
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SKSK muodosti vuonna 1996 yhdessä koulutus-, sosiaali- ja terveysalan

palvelutoimintaa järjestävän Suomen Kirkon Sisälähetysseuran kanssa

palvelukokonaisuuden nimeltä Kirkkopalvelut. Suomen Kirkon Sisälähe-

tysseura on ennen kaikkea diakoniajärjestö, jolla on merkittävä asema

kirkollisessa koulutuksessa. Integraatiossa molemmat järjestöt säilyttivät

juridisen ja taloudellisen itsenäisyytensä.

Seurakunnilla oli yhteistoimintaa myös monien ei-kirkollisten jär-

jestöjen ja seurojen kanssa. Lähes kaikilla seurakunnilla oli jonkinlaista

yhteistoimintaa veteraani- ja eläkejärjestöjen kanssa. Vähintään kolmel-

la seurakunnalla neljästä oli toimintaa urheiluseurojen, Suomen Punai-

sen Ristin, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, vammaisjärjestöjen sekä

Lions- ja Rotary-järjestöjen kanssa. Lähes yhtä monet seurakunnat oli-

vat yhteistyössä maatalous-, maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen

sekä työttömien toimikuntien tai vastaavien kanssa.

Ø Herätysliikkeet ovat arvokas voimavara kirkossamme myös tule-

vaisuudessa. Herätysliikkeen toiminta tulee nähdä seurakunnissa

niiden toimintaa rikastuttavana. Yhteistyön tulisi voida hyödyttää

molempia osapuolia.

Ø Yhteen hengelliseen liikkeeseen kuuluminen ei välttämättä sulje

pois sitä, että kokisi jonkin toisenkin liikkeen läheiseksi. Monet

kokevat läheisyyttä useaan liikkeeseen. Tämä on yksi liikkeiden

voimavara – vahva sitoutuminen ei kiehdo kaikkia. Seurakunnis-

sa tulee nähdä se, ettei sitoutuminen johonkin liikkeeseen myös-

kään sulje pois sitä, että voisi olla sitoutunut myös seurakuntaan.

Ø Yhteistyö kuntien ja erilaisten ei-kirkollisten kansalaisjärjestöjen

kanssa on vakiintunut osaksi seurakuntien toimintaa. Tämä toi-

minta avaa seurakunnille uusia mahdollisuuksia. Näitä yhteis-

työn muotoja olisi edelleen kehitettävä niin, että ne tukisivat

mahdollisimman hyvin eri osapuolien tavoitteita.

KIRKOLLISET HERÄTYSLIIKKEET JA JÄRJESTÖT

283



XVII YHTEISKUNNAN
YLLÄPITÄMÄT PALVELUT

• Vuoden 1999 alussa voimaan astuneissa uusissa koululaeissa us-

konnonopetuksen asema säilyi entisellään ja päivänavaukset irro-

tettiin uskonnonopetuksesta. Uudet koululait vahvistivat kuntien

itsenäisyyttä opetuksen järjestämisessä.

• Sotilaspappien toimittamien kirkollisten toimitusten määrä kas-

voi. Ne kattoivat yhä suuremman osan sotilaspappien työstä.

• Huumausainerikoksista tuomittujen määrä kasvoi. Myös vankien

huumeongelmat lisääntyivät. Vankeinhoidossa vahvistettiin päih-

teiden vastaista työtä. Vankilapapit olivat mukana kehittämässä

vangeille uusia tavoitteellisia ohjelmia. Hengellisen kuntoutuk-

sen ohjelmassa vangit keskittyivät kristinuskon opiskeluun.

Kokemukset olivat myönteisiä.

1. USKONTOKASVATUS

Päivähoidon uskontokasvatus

Kertomuskaudella voimaan tulleen uuden päivähoitolain mukaan jokai-

sella alle kouluikäisellä on oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon.

Tämä lisäsi päivähoitoon osallistuneiden lasten määrää.

Uskonnollinen ja eettinen kasvatus on lakisääteinen osa päivähoi-

tokasvatusta. Uskonnollinen kasvatus päivähoidossa on yleiskristillistä

siten, että mahdollisimman moni lapsi voi siihen osallistua.

Seurakunnat tukivat kuntien päivähoidon uskonnollista ja eet-

tistä kasvatusta, ja yhteydenpito kunnalliseen päivähoitoon oli va-

kiintunut osa seurakuntien lapsityötä. Aktiivisinta yhteydenpito oli

päiväkotien kanssa. Yhteistyö koostui muun muassa lasten jumalan-

palveluksista ja kirkkoretkistä, seurakunnan työntekijöiden vierai-

luista päiväkoteihin ja lasten vierailuista seurakunnan tiloihin. Ylei-

sin yhteydenpidon muoto päiväkoteihin olivat jumalanpalvelukset
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ja kirkkoretket, joita vuonna 1999 toteutettiin 79 %:ssa seurakun-

nista. Perhepäivähoitolasten jumalanpalveluksia tai kirkkoretkiä jär-

jestettiin 62 %:ssa seurakunnista. 64 %:ssa seurakunnista käytiin pi-

tämässä päivänavauksia ja hartaushetkiä päiväkodeissa ja 31 %:ssa

seurakunnista perhepäivähoidossa.

Päivähoidon uskonnollisen kasvatuksen täydennyskoulutuksen

tarve oli edelleen suuri. Lastentarhanopettajakoulutuksessa uskonnol-

lista kasvatusta opetettiin rajoitetusti. Lähihoitajakoulutuksessa uskon-

nonpedagogiikan osuus vaihteli ja puuttui paikoin jopa kokonaan. Myös

tämän vuoksi seurakuntien yhteistyö päivähoidon uskontokasvatukses-

sa on tärkeää. Seurakunnat voivat edellä mainittujen vierailujen ja ta-

pahtumien järjestämisen ohella tarjota myös uskonnollisen kasvatuk-

sen täydennyskoulutusta ja materiaaliapua päivähoidon henkilökunnal-

le. Osassa seurakunnista näin meneteltiinkin. Vuonna 1999 32 %:ssa

seurakunnista järjestettiin päiväkodin ja 24 %:ssa perhepäivähoidon

työntekijöiden koulutustapahtumia. Joka kolmas (33 %) seurakunta

tarjosi materiaaliapua päiväkodeille ja 14 % perhepäivähoidolle.

Pienessä osassa, 4 %:ssa, seurakunnista oli käytössä päiväkoti-

kummitoiminta, joka toimii mentoroinnin periaatteella. Seurakunnan

työntekijällä on kullakin yksi tai kaksi nimikkopäiväkotia, joihin hän pi-

tää säännöllisesti yhteyttä. Seurakunnan työntekijä antaa tukensa päivä-

kodin henkilöstölle uskontokasvatusasioissa ja muissa elämänkysymyk-

siin liittyvissä pohdinnoissa. Kysymyksessä on tavallaan kullekin päivä-

kodille erikseen laadittu ”täsmäkoulutus”, jossa päiväkodin omat kysy-

mykset ja tilanteet ovat koulutuksen lähtökohtana.

Vastuu yhteydenpidosta kunnalliseen päivähoitoon oli 64 %:ssa seu-

rakunnista määrätty työnjaossa jollekin työntekijälle. Yleisimmin vastuu

kuului lapsityönohjaajalle (30 % seurakunnista) tai papille (23 %).

Ulkomaalaisten ja eri kulttuureista lähtöisin olevien määrän lisään-

tymisen myötä kunnallisessa päivähoidossa oli entistä enemmän lapsia,

joiden uskonto ja kulttuuritausta poikkesivat suomalaisesta perinteestä.

Tämä asetti uusia haasteita päivähoidon uskontokasvatukselle.

Kertomuskaudella tehtiin päätös kunnan järjestämästä 6-vuotiai-

den maksuttomasta esiopetuksesta. Pakolliseksi esiopetuksen järjestä-

minen tulee kunnille vuonna 2001. Esiopetus on kunnan sivistystoi-
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men alaista, ja siitä säädetään perusopetuslaissa ja vastaavissa asetuksis-

sa. Opetussuunnitelman perustetyöskentely käynnistyi kertomuskau-

den lopussa. Esiopetusuudistuksella tulee olemaan vaikutusta myös

esiopetuksessa toteutettavaan uskontokasvatukseen.

Kirkon kasvatusasiain keskus (KKK) järjesti yhteistyössä Seura-

kuntien Lapsityön Keskuksen ja Lastentarhanopettajaliiton kanssa vuo-

sittain valtakunnalliset Päivähoidon uskonnollisen kasvatuksen neuvot-

telupäivät.

Uskonnonopetus

Uudet koululait astuivat voimaan vuoden 1999 alusta. Lakiuudistus oli

aloitettu jo edellisen nelivuotisjakson aikana. Kirkko seurasi valmistelua

tiiviisti alusta alkaen. Kirkkohallitus antoi vuonna 1996 lausunnon kou-

lutusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistustyöryhmän muistiosta.

Siinä Kirkkohallitus suhtautui kriittisesti ns. ostopalvelumahdollisuuteen,

halusi muutoksia lukiolain uskontopykälään sekä ehdotti päivänavauksen

irrottamista uskonnonopetuksesta. Vuonna 1998 Kirkkohallitus antoi

vielä lausunnon perusopetusasetuksesta ja lukioasetuksesta. Siinä keskei-

sin vaatimus oli lukion päivänavauksen säilyttäminen asetuksessa. Ylei-

sesti ottaen kirkon näkemykset otettiin huomioon uusissa koululaeissa.

Uskonnonopetuksen asema säilyi entisellään, päivänavaus irrotettiin us-

konnonopetuksesta ja lukion päivänavauksesta säädetään edelleen perus-

opetusasetuksessa ja lukioasetuksessa. Päivänavauksen irrottaminen us-

konnonopetuksesta merkitsi sitä, ettei päivänavauksia pidetä sellaisena

uskonnonharjoituksena, josta voi uskonnonvapauslain nojalla saada va-

pautuksen. Sivistysvaliokunnan perustelujen henki oli samansuuntainen

sen kanssa, mitä kirkko oli eri yhteyksissä painottanut laaja-alaisen sivis-

tyksen lähtökohtina ja sisältöinä.

Uudet koululait vahvistivat edelleen kuntien autonomiaa koulu-

tuksen järjestämisessä. Yhdessä opetussuunnitelmien koulukohtaistu-

misen kanssa myös uskonnonopetuksen ”laadun valvonta” siirtyi pal-

jolti kodeille. Tämä on synnyttänyt sen huolestuttavan tilanteen, että

joillain paikkakunnilla uskonnonopetus on jäänyt toisinaan vähälle

huomiolle koulun kehittämisessä, koska uskonnonopetuksen kehittä-

minen jää usein pelkästään yksittäisen opettajan henkilökohtaisen mo-
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tivaation ja kasvatusnäkemyksen varaan. Tilanteen huolestuttavuutta

lisää myös se, että monien luokanopettajien valmiudet ja motivaatio

opettaa uskontoa ovat alhaisia ja uskonnonopetukselle asetetut tavoit-

teet eivät täten toteudu. Ongelma on tiedostettu kirkossa laajasti, mut-

ta keinoja tilanteen parantamiseksi on vähän. Yksi keino olisi saada

vanhemmat kiinnostumaan lastensa uskonnonopetuksesta ja tarvitta-

essa vaatimaan opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Pientä parannusta tilanteeseen saatiin sillä, että kirkon taloudelli-

sen avun turvin Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan

saatiin vuonna 1997 viideksi vuodeksi maan ensimmäinen uskonnon-

didaktiikan professuuri lähinnä edistämään lastentarhanopettajien ja

luokanopettajien uskontokasvatuksen opetusta. Kokemukset olivat

myönteisiä. Virka vahvisti eri asteiden uskontokasvatuksen tutkimus-

ta ja kehittämistä. Vuonna 1999 samaan tiedekuntaan perustettiin

Katsomusaineiden tutkimuskeskus, joka vahvisti niin ikään uskon-

non didaktiikkaan liittyvää tutkimusta.

Syksyllä 1999 esiteltiin uskonnonvapauskomitean välimietintö.

Siinä esitettiin harkittavaksi muun muassa, että uskonnollisen täy-

si-ikäisyyden ikärajaa voitaisiin nykyisestä laskea ja 12-vuotias voisi

huoltajan suostumuksella liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ero-

ta siitä. Samoin mietinnössä esitettiin eräänä näkemyksenä, että tun-

nustuksellista uskonnonopetusta voidaan pitää uskonnonharjoitukse-

na. Niin ikään esillä oli uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvan mah-

dollisuus osallistua peruskoulussa ja lukiossa uskonnonopetuksen si-

jasta elämänkatsomustiedon opetukseen. Kaikki nämä esitykset vai-

kuttaisivat toteutuessaan syvästi uskonnonopetuksen asemaan ja si-

sältöön. Kirkolliskokous torjui syksyllä 1999 lausunnossaan edellä

mainitut näkemykset.

Kertomuskaudella tarkastettiin Arto Kallioniemen uskonnon-

opettajan ammattikuvaa koskeva väitöskirja. Tutkimus osoitti uskon-

nonopettajien pitävän työssään tärkeimpänä kulttuuriperinteen välittä-

mistä ja toiseksi tärkeimpänä teologisena asiantuntijana toimimista.

Arto Kallioniemen ja Kirsi Tirrin tutkimus luokanopettajiksi opiskele-

vista puolestaan osoitti opiskelijoiden asenteiden uskonnonopetusta

kohtaan muuttuneen myönteisemmiksi viime vuosikymmenien aikana.
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Uskonto koettiin selvästi elämänläheisemmäksi oppiaineeksi kuin

1970- ja 1980-luvuilla. Uskonto koettiin vaikeaksi oppiaineeksi, joka

kasvattaa oppilaita eettiseen vastuullisuuteen. Sisällöllisesti tärkeimpä-

nä uskonnonopetuksessa pidettiin oppilaiden omien elämänkysymys-

ten käsittelyä. Toisella sijalla olivat oppilaiden lähiympäristöön liittyvät

kysymykset. Kristillisen uskon sisällön opettaminen koettiin vähem-

män tärkeäksi kuin aikaisemmin.

Ammattikasvatustyö

Ammatillinen koulutus oli 1990-luvulla nopeimmin muuttuva osa-alue

koko koulutusjärjestelmässä. Se uudistui täysin rakenteeltaan, sisällöltään

ja hallinnoltaan. Koko 1990-luvun jatkuneen ammattikorkeakoulujärjes-

telmän kehittämisen lisäksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

käynnistyi vuonna 1998 perusteellinen uudistusprosessi. Uusien opiskeli-

joiden sisäänotto opistoasteelle päättyi vuonna 1998, ja opistoaste pois-

tuu viimeisten valmistuvien opiskelijoiden myötä koulutusjärjestelmästä.

Koulutuspoliittisesti merkittävin uudistus oli ammattikorkeakou-

lujärjestelmän luominen yliopistollisen sektorin rinnalle korkea-asteelle

ja sen vakinaistaminen valtioneuvoston myönnettyä vuonna 1999 vii-

meiset vakinaistamisluvat. Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta mer-

kittävin uudistus oli, että vuonna 1999–2001 käyttöön otettavat uudet

kolmivuotiset ammatilliset perustutkinnot tuottavat lukion tavoin ylei-

sen jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteelle. Rinnakkaiskoulujärjes-

telmä säilyi edelleen toisella asteella, mutta laissa säädettiin yhteistyö-

velvoite lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Uusi laki ja asetus am-

matillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta astuivat

voimaan vuoden 1999 alusta.

Arvokasvatuksen ja etiikan opetuksen asema osana laaja-alaista

ammattisivistystä vahvistui edelleen. Historiallisesti merkittävää oli,

että lukion päivänavauksia vastaavien tilaisuuksien järjestämisvelvoit-

teesta ammatillisissa oppilaitoksissa säädettiin ensimmäistä kertaa ase-

tuksella. Sen mukaan oppilaitoksessa tapahtuvaan toimintaan tulee liit-

tyä yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa, joka tarjoaa mahdollisuuden

arvopohdintaan ja kulttuuriperintöön perehtymiseen.

Toimenpiteet etiikan saamiseksi kaikille pakolliseksi oppiaineeksi
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toisella asteella eivät kuitenkaan johtaneet tulokseen. Valtioneuvosto

päätti helmikuussa 1999 kaikille yhteisistä opinnoista, joista etiikka ja

kulttuurien tuntemus säilyivät edelleen valinnaisina. Niitä on mahdol-

lista opiskella 1–4 opintoviikkoa.

Etiikan opetussuunnitelman uudet perusteet, joihin sisältyvät

myös katsomukselliset kysymykset, otettiin käyttöön elokuun 1999

alusta alkaen uudistuvissa tutkinnoissa. Uutta oli se, että uusissa tutkin-

tojen opetussuunnitelman perusteissa kaikkien alojen yhteiseen ydin-

osaamiseen sisällytettiin myös eettiset taidot ja sisäistetty oman alan

ammattietiikka. Vastaavasti myös vuonna 1996 käyttöön otettuihin

opistoasteen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyy kaikille yhteisiin

osaamisalueisiin pakollisena etiikka ja arvo-osaaminen. Tämä vaikutti

osaltaan myös etiikan ja ammattietiikan opetuksen lisääntymiseen ja

aseman vahvistumiseen ammattikorkeakouluissa, koska uudistustyön

lähtökohtana oli opistoasteen koulutuksen siirtyminen ammattikorkea-

kouluihin ja opintojen ammattikorkeakoulutasoisuus.

2. KIRKOLLINEN TYÖ PUOLUSTUSVOIMISSA

Puolustusvoimien kirkollinen työ oli luterilaisen ja ortodoksisen kirkon

työtä varusmiesten, henkilökunnan ja reserviläisten parissa. Sotilaspapit

hoitivat osin myös kirkollisen työn sisäasiainministeriön alaisessa rajavar-

tiolaitoksessa.

Kirkollisen työn tarkoituksena oli tuoda kansankirkkojen hengel-

linen ja henkinen tuki puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palve-

leville järjestämällä sotilasyhteisön jumalanpalveluselämän, kirkollisen

opetuksen ja sielunhoidon. Yhteistyötä tehtiin muiden kirkkojen ja

kristillisten yhteisöjen sekä maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Kenttäpiispa ja kaikki vakinaiset sotilaspapit olivat luterilaisia.

Kirkollista työtä johti kertomuskaudella kenttäpiispa Hannu Niskanen.

Kirkollista työtä teki 26 päätoimista, 13 osa-aikaista ja viisi palkkiotoi-

mista sotilaspappia. Heidän lisäkseen työssä olivat mukana varusmies-

palvelusta suorittavat papit, teologian ylioppilaat, diakonit ja nuoriso-

työnohjaajat, reservin sotilaspapit ja -diakonit sekä YK:n valvonta-

joukoissa palvelevat sotilaspapit ja -diakonit.
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Suurin osa kirkollisesta työstä kohdistui varusmiehiin. Vuonna

1999 pidettiin 399 jumalanpalvelusta, joista ehtoollisjumalanpalveluk-

sia 174. Ehtoollisella kävijöiden määrä säilyi koko kauden ajan lähes

ennallaan, vuonna 1999 kävijöitä oli 21 500.

Kenttähartauksien perinne jatkui. Varuskunnissa pidettiin myös

hengellisen musiikin konsertteja ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuuk-

sia. Raamattu- ja keskustelupiirit kokoontuivat noin 300 kertaa vuo-

dessa, ja niissä oli keskimäärin viisi osanottajaa.

Kun varusmiesten vapaa-aika lisääntyi ja viikonloppuihin sijoittu-

va palvelus vähentyi, julistustilaisuuksien järjestäminen perinteisissä

ajankohdissaan kävi entistä hankalammaksi. Varusmiesten koulutusjär-

jestelmän uudistuksen myötä hartauksien pitopaikat ja -tavat monipuo-

listuivat.

Vuosittain järjestettiin kahdet puolustusvoimien henkilökunnan

hengelliset päivät sekä päällystön hengelliset päivät.

Kukin varusmies osallistui noin kymmenelle sotilaspapin oppi-

tunnille. Oppituntien aiheiden joukossa olivat muun muassa turvalli-

suus ja rauha, elämän ristiriidat ja niiden kohtaaminen, perhekasvatus

ja virsitunnit. Varusmiehille järjestettiin yhteistyössä varusmiestoimi-

kuntien ja sotilaskotiyhdistysten kanssa 30 perhekasvatustilaisuutta,

joissa osallistujia oli vuosittain 10 000.

Kirkollisia toimituksia oli puolustusvoimissa vuosittain runsaat

500. Kirkon jäseneksi kastettiin vuosittain 50–80 varusmiestä. Vastaa-

va määrä aiemmin kastetuista liittyi kirkkoon vuosittain. Sotilasrippi-

koulu oli aikuisrippikoulu, joka pyrittiin järjestämään jokaiselle saapu-

miserälle. Kertomuskauden aikana rippikoulun suorittaneiden varus-

miesten määrä oli vuosittain noin 400. Lähes 90 % heistä myös konfir-

moitiin. Rippikoulun käyneiden määrä puolustusvoimissa laski hie-

man.

Kokonaisuudessaan kirkolliset toimitukset muodostivat yhä suu-

remman osan sotilaspappien työstä. Sekä puolustusvoimien henkilö-

kunta että varusmiehet kääntyivät mielellään tutun sotilaspapin puo-

leen, kun tarvittiin pappia vihkimään avioliittoon tai kastamaan jälki-

polvea. Kymmenessä vuodessa toimitusten määrä on kasvanut run-
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saalla parillasadalla, vaikka ikäluokat ovat pienentyneet, henkilöstö vä-

hentynyt ja kertausharjoitukset vähentyneet.

Sielunhoidollisten keskustelujen määrä oli vuosittain noin

5 000–6 000. Kertomuskauden lopulla henkilökuntaan kuuluvien

kanssa käytyjen keskustelujen osuus oli noin neljännes. Sielunhoi-

totyön tarve henkilökunnan keskuudessa lisääntyi. Keskustelujen

määrään vaikuttivat säästötoimien ja jatkuvan muutoksen tuoma

epävarmuus työpaikan säilymisestä ja työtahdin kiristyminen.

Varusmiesten kanssa käydyistä keskusteluista suuri osa liittyi varus-

miespalvelukseen ja ihmissuhteisiin.

Sotilaspapit tekivät yhteistyötä työsuojelu- ja sosiaalialan henki-

löstön kanssa. Kertomuskauden aikana sotilaspapisto oli mukana ope-

tusministeriön johdolla tapahtuneessa sodissamme kentälle jääneiden

muiston vaalimisessa sekä yhteydenpidossa tunnistettujen kaatuneiden

omaisiin.

Kirkollinen työ oli osa valtion rahoittamaa puolustusvoimien työ-

tä. Valtion perusrahoituksen lisäksi Kirkkohallitus, ortodoksisen kirk-

kokunnan kirkollishallitus, eräät luterilaiset ja ortodoksiset seurakun-

nat sekä Sotilaskotiliitto myönsivät avustuksia kirkolliselle työlle ja tu-

kivat sitä eri tavoin. Paikalliset sotilaskotiyhdistykset lahjoittivat perin-

teisesti varusmiehille Sotilaan virsikirjan sekä järjestivät konfirmaa-

tiojuhlia ja muita tilaisuuksia. Suomen Gideonit lahjoitti edelleen va-

rusmiehille ja YK:n valvontajoukoissa palveleville Uuden testamentin.

Kirkollista työtä tehtiin YK:n valvontajoukoissa Libanonissa,

Bosniassa, Kosovossa ja Makedoniassa. Toiminta oli perinteistä kir-

kollista työtä, johon liittyi oppitunteja kohdemaiden uskonnoista ja

historiasta sekä papin ja diakonin järjestämiä retkiä. Kirkollisen työn

osallistuminen kansainväliseen yhteistoimintaan lisääntyi edelleen. Sen

keskeisen osan muodostivat sotilaspappien kokoukset pohjoismaisella

ja eurooppalaisella tasolla.

Kertomuskaudella tarkastettiin kenttärovasti Seppo Kankaan

väitöskirja Rauhanturvaajaseurakunta puolustusvoimien vuosina 1918–1998

tekemän kirkollisen työn konstruktiona. Tutkimus käsitteli puolustusvoi-

mien kirkollisen työn kehittymistä sekä tapaustutkimuksena Golanin

rauhanturvaajapataljoonan kirkollista työtä vuosina 1979–1993.
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Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että haastatelluilla rauhan-

turvaajilla oli ennen YK-palvelustaan ollut heikko tai olematon sitou-

tuminen kirkkoon ja sen toimintaan kotimaassa. YK-vuoden aikana

heistä tuli aktiivisia oman rauhanturvaajaseurakuntansa jäseniä. Juma-

lanpalveluksiin ja ehtoolliselle osallistuttiin erittäin suurella joukolla.

Sotilasseurakunnassaan rauhanturvaajat kokivat olevansa oman kirkol-

lisen työnsä subjekteja. Kuitenkaan kotimaahan palattaessa yhteyksiä

omiin paikallisseurakuntiin ei rakentunut. Tapaustutkimuksen perus-

teella suomalainen mies on tavoitettavissa, mutta tavoittamisen ehtona

on yhteisöllisen merkitysrakenteen löytäminen, jossa toiminta ja sano-

ma liittyy hänen omaan elämäntilanteeseensa.

Vuosi 1998 oli puolustusvoimien kirkollisen työn 80-vuotisjuhla-

vuosi. Juhlavuoden teemana oli Kirkollinen työ – perinteitä ja nykyaikaa.

Juhlavuoteen liittyen julkistettiin kirkollisen työn juhlakirja Aika etsiä,

johon oli koottu kirkollisen työn historiaa ja sotilaspappien kirjoituk-

sia.

Puolustusvoimien kirkkojuhlassa tammikuussa 1998 puhunut ark-

kipiispa John Vikström totesi:

”80 vuoden aikana sotilaspappien työssä on valvottu haavoittuneen,

kuolevan, ahdistuneen ja levottoman, kadotusta pelkäävän kanssa.

On valvottu vaikeiden ratkaisujen edessä seisoneiden kanssa. On

myös oltu läsnä ja kuunneltu niitä, jotka ovat kantaneet huolta omai-

sistaan ja joiden oma jaksaminen on ollut vaakalaudalla. Olosuhteet

vaihtelevat mutta tämä työnäky kestää.”

3. KRIMINAALITYÖ

Suomessa oli kertomuskauden lopulla alle 3 000 vankia. Maamme ai-

koinaan poikkeuksellisen suuri vankiluku on vähentynyt Euroopan

pienimpiin. Vankeja oli alle 60 sataatuhatta asukasta kohden. Suurin

vankiryhmä koostui törkeistä väkivaltarikoksista tuomituista. Sen si-

jaan laitoksissa olevien rattijuoppojen ja varkausrikoksista tuomittujen

määrä on vähentynyt. Uudeksi ongelmaksi on noussut huumerikoksis-
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ta tuomittujen määrän kasvu. Vankien huumeongelmat ja päihteiden

sekakäyttö ovat lisääntyneet.

Kriminaalityössä oli sekä valtion että kirkon palkkaamaa henkilö-

kuntaa, ja työtä tehtiin valtion viranomaisten, kirkkojen ja kristillisten

järjestöjen yhteistyönä.

Vuonna 1999 vankiloissa oli 17 päätoimista pappia, joista yksi oli

ortodoksipappi. Vankilapapit olivat kirkon nimittämiä, mutta he saivat

palkkaa valtiolta. Vankiloissa oli myös kolme päätoimista evankelis-lu-

terilaisen kirkon palkkaamaa diakonia. Lisäksi vankiloissa kävi viisi si-

vutoimista evankelis-luterilaista pappia, pari ortodoksipappia ja yksi

osa-aikainen Suomen Vapaakirkon pappi. Vuonna 1999 vankiloissa pi-

dettiin 3 500 hengellistä tilaisuutta.

Vankeinhoitolaitokselle ja Kriminaalihuoltoyhdistykselle vahvis-

tettiin vuonna 1998 yhteinen periaateohjelma, jonka mukaan niiden ta-

voitteena oli huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämäl-

lä yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää ja

myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta yl-

läpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Vankeinhoitolaitok-

selle vahvistettiin vuonna 1999 myös päihdestrategia. Toimintalinjoiksi

päihteiden vastaisessa työssä valittiin päihteiden tarjonnan ja päihderi-

kollisuuden ehkäisy, päihteiden kysynnän ehkäisy ja päihteiden käytös-

tä aiheutuvien haittojen ehkäisy.

Vuodesta 1995 lähtien vankien on ollut mahdollista täyttää osal-

listumisvelvollisuutensa paitsi työllä ja opiskelulla myös osallistumalla

muuhun toimintaan, esimerkiksi päihdekuntoutukseen. Päihdekuntou-

tusmahdollisuuksia kehitettiinkin huomattavasti vankeinhoitolaitok-

sessa pääosin yhteistyössä ulkopuolisten päihdealan järjestöjen kanssa.

Tätä varten toteutettiin vuosina 1996–1999 Raha-automaattiyhdistyk-

sen kustantama Vankien päihdehuoltoprojekti, jossa olivat mukana

A-klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Kalliolan kannatusyhdis-

tys ja Sininauhaliitto sekä noin 10 vankilaa. Projektin järjestämään kun-

toutukseen, koulutukseen tai tiedotustoimintaan osallistui runsaat 800

vankia. Henkilökunnalle järjestettiin runsas 2 000 koulutuspäivää päih-

detyöstä.

Uusiin toimintaohjelmiin kuuluivat myös seksuaalirikoksista tuo-
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mituille tarkoitettu perusohjelma sekä Cognitive Skills -kurssit, joilla kehi-

tetään vankien pitkäjänteistä ajattelua, sosiaalisia valmiuksia ja ongel-

manratkaisutaitoja. Myös vankilapapit olivat mukana järjestämässä

vangeille tavoitteellisia ohjelmia. Hengellisellä kuntoutuksella tarkoite-

taan vankiloissa toteutettua tietoista kristinuskon opiskelua niin tiedol-

lisen tason kuin hengellisen elämän syventämiseksi. Ajatus syntyi van-

kilapappien vierailtua vuonna 1995 Israelissa eri uskontojen vankila-

pappien seminaarissa ja tutustuttua siellä rabbien ylläpitämään van-

kiosastoon. Nelivuotiskaudella tätä toimintaa kehitettiin erityisesti kah-

dessa vankilassa. Pohjois-Karjalan lääninvankilassa kokeiltiin hengellis-

tä osastoa, jonka ohjelmaan kuului muun muassa laaja-alaista perehty-

mistä uskontoon ja etiikkaan sekä hengellistä toimintaa ja keskusteluja

oman elämäntilanteen kehittämisestä. Kokeilu herätti myös kansainvä-

listä huomiota. Vaasan lääninvankilassa oli käytössä kuuden kuukau-

den ohjelma hengellisellä päihdekuntoutusosastolla.

Kesällä 1999 tehtiin rangaistusten täytäntöönpanosta annettuun

lakiin muutoksia, joiden tarkoituksena oli tehostaa huumausainekontrol-

lia vankiloissa. Muutokset koskivat muun muassa vangille tehtävää hen-

kilökatsastusta, eristämistä kehonsisäistä huumeiden kuljetusta epäiltä-

essä, teknistä tarkkailua rikosepäilyn perusteella ja mahdollisuutta si-

joittaa vanki ulkopuoliseen laitokseen muun muassa päihdeongelman

hoitamiseksi.

Vuonna 1998 järjestettiin perinteinen kirkon kriminaalityön, piis-

pojen ja oikeusministeriön johdon palaveri, jossa käsiteltiin ajankohtai-

sia yhteistyöaiheita. Näitä olivat vankilapappien rooli uskonnonva-

pauksien ja ihmisoikeuksien puolustajina, vankien mielenterveys-

kysymykset, vankien ja omaisten tapaamiseen liittyvien tarkastusten

moraali sekä vapautuvien jälkihoito ja tuki.

Lappeenrannan kirkkopäivien edellä vuonna 1997 järjestettiin yh-

teistyössä Lappeenrannan kesäyliopiston, sisäasiainministeriön, van-

keinhoito-osaston ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen kanssa valtakunnal-

linen kriminaalipoliittinen seminaari, vankilatapahtuma ja kirkon kri-

minaalityön näyttely.

Kirkon tekemästä kriminaali- ja päihdetyöstä kerrotaan luvussa

VII Diakonia ja yhteiskunnallinen työ.
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Ø Lapsista yhä suurempi osa on yhteiskunnan järjestämässä päivä-

hoidossa. Sen myötä seurakuntien tarve tukea tätä kasvatustyötä

lisääntyy.

Ø Moniarvoistuvassa yhteiskunnassa koulujen uskonnonopetuksel-

la on keskeinen merkitys. Uusien koululakien myötä kuntien it-

senäisyys koulutuksen järjestämisessä lisääntyi. Tällöin uskon-

nonopetuksen kehittäminen jää usein pelkästään yksittäisen opet-

tajan motivaation ja valmiuksien varaan. Niitä olisi pyrittävä tuke-

maan ja kehittämään.

Ø Uusi laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta

aikuiskoulutuksesta astuivat voimaan vuoden 1999 alusta. Niiden

myötä ammatillisia oppilaitoksia velvoitettiin ensimmäistä kertaa

järjestämään lukion päivänavauksia vastaavia tilaisuuksia. Näi-

den tilaisuuksien saaminen ammatillisiin oppilaitoksiin ja etiikan

opetuksen aseman vahvistuminen avaavat seurakunnille uusia yh-

teistyömahdollisuuksia ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Ø Varusmiesten lisääntynyt vapaa-aika ja viikonloppuvapaat vaikeut-

tavat perinteisten kirkollisten tilaisuuksien järjestämistä. Kirkolli-

sessa työssä on etsittävä edelleen uusia toimintamuotoja, jotka ta-

voittaisivat varusmiehiä.
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XVIII JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA
TULEVAISUUDEN HAASTEITA

Kirkko on uskon, toivon ja rakkauden yhteisö, jonka on rohkeasti pidet-

tävä esillä kristillistä uskoa ja hengellistä sanomaansa. Tällä kertomuskau-

della kirkko oli myötätuulessa: suomalaisten kirkosta eroaminen väheni

ja kirkon työn arvostus kasvoi. Ihmiset arvostivat erityisesti sitä, että

kirkko auttoi laman kynsiin joutuneita.

Kirkon jäsenyys on yksi kaikkein keskeisimmistä kirkon tulevai-

suuden kysymyksiä. Kirkkoon kuuluminen ei ole kaikille suomalaisille

itsestäänselvyys. Kirkon tulee pyrkiä vahvistamaan seurakuntalaisten

identiteettiä kirkon jäseninä. On etsittävä tapoja, joilla kirkkoon kuulu-

misen perusteita voidaan viestittää tavallisille seurakuntalaisille ja eri-

tyisesti kirkkoon liittymistä tai siitä eroamista harkitseville.

Kirkon toiminnan painopiste on suunnattava laatuun ja merkityk-

sellisyyteen. Laadussa on olennaista ihmisten kohtaaminen ja heidän

kokemuksensa. Tässä jokainen kirkon työntekijä on avainasemassa.

Kirkon vahvuuksia ovat ennen muuta lapsityö, rippikoulu ja kir-

kolliset toimitukset, joiden kautta se tavoittaa lähes kaikki suomalaiset.

Näitä vahvuuksia on edelleen kehitettävä. Samoin on vahvistettava nii-

hin liittyviä luontevia kohtaamismahdollisuuksia: toimituskeskusteluja

sekä lasten ja nuorten vanhempien kokoontumisia.

Jumalanpalvelusuudistuksen myötä seurakuntien valinnanvapaus

lisääntyy siinä, millä tavalla jumalanpalvelus kussakin seurakunnassa

toteutetaan. Uudistamisen tavasta pitkälti riippuu se, missä määrin

jumalanpalvelus todella on seurakunnan toiminnan keskus jatkossa.

Uusia ihmisryhmiä voidaan tavoittaa tarjoamalla etenkin isoilla paikka-

kunnilla enemmän vaihtoehtoja: lisää erilaisia, selvästi toisistaan poik-

keavia jumalanpalveluksia eri kellonaikoihin. Samoin on kiinnitettävä

huomiota yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä seurakuntalaisten osal-

listumiseen jumalanpalveluksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirkon on osallistuttava arvoja ja moraalia koskevaan keskuste-

luun oman sanomansa pohjalta ja otettava kantaa myös yhteiskunnalli-
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siin asioihin. Kirkon tulee olla myös äänettömien äänenä ja tuoda esiin

niitä yhteiskunnassa syrjäytyneiden hätähuutoja, jotka eivät muuten

tule kuulluiksi. Osana universaalia yhteisöä kirkon on tuotava kuuluvil-

le myös kaukaisten lähimmäisten hätä.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on avoin. Tällä

hetkellä kirkon toivotaan olevan mukana yhteiskunnallisen vastuun

kantamisessa osana niin sanottua kolmatta sektoria. Kirkon on kuiten-

kin itse arvioitava, mitä sille tarjotuista tehtävistä se voi pitää ominaan

ja mihin sen resurssit riittävät. Seurakuntien vapaaehtoisten panos on

lähimmäisten auttamisessa ensiarvoisen tärkeä.

Muuttoliike aiheuttaa muutoksia seurakunnan toimintaedellytyk-

sissä. Muuttotappioalueilla on taloudellisia vaikeuksia pitää toimintaa

yllä nykytasolla. Muuttovoittoalueilla lisääntyvä väkimäärä lisää työn

tarvetta. Myös seurakuntaan muuttaneiden jäsenten tulisi voida kokea

uusi kotiseurakunta omakseen. Muuttoliike aiheuttaa haasteita myös

Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmän kehittämiselle.

Maahanmuuttajien myötä Suomen uskonnollinen kirjo lisääntyy.

Seurakunnissa on oltava valmiutta kohdata muiden uskontojen edusta-

jia. Kirkon tulee olla tässä esimerkkinä muulle yhteiskunnalle suvaitse-

vaisuudesta ja rasismin vastustamisesta.

Uudet viestintävälineet ovat tuoneet ja tuovat jatkuvasti esiin uu-

sia mahdollisia tapoja kristillisen sanoman välittämiseen. Vaikka kirkol-

le luontevin tapa kohdata ihmiset on kasvoista kasvoihin, kirkon ja

seurakuntien on käytettävä hyväksi viestinnän uudet mahdollisuudet,

ettei kirkko menetä mahdollisuuttaan tavoittaa jäseniään. Samalla kir-

kon tulee olla mukana, kun keskustellaan uusien medioiden mukanaan

tuomista eettisistä ongelmista.

Tulevina vuosina on odotettavissa työvoimapulaa. Silloin hyvistä

työntekijöistä tulee kilpailua. Työntekijöiden saamiseksi kirkon on oltava

hyvä työnantaja ja pidettävä huolta siitä, että kirkon ja seurakuntien työyh-

teisöt ovat kannustavia ja että työ on sellaista, että sitä voi tehdä mielek-

käästi polttamatta itseään loppuun. Suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämi-

nen aiheuttaa suuria muutoksia lyhyen ajan kuluessa. Jotta jatkuvuus ja uu-

distus olisivat tasapainossa, nuorempien ikäluokkien edustajia olisi saatava

vastuunkantajiksi vähitellen jo ennen suurta muutosaikaa.
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Jotta kirkko voisi jatkossakin toteuttaa tehtäväänsä evankeliumin

julistajana, sen on tuettava omien työntekijöidensä hengellistä identi-

teettiä ja myös annettava työntekijöilleen aikaa ja mahdollisuuksia hoi-

taa sitä. Kirkon työntekijöiden spiritualiteettia ja seurakuntayhteyttä on

vahvistettava jo opiskeluaikana.

Seurakuntien ja kirkon tulojen olennaisimmat reunaehdot ovat jä-

senyyden ja kirkollisveron säilyminen. Yhteisöveron suhteen kirkon

etu olisi löytää sellainen pitkän aikavälin järjestely, jossa kirkon yhteis-

kunnallisista tehtävistä saama korvaus ei olisi joka vuosi poliittisen kä-

denväännön kohteena.

Kirkon taloudenhoidon haasteena on myös eläkemenojen katta-

minen. Erityisen vaikeaksi tilanne käy, jos seurakunnan työssä aktiivi-

sesti oleva henkilöstömäärä vähenee merkittävästi. Työntekijöiden jak-

samisesta on pidettävä huolta siten, että työntekijät pysyvät työssä elä-

keikäänsä asti. Kirkon taloudessa on kiinnitettävä huomiota myös ra-

havarojen järkevään sijoittamiseen sekä työvoima- ja muiden resurssi-

en joustavaan käyttöön.

Kirkossa tarvitaan yhteisiä visioita siitä, mihin suuntaan kirkon

toimintaa halutaan ohjata tulevaisuudessa. Visiot eivät saa jäädä irralli-

siksi, vaan niiden pohjalta on myös tehtävä konkreettiset käytännön

ratkaisut toiminnan painopisteistä. Seurakuntatasolla vähintään kolmi-

vuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman luominen antaa mahdollisuu-

den löytää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken yhteiset ta-

voitteet.
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