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Perinteet ja kummien saaminen
tärkeimpiä syitä kastaa lapsi
Perheen perinteiden jatkaminen ja kummien saaminen lapselle ovat tärkeimpiä syitä kastaa lapsi.
Neljä viidestä pitää näitä syitä tärkeimpinä perusteluina oman lapsensa kastepäätöksessä.
Perinnesyitä ja kummien saamista korostivat erityisesti naiset.
Tulokset kävivät ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen kastekyselyssä, joka julkaistiin 13.3.2019. Kyselyyn
vastasi 1 029 alle kouluikäisen lapsen vanhempaa. Kolmen neljästä (74 %) lapsi oli kastettu
luterilaiseen kirkkoon, viidenneksen lasta ei ollut kastettu (22 %). Luterilaiseen kirkkoon vastaajista
kuului 65 %.
Kuvio 1. Perusteet lapsen kastamiseen. Kastekysely 2019 (n=806).
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Kolme neljästä vastanneesta piti kastamista itsestäänselvyytenä. Puolet vastaajista piti tärkeänä
uskoon liittyviä tekijöitä, kuten lapsen kasvamista kristittynä.
Kastepäätös tehdään varhain
Tutkimus osoitti myös, että päätös lapsen kastamisesta tehdään aikaisessa vaiheessa. Useampi
kuin kaksi viidestä vastaajasta on tehnyt päätöksen kastamisesta jo ennen parisuhteen
muodostamista. Vain yksi kymmenestä kertoi päättäneensä ensimmäisen lapsensa kastamisesta
lapsen syntymän jälkeen.

Kuvio 2. Missä vaiheessa päätit ensimmäisen lapsesi kastamisesta? Kastekysely 2019 (N=1029).
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Kastamattomuuden syynä halu antaa lapsen itse päättää
Kastamattomuus on yleistynyt myös sellaisissa perheissä, joissa vanhemmat tai ainakin toinen
heistä kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Näissä perheissä yleisin syy (75 %) olla kastamatta on se, että
lapsen halutaan itse päättävän kastamisesta myöhemmin. Merkittäväksi muodostuvat myös
ideologiset syyt: vastaaja ei pidä itseään uskovaisena tai hänellä on vain ohut side kirkkoon. Puolet
vastaajista sanoi puolison vaikuttaneen siihen, että lasta ei kasteta.
Kuvio 3. Perusteet olla kastamatta lapsi (jos ainakin toinen vanhemmista kuuluu ev.lut.
kirkkoon). Kastekysely 2019.
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Asuinpaikalla suuri vaikutus kastepäätökseen
Kirkon jäsenillä merkittävin kastamiseen vaikuttava tekijä on asuinpaikka. Helsingissä asuvilla
todennäköisyys kastaa lapsi on pienempi kuin muualla asuvilla. Myös ne, jotka kokevat
yhteenkuuluvuutta seurakunnan kanssa, kastavat muita todennäköisemmin lapsensa.

Myös sukupuoli, osallistuminen seurakuntaan ja usko Jumalaan vaikuttavat kastepäätökseen.
Miehet, seurakunnan toimintaan osallistuvat ja Jumalaan uskovat päätyvät muita useammin
kastamaan lapsensa.
Kuvio 4. Kastepäätökseen vaikuttavat tekijät kirkon jäsenillä. Logistinen regressioanalyysi.

Tulokset kävivät ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen kastekyselystä, joka toteutettiin helmikuussa 2019
Norstat Oy:n sähköisessä vastaajapaneelissa.
Lisätietoja: Hanna Salomäki, 040 6881 496, hanna.salomaki@evl.fi

Vuonna 2017 syntyneistä lapsista

67 % kastettiin
luterilaisen kirkon jäseneksi

79 %
pitää kirkon toimituksia tärkeänä
syynä kuulua luterilaiseen kirkkoon
Lähde: Kastekysely 2019

