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1.

JOHDANTO

Kirkkolain mukaan seurakunnan luottamushenkilöksi voidaan valita kristillisestä
1
vakaumuksestaan tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkovaltuutetut valitaan neljän vuoden välein järjestettävillä seurakuntavaaleilla. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki 18 vuotta täyttäneet kirkon jä2
senet. Luottamushenkilöt ovat siis seurakuntalaisten valitsemia. He myös edustavat seurakuntalaisia, eivät valitsijayhdistyksiä, vaikka he ovatkin tulleet valituiksi
3
jonkin taustaryhmän asettamalta ehdokaslistalta.
Vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden lisäksi on myös luottamushenkilöitä, jotka ovat näiden vaaleissa valituiksi tulleiden valitsemia. Luottamushenkilöiden valitsemia ovat kirkkoneuvostojen ja yhteisten kirkkoneuvostojen, johtokuntien ja aluetyöryhmien, rovastikuntakokouksen ja hiippakuntakokouksen sekä kir4
kolliskokouksen ja kirkkohallituksen täysistunnon jäsenet.
Luottamushenkilöt ovat osa seurakunnan hallintoa, he johtavat seurakunnan
työtä yhdessä työntekijöiden kanssa. Seurakuntahallinto muodostuu kahdesta tasavertaisesta elementistä: edustusrakenteesta, johon luottamushenkilöt kuuluvat, ja
pappeuteen pohjautuvasta rakenteesta. Nämä kaksi rakennetta ovat molemmat
yhtä oleellisia seurakuntahallinnon osia, eikä toinen niistä ole toiseen nähden
ylempiarvoinen. Hallinnon kokonaisuudessa edustusrakenne ja pappeuteen poh5
jautuva rakenne ovat ”punoutuneet yhteen kuin kaksisäikeinen köysi”.
Seurakunnan luottamushenkilöitä tutkinut Risto Raivio kirjoittaa, että kirkkoinstituutiolla on pitkään ollut keskiajalta periytyvä vahva asema ihmisten maailmankuvan säätelijänä. Instituutio on siis säädellyt yksilöiden maailmalle antamia
6
merkityksiä, kirkolla on ollut merkitysmonopoli.
Raivion mukaan nykyajalle on ominaista privatisoituminen, yhtenäisen maailmankuvan purkautuminen. Instituutioiden asema merkitysten säätelijänä ja maailmankuvan tarjoajana ei enää ole niin vahva kuin ennen, yksilöt muodostavat oman
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maailmankuvansa ja luovat merkityksensä itse. Kirkkokaan ei voi enää säädellä jäsentensä maailmankuvaa samoin kuin ennen, vaan on päinvastoin riippuvainen ihmisten kirkkoinstituutiolle antamista merkityksistä, siitä, minkä osan kirkko saa
kun ihmiset muodostavat maailmankuvansa ja luovat merkityksensä eri elemen8
teistä.
Myös Kimmo Kääriäinen, Kati Niemelä ja Kimmo Ketola toteavat kirjassaan
Moderni kirkkokansa saman asian: nykyihmisten uskonnollisuus ei ole kirkon oppeihin sitoutunutta, institutionaalista uskonnollisuutta vaan ihmisten omista tarpeista ja elämäntilanteista nousevaa kansanomaista uskonnollisuutta. He toteavat
myös, että kirkon sisälläkin tiukasti opillinen uskonnollisuus on antamassa tilaa
9
monipuolisemmalle uskonnollisuudelle ja suvaitsevaisemmille uskonkäsityksille.
Edellä sanottu toimii perusteluna sille, että on tärkeää tietää, minkälaisia merkityksiä luottamushenkilöt antavat luottamushenkilötoiminnalle.
On ilman muuta totta, että kirkko on organisaationa erityinen: kirkon perimmäisen tehtävän, sen toiminnan päämäärän katsotaan olevan valmiiksi annettu.
Tuo ennalta annettu tehtävä on organisaation päätöksenteon ulkopuolella. Koko
10
organisaation olemassaolo juontuu annetusta päämäärästä.
Päämäärän saavuttamisen keinot, arkisen toiminnan käytännöt kuitenkin
muotoutuvat ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä, johon jokainen tuo omat
merkityksensä. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssakäymisestä ja niistä
merkityksistä, joita he toiminnalleen antavat, syntyy seurakunnan arki.
Tässä tutkimuksessa pyritään kartoittamaan sitä, minkälaiseksi luottamushenkilöt ja työntekijät tuon arjen kokevat. Toisena pyrkimyksenä on luottamushenkilökyselyn pohjalta esitellä sitä, minkälaisia luottamushenkilöt ovat. Painopiste on
siis luottamushenkilöiden ja luottamushenkilökyselyn tulosten esittelyssä. Työntekijöiden näkemykset tulevat esiin erityisesti silloin, kun käsitellään luottamushenkilötoiminnan mielekkyyttä ja sitä, miten vallan koetaan jakautuneen seurakuntahallinnossa.
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2.

KESÄN 2002 KYSELYTUTKIMUKSET JA
NIIDEN VASTAAJAT

Kirkon tutkimuskeskus teki kesällä 2002 lomakekyselyn sekä seurakuntien työntekijöille että luottamushenkilöille. Kyselyn ajankohta oli tietoisesti valittu. Kysely
sijoitettiin lomakauden jälkeiseen aikaan ja aikaan, joka ei ole kirkollisesti mitenkään erityinen. Näin pyrittiin välttämään se, että kysely hautautuisi muiden töiden
alle ja jäisi palauttamatta.
Syksyllä 2002 pidettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin uudet kirkkovaltuutetut. Nyt käsiteltävään kyselyyn ovat siis vastanneet vuonna 1998 valitut luottamushenkilöt nelivuotiskautensa viime hetkillä.
Luottamushenkilöille on tehty vastaavanlaisia kyselyitä vuosina 1972 ja 1986.
Vuoden 1972 luottamushenkilökyselyä on käsitellyt Heikki Mäkeläinen väitöskir11
jassaan. Risto Raivio on omassa väitöskirjassaan käyttänyt yhtenä aineistona vuo12
den 1986 luottamushenkilökyselyä.
Työntekijäkysely lähetettiin 97 eri seurakunnan työntekijöille. Kyselyn tekoon käytettiin koko maan seurakunnista poimittua otosta, jossa on kontrolloitu,
että mukaan tulee tasapuolisesti eri kokoisia seurakuntia eri puolilta Suomea. Kysely postitettiin seuraaville työntekijäryhmille: papit ja lehtorit, kanttorit, diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät, lapsityöntekijät, lähetyssihteerit, talousjohtajat ja
-päälliköt.
Elokuun 11. päivänä 2002 postitettu kysely lähetettiin yhteensä 1 190:lle
työntekijälle heidän kotiosoitteisiinsa. Yhden seurakunnan työntekijöille kyselyt
lähetettiin seurakunnan omasta toivomuksesta yhtenä nippuna joko kirkkoherran
tai kanslistin eteenpäin jaettavaksi. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 647 työntekijää
(54 % kyselyn saaneista). Niille, jotka eivät olleet syyskuun 7. päivään mennessä
vastanneet kyselyyn, lähetettiin uusintakysely 9. syyskuuta. Tämän toisen kyselykierroksen jälkeen vastaajia oli 881, mikä on 73 % kyselyn saaneista. Tätä vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä.
Luottamushenkilökysely lähetettiin 1 981 luottamushenkilölle heidän kotiosoitteisiinsa. Luottamushenkilökyselyssä käytettiin samaa seurakuntaotosta
kuin työntekijäkyselyssä. 1 058 (53 % kyselyn saaneista) luottamushenkilöä vastasi
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kyselyyn pyydetyn ajan kuluessa. Niille, jotka eivät olleet vastanneet kyselyyn syyskuun 7. päivään mennessä lähetettiin uusi kysely 9. syyskuuta. Uusintakyselyn
jälkeen vastaajia kertyi 1 513, mikä on 76 % kyselyn saaneista ja hyvä vastausprosentti.
Tulevilla sivuilla esitellään erityisesti luottamushenkilökyselyyn vastanneiden
mielipiteitä, työntekijäkyselystä käsitellään niitä vastauksia, jotka koskevat luottamushenkilötoimintaa.
Kun esitellään kyselytutkimuksen tuloksia, on yksi oleellinen ja kiinnostava
kysymys se, kuinka hyvin tulokset ovat yleistettävissä. Voiko seuraavaksi esiteltävien tulosten perusteella päätellä jotain siitä, minkälaisia luottamushenkilöt yleisesti
ottaen ovat? Kertovatko tulokset jotain siitä, miten luottamushenkilöt ja työntekijät yleensä, eivät vain kyselyyn vastaajat, kokevat luottamushenkilötoiminnan?
Kun kyselyyn vastanneita luottamushenkilöitä kuvaillaan, pyritään arvioimaan sitä, miten hyvin he edustavat luottamushenkilöitä yleensä vertaamalla heidän taustatietojaan, kuten ikä- ja ammattijakaumaa, siihen, mitä tiedetään luottamushenkilöistä yleensä. Tämän arvion perusteella on sitten mahdollista arvioida
myös sitä, miten hyvin vastanneiden näkemykset edustavat luottamushenkilöiden
näkemyksiä yleensä. Myös työntekijäkyselyyn vastanneen ryhmän edustavuutta on
pyritty arvioimaan.
Edellä sanotun perusteella on mahdollista arvioida vastausten yleistettävyyttä
silloin, kun vastaajia esitellään yhtenä ryhmänä, erottelematta vastaajia toisistaan
esimerkiksi iän tai sukupuolen perusteella.
Useissa tapauksissa kuitenkin vertaillaan eri vastaajaryhmien, esimerkiksi
miesten ja naisten tai eri ikäisten vastaajien vastauksia keskenään. Tällöin on käytetty tilastollista merkitsevyystestausta sen arvioimiseen, miten todennäköistä on,
että havaittu ryhmien välinen ero on yleistettävissä luottamushenkilöihin laajemmin.
Tilastollinen merkitsevyystesti kertoo, kuinka todennäköistä on, että havaitut
13
erot ovat olemassa myös perusjoukossa , tässä tapauksessa siis kaikista luottamushenkilöistä tai työntekijöistä koostuvassa joukossa.
Eri ryhmien välisiä eroja on tarkasteltu ristiintaulukoinnilla, ja tilastollisena
merkitsevyystestinä on käytetty Khii2-testiä.
Tulosten raportoinnin kriteeriksi on asetettu yleisesti käytössä oleva riskitaso
0,05 eli 5 %. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmien välisiä eroja on raportoitu vain, jos
tilastollisen merkitsevyystestin mukaan tulos on tutkimuksen perusjoukossa, siis
seurakuntien luottamushenkilöissä tai työntekijöissä, vähintään 95 % varmuudella
pätevä. Toisin päin ilmaistuna: kun ryhmien välisiä eroja on raportoitu, on merkitsevyystestin mukaan olemassa korkeintaan 5 % mahdollisuus, että kyseistä eroa ei
14
löydy perusjoukosta.
Aluksi tarkastellaan joitakin vastaajien taustatietoja: minkä ikäisiä ihmisiä kyselyyn on vastannut, minkä kokoisista seurakunnista vastaajat ovat, kuinka paljon
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vastaajissa on miehiä ja kuinka paljon naisia? Vertaamalla näitä tietoja siihen, mitä
luottamushenkilöistä ja kirkosta yleensä tiedetään on myös mahdollista arvioida
sitä, miten hyvin vastaajat edustavat koko sitä ryhmää, johon he kuuluvat.
Työntekijöille tehtyyn kyselyyn vastasi 865 henkilöä. Näistä yksi kolmasosa
(32 %) on miehiä ja kaksi kolmasosaa (68 %) naisia. Tämä vastaa hyvin kirkon
koko henkilöstön sukupuolirakennetta: vuonna 1999 kirkon koko henkilöstöstä
15
69 % oli naisia.
Luottamushenkilökyselyyn vastanneista 1 523 henkilöstä 48 % on miehiä ja
52 % naisia. Kyselyyn vastanneiden luottamushenkilöiden sukupuolijakauma on
täsmälleen sama kuin kaikkien vuoden 1998 seurakuntavaaleissa valittujen kirkko16
valtuutettujen: kirkkovaltuutetuiksi valituista oli tuolloin 52 % naisia.
Kun luottamushenkilökyselyyn vastanneita miehiä ja naisia tarkastelee iän
mukaan, käy ilmi, että naisten osuus on nuorimmissa ikäluokissa huomattavasti
suurempi: Alle 35-vuotiaista kyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa on naisia ja
alle 45-vuotiaista vastaajistakin lähes kaksi kolmasosaa. 45–54-vuotiaista vastaajista naisia on jonkin verran enemmän ja 55–64-vuotiaissa naisia ja miehiä on tasan
yhtä paljon. Yli 65-vuotiaista vastaajista sen sijaan yli puolet on miehiä.

Kuvio 1. Miesten ja naisten %-osuudet luottamushenkilöistä eri ikäryhmissä.
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Eri kokoiset seurakunnat ovat hyvin edustettuina, vaikkakin kyselyyn vastanneissa
työntekijöissä on enemmän suurten kuin pienten seurakuntien palveluksessa olevia: Työntekijäkyselyn vastaajista 16 % on alle 4 000 hengen seurakunnasta, joka
viides (19 %) 4 000–8 000 hengen seurakunnasta, reilu neljäsosa (27 %)
8 001–15 000 hengen seurakunnasta ja 37 % yli 15 000 hengen seurakunnasta.
Kyselyyn vastanneet luottamushenkilöt tulevat varsin tasaisesti eri kokoisista
seurakunnista: kolmasosa (32 %) tulee alle 4 000 hengen seurakunnasta, neljäsosa
4 000–8 000 (24 %) hengen seurakunnasta, toinen neljäsosa (24 %)
8 001–15 000 hengen seurakunnasta ja viidesosa (20 %) yli 15 000 hengen seurakunnasta.

Taulukko 1. Luottamushenkilö- ja työntekijäkyselyiden vastaajat iän mukaan.

Ikä

Luottamushenkilöt

Työntekijät

Alle 35-vuotias

4%

20,5 %

35–44-vuotias

12 %

27 %

45–54-vuotias

28 %

36 %

Yli 55–64-vuotias

35 %

16,5 %

Yli 65-vuotias

21 %

0%

Yhteensä

100 %

100 %

Taulukosta 1 käyvät ilmi vastaajien ikäjakaumat. Kun luottamushenkilökyselyn
vastaajia tarkastellaan suhteessa kaikkiin vuonna 1998 kirkkovaltuutetuiksi päässeisiin, käy ilmi että alle 45-vuotiaita luottamushenkilöitä on vastannut kyselyyn
jonkin verran vähemmän kuin heidän osuutensa oli vuonna 1998 kirkkovaltuustoon valituista: Vastaajista 16 % on alle 45-vuotiaita, vuonna 1998 valituista tämän ikäisiä oli 32 %. Vuonna 1998 valituista 59 % oli 45–64-vuotiaita, kyselyyn
vastanneista tämän ikäisiä on 63 %. Yli 65-vuotiaita on kyselyyn vastanneissa
21 %, mikä on enemmän kuin oli heidän osuutensa vuonna 1998 valituista (9 %).
Luottamushenkilöistä kolmasosa (32 %) on toiminut luottamushenkilönä
0–4 vuotta, neljännes (25 %) 5–8 vuotta, 14 % 9–12 vuotta ja 29 % yli 12 vuotta.
Alle 35-vuotiaista noin kolme neljäsosaa (73 %) on toiminut luottamushenkilönä alle 5 vuotta ja melkein kaikki (93 %) alle 9 vuotta. Yli 65-vuotiaista lähes
puolet (47 %) on toiminut luottamushenkilönä yli 12 vuotta ja 60 % vähintään
9 vuotta.
Naisista yli kolmasosa (38 %) on sellaisia, jotka ovat olleet luottamushenkilöinä 0–4 vuotta eli ovat luottamushenkilönä ensimmäistä kauttaan, miehistä tällaisia
on joka neljäs (25 %). Miehistä reilu kolmasosa (37 %) on ollut luottamushenkilönä yli 12 vuotta, naisista noin neljäsosa (23 %). Sitä, että naisissa on vähemmän pitkään luottamushenkilöinä toimineita selittänee se, että naisia on enemmän nuoremmissa luottamushenkilöissä, jotka ovat ehtineet olla luottamushenkilöinä vähemmän aikaa.

8

Kyselyyn vastanneet luottamushenkilöt ovat yhteiskunnalliselta asemaltaan
useimmiten eläkeläisiä, vastaajista lähes joka kolmas (31 %) on eläkkeellä. Seuraavaksi eniten on johtavassa asemassa olevia tai ylempiä toimihenkilöitä, tällaiseen
asemaan itsensä luokittelee joka viides (19 %). Alempia toimihenkilöitä ja työntekijöitä on molempia 14 %. Maanviljelijöitä on vastaajista 13 % ja yrittäjiä 8 %.
Opiskelijoita, kotiäitejä tai -isiä ja työttömiä on vastaajissa hyvin vähän: vastaajien
joukossa on vain kaksi työtöntä ja kuusi kotiäitiä tai -isää, opiskelijoita on viisitoista.
Kyselyyn vastanneissa luottamushenkilöissä on enemmän eläkeläisiä kuin oli
eläkeläisten osuus kaikista vuonna 1998 valituista kirkkovaltuutetuista: tuolloin
valituiksi tulleista 16 % oli eläkeläisiä, kyselyyn vastanneista 30 %. Alempia ja
ylempiä toimihenkilöitä on vastaajien joukossa sen sijaan vähemmän kuin oli heidän osuutensa kaikista vuonna 1998 valituista kirkkovaltuutetuista: alempia ja
ylempiä toimihenkilöitä tuli valituiksi 41 %, kyselyyn vastanneista heitä on 33 %.
Työntekijöitä ja maanviljelijöitä on suurin piirtein heidän osuuttaan kaikista valituista vastaava määrä: Työntekijöiden osuus vuonna 1998 valituista oli 17 %, kyselyyn vastanneista heitä on 14 %. Maanviljelijöitä oli vuonna 1998 valituista 16 %,
kyselyyn vastanneista 13 %. Opiskelijoita, työttömiä ja muuten työelämän ulkopuolella olevia on vastaajien joukossa vähemmän kuin heitä tuli valituiksi vuoden
1998 seurakuntavaaleissa: valituiksi tulleista 10 % kuului tähän ryhmään, vastaa17
jista heitä on vain hiukan yli yksi prosentti.
Kyselyihin ovat vastanneet siis varsin tasapainoisesti eri kokoisten seurakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt, samoin miehet ja naiset. Luottamushenkilökyselyyn on vastannut vähemmän alle 45-vuotiaita ja enemmän yli 65-vuotiaita
kuin oli heidän osuutensa kaikista vuonna 1998 valituista kirkkovaltuutetuista.
Tästä johtuen vastaajissa on myös enemmän eläkeläisiä kuin oli vuonna 1998 valituissa kirkkovaltuutetuissa. Monissa kohdin onkin hyödyllistä tarkastella mielipiteiden jakautumista erikseen eri ikäryhmissä.
Vastaajien edustavuuden tarkastelulla on rajansa. On mahdotonta sanoa,
ovatko esimerkiksi tietynlaisen maailmankatsomuksen omaavat jättäneet vastaamatta kyselyyn useammin kuin muut, ja miten tämä on mahdollisesti vaikuttanut
siihen, miten hyvin vastaajat edustavat koko sitä ryhmää, josta heidät on poimittu.
Sekä luottamushenkilö- että työntekijäkyselyiden vastausprosentti on kuitenkin
niin hyvä, että todennäköisesti vastaajiksi on saatu varsin edustava otos seurakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.
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3.

LUOTTAMUSHENKILÖT – MINKÄLAISIA
HE OVAT?

Luottamushenkilöille tehdyssä kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan itsestään
erilaisia taustatietoja kuten koulutuksensa ja ammattinsa. Vastaajilta kysyttiin
myös, kuinka aktiivisesti he toimivat seurakunnan luottamuselimissä ja seurakunnassa yleensä ja sitä, kuinka paljon he on mukana erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Lisäksi luottamushenkilöille tehtiin uskonnollisuutta ja arvoja koskevia kysymyksiä. Näihin kysymyksiin saatujen vastausten pohjalta on mahdollista luoda
katsaus siihen, minkälaisia luottamushenkilöt ovat.

3.1. Koulutus, siviilisääty ja asuinpaikka
Vastaajien koulutus on useimmiten joko opistoasteen ammatillinen tutkinto
(21 %), ammattikoulu (21 %) tai kansa- tai kansalaiskoulu (19 %).
Hiippakuntien välillä on eroja: Porvoon hiippakunnassa koulutuksen mukaan
luokiteltuina vastaajien suurin ryhmä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet (27 %) ja Helsingin hiippakunnassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet (26 %) ovat toiseksi suurin ryhmä, lähes yhtä suuri kuin opistoasteen tutkinnon suorittaneet (27 %). Turun arkkihiippakunnasta on lähes yhtä paljon ammattikoulun (19 %), opistoasteen tutkinnon (21 %) ja ylemmän korkeakoulututkinnon
(18 %) suorittaneita.
Siviilisäädyltään vastaajista kolme neljäsosaa on naimisissa olevia, naisvastaajissa on leskiä enemmän (11 %) kuin miespuolisissa vastaajissa (3 %).
Luottamushenkilöissä on lähes yhtä paljon kaupunkilaisia (45 %) kuin maalaisiakin (55 %). Tässä asiassa on, kuten olettaa saattaa, hiippakuntien välillä eroja:
kun Helsingin hiippakunnassa 89 % luottamushenkilöistä asuu kaupungissa, Porvoon hiippakunnassa maalla asuvia on kaksi kolmasosaa (68 %), Mikkelin hiippakunnassa 71 % ja Turun arkkihiippakunnassa kolme neljäsosaa (73 %).
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3.2. Poliittinen suuntautuminen
Luottamushenkilöiltä kysyttiin myös, miltä listalta he ovat tulleet valituksi. Vastausten vertaaminen siihen, miten vuoden 1998 kirkkovaltuustopaikat ovat jakau18
tuneet eri taustaryhmille mahdollistaa sen arvioimisen, miten hyvin vastaajat tältä
osin edustavat luottamushenkilöitä yleensä.
32 % vastaajista on tullut valituksi Keskustan listalta (vuonna 1998 32 % kirkkovaltuustopaikoista), joka viides sitoutumattoman seurakuntaväen listalta (17 %
1998), 14 % Kokoomuksen listalta (13 % vuonna 1998), 12 % SDP:n listalta
(11 % 1998), 7 % porvaripuolueiden yhteislistalta (19 % 1998), 4 % vanhoillislestadiolaisten listalta (4 % 1998) ja 1 % vasemmistopuolueiden yhteislistalta (2 %
kirkkovaltuustopaikoista vuonna 1998). RKP:n listalta on tullut valituksi 3 %,
SKL:n listalta 2 % vastaajista ja muulta poliittiselta listalta 1 % vastaajista (muut
poliittiset listat 4 % vuonna 1998). Muulta kuin yllä mainituilta ei-poliittiselta listalta on tullut valituksi 5 % vastaajista (6 % vuonna 1998). Taustaryhmien mukaan
jaoteltuina vastaajat näyttäisivät siis edustavan seurakuntien luottamushenkilöitä
hyvin.

Kuvio 2. Vastaukset kysymykseen "Miltä listalta tulitte valituksi" suhteessa vuoden
1998 seurakuntavaalien tulokseen, %-osuudet.

18

Salonen & Kääriäinen & Niemelä 2000, 183–185
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Lisäksi vastaajilta kysyttiin, mitä puoluetta kukin on äänestänyt viime (1999)
eduskuntavaaleissa.
Luottamushenkilöiden keskuudessa Suomen Keskusta on selvästi suosituin
puolue. Vastaajista 40 % on äänestänyt Suoman Keskustaa, viidesosa Kansallista
Kokoomusta, 15 % Suomen Sosialidemokraattista Puoluetta, joka kymmenes Suomen Kristillistä Liittoa, 8 % Ruotsalaista kansanpuoluetta, 2 % Vihreää Liittoa,
1 % Vasemmistoliittoa, 1,5 % jotain muuta ja 1 % ei äänestänyt.
Myös työntekijät ovat kaikkein useimmin äänestäneet Keskustaa, vaikkakaan
Keskustan ero muihin puolueisiin ei ole yhtä suuri. Työntekijöistä hiukan alle neljännes on äänestänyt Keskustaa. Kokoomusta työntekijät ovat äänestäneet lähes
yhtä usein kuin luottamushenkilöt, siis joka viides työntekijä on äänestänyt Kokoomusta. Suomen Kristillinen liitto (nykyisin Kristillisdemokraatit) on suositumpi
työntekijöiden kuin luottamushenkilöiden keskuudessa, Kristillisiä on äänestänyt
vuoden 1999 eduskuntavaaleissa suunnilleen yhtä moni työntekijä kuin Kokoomustakin. SDP:tä on äänestänyt 13 % työntekijöistä, siis jonkin verran vähemmän
kuin luottamushenkilöistä. Vihreää liittoa työntekijät sen sijaan äänestävät useammin kuin luottamushenkilöt: Vihreitä on äänestänyt 11 % työntekijöistä. RKP:tä
on äänestänyt 5 % työntekijöistä ja Vasemmistoliittoa 1,5 % työntekijöistä. Muita
puolueita on kutakin äänestänyt alle prosentti vastaajista. Työntekijöissä on enemmän niitä, jotka eivät ole äänestäneet kuin luottamushenkilöissä: 6,5 % työntekijöistä ilmoittaa, että ei ole äänestänyt.

Kuvio 3. "Mitä puoluetta äänestitte viime eduskuntavaaleissa?" -kysymys, vastaukset
suhteessa eduskuntavaalien tulokseen 1999, %-osuudet.
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Sekä luottamushenkilöt että työntekijät kannattavat siis vasemmistopuolueita
vähemmän kuin suomalaiset keskimäärin. Luottamushenkilöt kannattavat suomalaisten keskiarvoa enemmän Keskustaa ja jossain määrin myös RKP:tä. Työntekijät
kannattavat suomalaisten keskiarvoa enemmän Kristillisiä, mutta myös Vihreitä.
Työntekijät ovat selkeämmin jakaantuneet koko poliittisen kirjon alueelle kuin
luottamushenkilöt, joista 60 % on äänestänyt joko Keskustaa tai Kokoomusta.
Hiippakunnittain tarkasteltuina Keskusta on kyselyyn vastanneiden luottamushenkilöiden keskuudessa suurin puolue muissa paitsi Helsingin ja Porvoon
hiippakunnissa. Oulun hiippakunnassa lähes kaksi kolmasosaa (63 %) vastaajista
on vuoden 1999 eduskuntavaaleissa äänestänyt Keskustaa, puolet vastaajista on äänestänyt Keskustaa Kuopion (53 %) ja Lapuan (52 %) hiippakunnissa.
Porvoon hiippakunnassa 82 % luottamushenkilöistä on äänestänyt Ruotsalaista kansanpuoluetta.
Helsingin hiippakunnassa joka kolmas (32 %) luottamushenkilöistä on äänestänyt Kokoomusta.
Kokoomus on luottamushenkilöiden keskuudessa toiseksi suurin puolue kaikissa muissa paitsi Helsingin hiippakunnassa, jossa Kokoomus on suurin puolue.
Porvoon hiippakunnassa tosin kaikkia muita paitsi Ruotsalaista kansanpuoluetta
on kutakin äänestänyt alle 5 % luottamushenkilökyselyn vastaajista. Helsingin
hiippakunnassa toiseksi suurimmat puolueet ovat lähes tasaväkisinä Sosiaalidemokraatit (22 %) ja Keskusta (20 %). Oulun, Kuopion ja Lapuan hiippakunnissa, joissa enemmistö on äänestänyt Keskustaa, Kokoomus ja Sosiaalidemokraatit ovat
suurin piirtein yhtä suurella kannatuksella seuraavaksi äänestetyimmät.

Taulukko 2. Eri puolueiden äänestäminen vuoden 1999 eduskuntavaaleissa iän mukaan, luottamushenkilöt (%-osuudet).*

alle 35 v.

35–44 v.

45–54 v.

55–64 v.

65 ja yli

SDP

2%

10 %

13 %

17 %

20 %

Keskusta

42 %

45 %

43 %

37 %

36 %

Kokoomus

21 %

19 %

19 %

23 %

22 %

Vasemmistoliitto

2%

0%

1%

1%

2%

Vihreät

11 %

5%

3%

1%

1%

RKP

11 %

6%

8%

10 %

9%

SKL (KD)

8%

10 %

11 %

10 %

9%

muut

2%

3%

1%

1%

1%

ei äänestänyt

2%

2%

1%

0%

1%

101 %

100 %

100 %

100 %

101 %

Yhteensä

*lukujen pyöristämisen vuoksi ”yhteensä”-rivin luku ei välttämättä ole 100 %
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Eri ikäiset luottamushenkilöt eroavat toisistaan siinä, miten ovat äänestäneet,
vaikkakin kaikissa ikäryhmissä Keskusta on suurin puolue. Eri puolueiden kannatuksen jakautuminen ikäryhmittäin on esitelty taulukossa 2.
Alle 35-vuotiaista Keskustaa on äänestänyt 42 %, Kokoomusta viidesosa ja
Vihreitä joka kymmenes. SDP:tä on äänestänyt vain 2 % alle 35-vuotiaista.
35–54-vuotiailla suurin puolue on Keskusta hiukan yli 40 % kannatuksella, toisena
tulee Kokoomus, jota viidesosa vastaajista on äänestänyt ja kolmanneksi tulevat
SDP ja Skl (nyk. KD), joista jompaakumpaa on äänestänyt noin joka kymmenes
vastaaja. Yli 55-vuotiaista 36–37 % on äänestänyt Keskustaa, toisena tulee Kokoomus jota on äänestänyt hiukan yli viidesosa ikäryhmästä ja kolmantena SDP (17 %
yli 55-vuotiaista ja joka viides yli 65-vuotias on äänestänyt).
SDP:tä ovat siis eniten äänestäneet yli 65-vuotiaat, Vihreitä taas alle 35-vuotiaat. Kokoomuksen äänestäminen jakautuu melko tasaisesti, Keskustaa äänestävät
alle 55-vuotiaat jonkin verran ahkerammin kuin yli 55-vuotiaat.

3.3. Aktiivisuus luottamustehtävän hoitamisessa
Luottamushenkilöitä pyydettiin kertomaan, kuinka usein he käyvät luottamustoimeensa kuuluvissa kokouksissa ja kuinka usein he käyttävät puheenvuoroja.
Vastauksista päätellen vastaajat todella paneutuvat saamansa luottamustehtävän hoitamiseen: kaksi kolmasosaa (68 %) vastaa olevansa läsnä kokouksissa lähes
aina, neljäsosa (26 %) jopa aina. Vain kolme henkilöä ilmoittaa olevansa lähes aina
poissa. Tässä on tietenkin huomioitava se, että kaikkein passiivisimmat, siis myös
vähiten kokouksissa käyvät, luottamushenkilöt ovat luultavimmin myös kaikkein
useimmin jättäneet vastaamatta kyselyyn.
Joka viides (22 %) luottamushenkilö ilmoittaa käyttävänsä joka kokouksessa
useita puheenvuoroja ja neljäsosa (27 %) käyttää vähintään yhden puheenvuoron
joka kokouksessa. Lisäksi neljäsosa (27 %) käyttää puheenvuoron lähes joka kokouksessa. Vain kymmenen henkilöä sanoo, että ei koskaan käytä puheenvuoroa.
Miehet ja naiset ovat kokouksissa läsnä yhtä usein, mutta miehet käyttävät
enemmän puheenvuoroja kuin naiset. Miehistä yli puolet käyttää yhden tai useita
puheenvuoroja joka kokouksissa, naisista yhtä usein puheenvuoroja käyttää 41 %.
Miehistä 16 % kertoo käyttävänsä puheenvuoroja satunnaisesti joissakin kokouksissa tai vain yksittäisiä kertoja, naisista sen sijaan lähes joka kolmas käyttää puheenvuoroja vain satunnaisesti. Kaikki kymmenen, jotka kertovat, etteivät koskaan
käytä puheenvuoroa, ovat naisia.
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Kuvio 4. "Miten usein olette käyttänyt puheenvuoroja kokouksissa?" -kysymys, luottamushenkilöiden vastaukset sukupuolen mukaan, %-osuudet.

Sitä, että naiset käyttävät vähemmän puheenvuoroja kuin miehet, selittää osin naisja miesedustajien erilainen ikärakenne. Naisia on enemmän nuorissa edustajissa, ja
vaikka eri ikäiset käyvät kokouksissa yhtä ahkerasti, nuoret käyttävät puheenvuoroja vähemmän. Alle 35-vuotiaista noin neljäsosa (23 %) kertoo käyttävänsä yhden
tai useita puheenvuoroja joka kokouksessa, 35–44-vuotiaista näin tekee 38 %,
45–54-vuotiaista 48 %, 44–64-vuotiaista 54 % ja yli 65-vuotiaista jo yli puolet
(57 %). Samalla tavalla iän kanssa sidoksissa on se, että kokemusta omaavat luottamushenkilöt käyttävät enemmän puheenvuoroja kuin vasta luottamustoimessa
aloittaneet. Niistä, jotka ovat toimineet luottamushenkilönä yli 12 vuotta kaksi
kolmasosaa ilmoittaa käyttävänsä yhden tai useita puheenvuoroja joka kokouksessa, ensimmäistä kauttaan istuvista näin ahkerasti puheenvuoroja käyttää joka kolmas. Vain 2 % yli 12 vuotta luottamushenkilöinä toimineista kertoo, että käyttää
puheenvuoroja vain yksittäisiä kertoja tai ei koskaan, ensimmäistä kauttaan istuvista puheenvuotoja käyttää harvoin tai ei koskaan 12 %.
Vastaajalta kysyttiin, minkälainen luottamustoimi hänellä on seurakunnassa ja
onko hän jäsenenä kunnan tai kaupungin valtuustossa, hallituksessa tai lautakunnassa.
82 % vastaajista on kirkkovaltuuston jäseniä, yli puolet (56 %) kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäseniä ja kaksi kolmasosaa (65 %) vastaajista on jäsenenä jossain seurakunnan johto- tai toimikunnassa. Joka neljäs (27%) on jäsenenä rovastikuntakokouksessa. Alle kymmenen prosenttia vastaajista on kirkkovaltuuston puheenjohtajana (7 %), jäsenenä hiippakuntakokouksessa (4 %) tai kirkolliskokouksessa (1 %).
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Seurakuntien luottamushenkilöt toimivat varsin aktiivisesti myös kaupunkien
ja kuntien hallinnossa: Joka viides (19 %) vastaaja on jäsenenä kunnan- tai kaupunginvaltuustossa, joka kymmenes (9 %) on jäsenenä kunnan- tai kaupunginhallituksessa ja joka kolmas (32 %) on jäsen kunnan tai kaupungin lautakunnassa. Kun vertaillaan keskenään kolmen suurimman puolueen listoilta valituiksi tulleiden valtuutettujen toimimista kunnallishallinnossa, ovat SDP:n listalta valituiksi tulleet
aktiivisemmin mukana kunnallishallinnossa kuin Keskustan tai Kokoomuksen listalta valituiksi tulleet. SDP:n listan kautta seurakuntahallintoon tulleista henkilöistä 40 % on jäsenenä kunnan- tai kaupunginvaltuustossa, Keskustan listalta valituiksi tulleista kunnan- tai kaupunginvaltuustossa on jäsenenä17 % ja Kokoomuksen
listalta valituista 21 %.

3.4. Järjestöaktiivisuus
Luottamushenkilöiltä kysyttiin myös, toimivatko he erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Annetusta kolmentoista yhdistyksen ja järjestön listasta pyydettiin valitsemaan ne, joissa toimii aktiivisesti tai satunnaisesti ja ne, joiden parissa ei toimi.
Aktiivisimmin luottamushenkilöt toimivat poliittisissa järjestöissä, joissa yli
puolet ilmoittaa toimivansa, reilu neljännes aktiivisesti ja neljännes satunnaisesti.
Luottamushenkilöistä 60 % ilmoittaa myös olevansa jonkin puolueen jäsen.
Ammattijärjestöissä ilmoittaa toimivansa reilu kolmannes vastaajista, neljännes satunnaisesti ja 14 % aktiivisesti. Aktiivisia ammattijärjestöläisiä on yhtä paljon
miehissä ja naisissa, mutta naiset ilmoittavat miehiä useammin toimivansa satunnaisesti ammattijärjestön parissa (naiset 29 %, miehet 19 %).
Urheiluseuroissa toimii joka kolmas luottamushenkilö, miehet jonkin verran
naisia enemmän. Miehistä neljäsosa (25 %) ja naisista viidesosa (19 %) kertoo toimivansa satunnaisesti urheiluseurassa. Aktiivijäseniä on miehissä 16 % ja naisista
joka kymmenes (9 %).
Varsin harvat luottamushenkilöt sen sijaan osallistuvat Rotary- tai Lions Club
-toimintaan: 97 % vastaajista sanoo, ettei osallistu Rotary-toimintaan ja 89 % ilmoittaa ettei toimi Lions Clubissa. Noin joka kymmenes mies (13 %) ilmoittaa kuitenkin osallistuvansa aktiivisesti Lions Clubin toimintaan.
Joka neljäs (24 %) nainen toimii Martoissa aktiivisesti tai satunnaisesti. Reilu
viidennes (22 %) miehistä toimii metsästysseurassa aktiivisesti tai satunnaisesti,
naisista 95 % ei osallistu metsästysseuran toimintaan.
Reilu neljännes vastaajista ilmoittaa toimivansa satunnaisesti tai aktiivisesti
herätysliikkeen parissa. Miehistä joka kolmas (32 %) ja naisista joka neljäs (25 %)
toimii satunnaisesti tai aktiivisesti herätysliikkeessä.
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Neljännes vastaajista toimii maaseutujärjestössä, tässä ei miesten ja naisten
osallistumisella ole eroa.
Suomen Punaisen Ristin parissa ilmoittaa toimivansa satunnaisesti tai aktiivisesti noin neljännes vastaajista. Sukupuolen mukaan jaoteltuna Suomen Punaisen
Ristin parissa toimii alle viidennes (17 %) miehistä ja reilu neljännes (29 %) naisista.
Mannerheimin lastensuojeluliitossa ilmoittaa toimivansa 15 % vastaajista.
Sukupuolen mukaan tarkasteltuna 93 % miehistä ilmoittaa, ettei toimi liiton parissa, kun lähes neljäsosa (23 %) naisista ilmoittaa toimivansa liiton parissa satunnaisesti tai aktiivisesti.

Kuvio 5. Luottamushenkilöiden toimiminen yhdistyksissä ja järjestöissä. Vastausten
"aktiivisesti" ja "satunnaisesti" %-osuudet.

3.5. Elämänarvostukset, uskonnollisuus ja
uskonnonharjoittaminen
3.5.1.

Elämänarvostukset ja usko

Luottamushenkilöiltä kyseltiin heidän arvomaailmastaan. Vastaajaa pyydettiin
kertomaan, miten tärkeäksi hän kokee elämässään työn, perheen, ystävät ja tuttavat, työtoverit, vapaa-ajan, politiikan, uskon ja uskonnon sekä kulttuurin. Asian
merkitystä omassa elämässä pyydettiin kuvaamaan asteikolla ”erittäin tärkeä –
melko tärkeä – ei kovinkaan tärkeä – ei lainkaan tärkeä”.

17

Kaikkein eniten vastaajat arvostavat perhettä, jota 94 % vastaajista pitää elämässään erittäin tärkeänä.
Myös ystäviä ja tuttavia arvostetaan paljon: melkein kaksi kolmasosaa vastaajista pitää ystäviä ja tuttavia elämässään erittäin tärkeinä ja reilu kolmasosa melko
tärkeinä. Naisille ystävät ja tuttavat ovat jonkin verran tärkeämpiä kuin miehille:
Kun kaksi kolmasosaa (68 %) naisista pitää ystäviä ja tuttavia erittäin tärkeinä, näin
ajattelee 57 % miehistä.
Työtä pitää elämässään erittäin tärkeänä 59 % ja melko tärkeänä 37 % vastaajista. Miehille työ on hiukan tärkeämpää kuin naisille: 63 % miehistä pitää työtä
erittäin tärkeänä, naisista 55 % on tätä mieltä.
Usko ja uskonto ovat erittäin tärkeitä joka toisen vastaajan elämässä ja melko
tärkeitä vastaajista 40 %:n mielestä.
Hiukan alle puolet vastaajista on sitä mieltä, että vapaa-aika on erittäin tärkeää, joka toinen pitää vapaa-aikaa melko tärkeänä.
Joka kolmas vastaaja pitää työtovereita erittäin tärkeinä, hiukan yli puolet
vastaajista pitää työtovereita elämässään melko tärkeinä.
Joka viides vastaaja pitää kulttuuria elämässään erittäin tärkeänä ja 57 % vastaajista on sitä mieltä, että kulttuuri on melko tärkeää. Naisista noin joka neljäs
(26 %) ajattelee, että kulttuuri on erittäin tärkeää, miehistä näin ajattelee 16 %.
Miehistä sen sijaan joka neljäs (24 %) ajattelee, että kulttuuri ei ole kovinkaan tärkeää, naisista taas näin ajattelee joka kymmenes (11 %).

Kuvio 6. Luottamushenkilöiden kokemukset eri elämänalueiden tärkeydestä, vastausten %-osuudet.
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Politiikkaa pitää erittäin tärkeänä elämässään vain 4 % vastaajista. Noin joka
neljäs pitää politiikkaa melko tärkeänä, mutta vastaavasti lähes neljäsosa vastaajista
ajattelee, että politiikka ei ole lainkaan tärkeää. Lähes puolet vastaajista sanoo, että
politiikka ei ole kovinkaan tärkeää.
Luottamushenkilöitä pyydettiin myös kuvaamaan omaa uskoontuloaan. Vastaajaa pyydettiin kuvailemaan uskoaan valitsemalla sopivin valmiina annetuista
vastausvaihtoehdoista. Valmiit vaihtoehdot olivat:
Olen tullut uskoon tarkasti määriteltävänä ajankohtana
Uskoni on kehittynyt vähitellen. Mitään ratkaisevaa uskoon tulemisen ajankohtaa ei
voi määritellä
En koe olevani uskossa, vaikka joskus aiemmin niin koinkin
En koe olevani uskossa enkä ole koskaan ollutkaan
Ei mikään edellisistä vaan (omalle vastaukselle on varattu tilaa)

Luottamushenkilöistä suurin osa vastaa uskonsa kehittyneen vähitellen, niin että
mitään ratkaisevaa uskoon tulemisen ajankohtaa ei voi määritellä. Tämän vaihtoehdon on valinnut kaksi kolmasosaa vastaajista. Noin joka kymmenes ilmoittaa
tulleensa uskoon tarkasti määriteltävänä ajankohtana. 5 % vastaajista ei koe olevansa uskossa nyt eikä ole ollut aikaisemminkaan, 2 % ei ole enää uskossa, vaikka
on aikaisemmin ollut. 15 % vastaajista ei koe minkään valmiista vastauksista kuvaavan omaa uskoaan.
Miesten ja naisten vastausten välillä ei ole eroa. Hiippakunnittain tarkasteltuna eniten muista hiippakunnista poikkeaa Oulun hiippakunta, jossa joka neljäs
(25 %) vastaaja kokee, ettei mikään valmiista vaihtoehdoista kuvaa hänen uskoaan.
Vastaajalta kysyttiin, kuinka tärkeä Jumala on hänen elämässään. Omaa kokemusta pyydettiin kuvaamaan asteikolla yhdestä kymmeneen, jossa arvosana yksi
tarkoittaa että Jumala ei vastaajan elämässä ole lainkaan tärkeä ja arvosana kymmenen tarkoittaa, että vastaaja kokee Jumalan omassa elämässään erittäin tärkeäksi.
Yli puolet (57 %) vastaajista kuvaa Jumalan tärkeyttä omassa elämässään korkeimmalla arvosanalla (10), eli kokee Jumalan omassa elämässään erittäin tärkeäksi. 85 % vastaajista kuvaa Jumalan tärkeyttä elämässään kolmella korkeimmalla arvosanalla (8–10), vain neljä henkilöä on antanut Jumalan merkitykselle elämässään
arvosanan yksi.
Arvioitaessa luottamushenkilöiden uskonnollisuutta sen perusteella, miten
tärkeä Jumala on heille, luottamushenkilöt ovat huomattavasti uskonnollisempia
kuin suomalaiset keskimäärin. Taulukosta 3 käy ilmi, että kun luottamushenkilöistä lähes kaksi kolmasosaa antaa Jumalan merkitykselle elämässään arvosanan
9–10, pitää suomalaisista keskimäärin vain joka viides Jumalan merkitystä elämässään yhtä suurena.
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Taulukko 3. Jumalan tärkeys seurakuntien luottamushenkilöiden elämässä vuonna
19
2002 ja suomalaisten elämässä vuonna 2000 .

luottamushenkilöt 2002

suomalaiset 2000*)

1–2 (1=ei lainkaan tärkeä)

0%

18 %

3–4

2%

13 %

5–6

6%

19 %

7–8

21 %

25 %

9–10

72 %

21 %

*) ei osaa sanoa: 5 %

3.5.2.

Julkinen uskonnonharjoitus

Luottamushenkilöiltä kysyttiin, kuinka usein he osallistuvat tai seurakunnan hengellisiin tilaisuuksiin eli jumalanpalvelukseen, ehtoolliselle, seurakunnan piireihin
ja pienryhmiin, kristillisten järjestöjen piireihin ja pienryhmiin, kirkkokonsertteihin ja hengellisiin musiikkitilaisuuksiin, seurakuntailtoihin ja seuroihin sekä seurakunnan tai kristillisen järjestön retkille tai leireille. Vastausten prosenttijakaumat
on esitelty taulukossa 4.
Eniten luottamushenkilöt käyvät jumalanpalveluksissa: Puolet vastaajista käy
jumalanpalveluksissa joko viikoittain (10 %) tai vähintään kerran kuukaudessa.
44 % vastaajista käy jumalanpalveluksessa vähintään muutaman kerran vuodessa.
Lähes kaikki loputkin vastaajat käyvät jumalanpalveluksessa vähintään kerran vuodessa: vastaajista löytyy vain kymmenen henkilöä, jotka ilmoittavat että käyvät jumalanpalveluksessa harvemmin kuin kerran vuodessa tai eivät käy jumalanpalveluksessa lainkaan.
Luottamushenkilöt käyvät kirkossa huomattavasti aktiivisemmin kuin suomalaiset yleensä: Kun luottamushenkilöistä puolet käy jumalanpalveluksessa kerran
kuussa, käy kaikista suomalaisista vain 8 % näin usein jumalanpalveluksessa. Kun
suomalaisista 50 % käy jumalanpalveluksessa harvemmin kuin kerran vuodessa tai
ei lainkaan, on luottamushenkilöiden joukossa vain 1 % niitä, jotka eivät osallistu
20
jumalanpalveluksiin lainkaan tai osallistuvat vain harvoin. Luottamushenkilöiden
kirkossakäyntiaktiivisuudessa ei myöskään ole eroa sukupuolten välillä: miehet ja
naiset käyvät kirkossa yhtä usein. Kun tarkastellaan suomalaisia yleensä, ovat naiset miehiä aktiivisempia kirkossakävijöitä: suomalaisista naisista kolmannes (35 %)
käy kirkossa vähintään muutaman kerran vuodessa, miehistä näin usein kirkossa
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käy neljännes (24 %). Suomalaisista miehistä kolmannes (32 %) ei käy lainkaan kir21
kossa, naisista viidennes (22 %) ei käy koskaan kirkossa.
Ehtoollisella luottamushenkilöistä käy muutaman kerran vuodessa lähes puolet ja vähintään kerran kuussa joka kolmas. Noin joka kymmenes luottamushenkilö
käy ehtoollisella harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan.
Seurakunnan muista toimintamuodoista luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisimmin seurakunnan piireihin ja pienryhmiin, joissa noin neljäsosa vastaajista ilmoittaa käyvänsä viikoittain tai kerran kuussa. Noin joka viides käy viikoittain tai
kerran kuussa seurakuntaillassa tai seuroissa. Kirkkokonserteissa ei käydä yhtä tiheästi, mutta yli puolet luottamishenkilöistä ilmoittaa käyvänsä kirkkokonsertissa
ainakin muutaman kerran vuodessa. Seurakunnan tai kristillisen järjestön retkille
ja leireille sekä kristillisten järjestöjen pienryhmiin osallistutaan kaikkein vähiten:
yli puolet luottamushenkilöistä ilmoittaa että osallistuu tämänkaltaisiin tilaisuuksiin vain harvoin tai ei koskaan.

Taulukko 4. Luottamushenkilöiden osallistuminen hengellisiin tilaisuuksiin (%-osuudet).*

Jumalanpalvelukseen

Ehtoolliselle

Srk:n piiriin
/pienryhmään

Kristill.järj:n
piiriin/pienryhmään

Kirkkokonserttiin tms.

Seurakuntailtaan
/seuroihin

Srk:n
/kristill.järj:n
retkelle
/leirille

Viikoittain

10 %

5%

9%

4%

1%

5%

0%

Väh. 1 krt
/kuukausi

40 %

32 %

18 %

10 %

9%

14 %

1%

Väh. muutama krt
/vuosi

44 %

45 %

26 %

17 %

47 %

36 %

17 %

Väh. 1 krt /vuosi

5%

10 %

14 %

15 %

30 %

21 %

31 %

Harvoin/
en koskaan

1%

9%

34 %

54 %

12 %

24 %

51 %

100 %

101 %

101 %

100 %

99 %

100 %

100 %

Yhteensä

*lukujen pyöristämisen vuoksi ”yhteensä”-rivin luku ei välttämättä ole 100 %

Nuoret vastaajat osallistuvat hengellisiin tilaisuuksiin jonkin verran vähemmän
kuin vanhemmat: alle 35-vuotiaista vastaajista viidesosa (21 %) käy kirkossa kerran kuukaudessa tai viikoittain, 35–44-vuotiaista näin tekee joka kolmas (34 %),
yli 55-vuotiaista jo 57 % ja yli 65-vuotiaista lähes kaksi kolmasosaa (64 %).
Alle 35-vuotiaat osallistuvat myös ehtoolliselle, seurakunnan tai kristillisen
järjestön piiriin tai pienryhmään, hengellisiin musiikkitilaisuuksiin ja seurakuntail-
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toihin tai seuroihin harvemmin kuin muut ja yli 65-vuotiaat osallistuvat näihin
kaikkein useimmin.
Seurakunnan tai kristillisen järjestön retkille ja leireille alle 35-vuotiaat kuitenkin osallistuvat useammin kuin 35–54-vuotiaat: puolet alle 35-vuotiaista vastaajista käy retkellä tai leirillä kerran tai muutamia kertoja vuodessa. Alle 35-vuotiaat ovat tässä asiassa yhtä aktiivisia kuin 55–64-vuotiaat. Yli 65-vuotiaat käyvät
retkillä ja leireillä vielä aktiivisemmin: vain 16 % yli 65-vuotiaista käy retkellä tai
leirillä harvemmin kuin kerran vuodessa.
Luottamushenkilöitä pyydettiin kertomaan, kuinka aktiivisesti he osallistuvat
seurakunnan erilaisiin toimintamuotoihin eli kirkkokuoroon, eri piireihin, pyhäkoulun pitoon, varhaisnuorten kerhon tai partion ohjaajatyöhön, yhteisvastuukeräykseen tai muuhun diakonian vapaaehtoistyöhön ja jumalanpalveluksen avustamiseen.
Kaikkein useimmiten luottamushenkilöt ovat avustajina jumalanpalveluksessa, kaksi kolmasosaa avustaa jumalanpalveluksessa joko satunnaisesti tai säännöllisesti.
Yli puolet luottamushenkilöistä toimii yhteisvastuukerääjänä joko satunnaisesti tai säännöllisesti ja 46 % vastaajista toimii diakoniatyössä muutoin vapaaehtoisena, joka kolmas satunnaisesti ja joka kymmenes säännöllisesti. Naiset toimivat
miehiä useammin säännöllisesti sekä yhteisvastuukerääjinä (joka viides, 21 %, naisista ja joka kymmenes, 11 %, miehistä) että muuten vapaaehtoisina diakoniatyössä
(joka viides, 19 %, naisista, 6 % miehistä).

Kuvio 7. Luottamushenkilöiden toimiminen seurakunnassa. Vastausten "säännöllisesti" ja "satunnaisesti" %-osuudet.
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Lasten ja nuorten parissa luottamushenkilöt sen sijaan toimivat harvoin: 96 %
vastaajista ilmoittaa, ettei koskaan toimi ohjaajana varhaisnuorten kerhossa ja
95 % vastaajista ei toimi ohjaajana partiotyössä. 89 % vastaajista ilmoittaa että ei
koskaan toimi pyhäkoulun pitäjänä.
Alle 35-vuotiaat toimivat kaikkein harvimmin ja yli 65-vuotiaat eniten kirkkokuorossa, piirin vetäjänä, yhteisvastuukerääjänä tai muutoin vapaaehtoisena diakoniatyössä ja avustajana jumalanpalveluksessa.
Partiotyössä ohjaajana toimivat sen sijaan kaikkein useimmin alle 35-vuotiaat
vastaajat, joista joka kymmenes (11 %) toimii partiossa ohjaajana säännöllisesti.

3.5.3.

Yksityinen uskonnonharjoitus

Luottamushenkilöiltä kysyttiin myös heidän henkilökohtaisesta hengellisestä elämästään: rukoilevatko he, lukevatko Raamattua, kristillisiä lehtiä tai hengellistä
kirjallisuutta ja seuraavatko he hengellistä tai uskonnollista ohjelmaa TV:stä tai radiosta. Vastausten prosenttijakaumat on esitelty taulukossa 5.
Kolme neljäsosaa vastaajista kertoo rukoilevansa päivittäin tai useita kertoja
viikossa. Naiset kertovat miehiä useammin rukoilevansa päivittäin: näin tekee kaksi kolmasosaa (64 %) naisista ja hiukan alle puolet (47 %) miehistä. Useamman kerran viikossa rukoilee viidesosa niin miehistä kuin naisistakin.
Rukoilemisaktiivisuudella mitattuna luottamushenkilöt ovat henkilökohtaisessa uskonnonharjoittamisessaan huomattavasti aktiivisempia kuin suomalaiset
yleensä. Yli puolet (56 %) luottamushenkilöistä rukoilee päivittäin, kaikista suomalaisista näin usein kertoo rukoilevansa joka neljäs (26 %). Joka neljäs (25 %)
suomalainen myös kertoo, että ei rukoile koskaan. Luottamushenkilöistä 3 % ru22
koilee harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan.
Yli kolmasosa vastaajista kertoo lukevansa Raamattua kerran tai muutamia
kertoja vuodessa. Noin joka viides vastaaja kertoo lukevansa Raamattua päivittäin,
hieman reilu kymmenesosa sen sijaan lukee Raamattua harvemmin kuin kerran
vuodessa tai ei koskaan.
Luottamushenkilöitä pyydettiin myös kuvaamaan käsityksiään Raamatusta:
luottamushenkilöiltä kysyttiin mielipidettä Raamatun erehtymättömyydestä. Vastaajaa pyydettiin valitsemaan valmiiksi annetuista vaihtoehdoista se, joka on lähinnä hänen omaa käsitystään. Valmiit vaihtoehdot olivat:
Raamattu on erehtymätön kaikissa asioissa
Raamattu on erehtymätön pelastukseen liittyvissä asioissa
Raamatun erehtymättömyys ei ole tärkeää, sillä tärkeämpää on se, että Raamattu välittää uskonnollista sanomaa
Tutkimukset ovat todenneet Raamatun niin ristiriitaiseksi, että Raamattu on menettänyt merkityksensä
Ei mikään näistä, vaan (omalle vastaukselle on varattu tilaa)
22
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Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että tärkeää ei ole Raamatun erehtymättömyys
vaan se, että Raamattu levittää uskonnollista sanomaa. Joka viidennen käsitys on,
että Raamattu on erehtymätön pelastukseen liittyvissä asioissa. Raamattua pitää
erehtymättömänä kaikissa asioissa 17 % vastaajista ja vain 1 % on sitä mieltä, että
Raamattu on ristiriitaisuuksiensa vuoksi menettänyt merkityksensä.
Seurakuntalehteä tai muuta kristillistä lehteä lukee kerran viikossa joka toinen
vastaaja ja useita kertoja viikossa tai päivittäin reilu neljäsosa vastaajista. Hengellistä kirjallisuutta luetaan hieman harvemmin, joka kolmas vastaaja kertoo lukevansa
hengellistä kirjaa kerran tai muutamia kertoja vuodessa ja joka viides kerran kuussa.
Joka kolmas vastaaja kuuntelee hengellistä tai uskonnollista radio-ohjelmaa
päivittäin tai useita kertoja viikossa. Viidesosa vastaajista kuuntelee radiosta uskonnollista ohjelmaa kerran viikossa. Joka kymmenes vastaaja kuuntelee uskonnollisia radio-ohjelmia harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan.
Hengellisiä tai uskonnollisia televisio-ohjelmia seurataan vähemmän kuin radion tarjoamia uskonnollisia ohjelmia: hiukan alle kolmasosa luottamushenkilöistä katselee uskonnollista TV-ohjelmaa kerran kuukaudessa, joka kolmas vastaaja
tekee näin kerran tai muutaman kerran vuodessa ja noin viidesosa vastaajista katselee uskonnollista televisio-ohjelmaa kerran viikossa.

Taulukko 5. Luottamushenkilöiden yksityinen uskonnonharjoitus (%-osuudet).*

Rukoileminen

Raamatun
lukeminen

Srk-/kristill. lehden
lukeminen

Hengell.
kirjall. lukeminen

Hengell.
/uskonnoll. radio-ohj.
kuuntelu

Hengell.
/uskonnoll.
TV-ohj.
katselu

Päivittäin

56 %

9%

5%

4%

16 %

2%

Useita kertoja
viikossa

20 %

12 %

24 %

11 %

16 %

8%

Väh. kerran viikossa

8%

13 %

52 %

16 %

20 %

18 %

Väh. kerran kuussa

5%

15 %

11 %

19 %

16 %

29 %

Väh. muutaman
kerran/vuosi

6%

29 %

6%

24 %

17 %

25 %

Väh. kerran vuodessa

1%

10 %

1%

10 %

5%

6%

Harvemmin /ei
koskaan

3%

14 %

2%

16 %

10 %

12 %

Yhteensä

99 %

102 %

101 %

100 %

100 %

100 %

*lukujen pyöristämisen vuoksi ”yhteensä”-rivin luku ei välttämättä ole 100 %

Ikäryhmien välillä on eroja: Nuorimmat vastaajat ovat yksityisessä uskonnonharjoituksessaan passiivisempia kuin vanhemmat ikäluokat. Joka kolmas (33 %) alle
35-vuotias lukee hengellistä kirjallisuutta vain harvoin tai ei koskaan. Hengellisiä
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TV-ohjelmia seuraa vain harvoin 39 % alle 35-vuotiaista ja hengellisiä radio-ohjelmia kuuntelee harvoin 48 % alle 35-vuotiaista. Yli 65-vuotiaista alle 10 % oli valinnut vaihtoehdon ”harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan” kuhunkin mainituista kohdista. Nuoret luottamushenkilöt ilmoittavat myös rukoilevansa ja lukevansa Raamattua jonkin verran harvemmin kuin vanhemmat luottamushenkilöt,
mutta nämä erot eivät testattuina ole tilastollisesti merkitseviä, eikä niiden perusteella voi siis tehdä päätelmiä luottamushenkilöistä yleensä.

3.5.4.

Hengellinen viitekehys

Lisäksi vastaajaa pyydettiin määrittelemään uskonnollista viitekehystään merkitsemällä hänelle annettuun 15 hengellisen liikkeen listaan ne, joihin hän kuuluu kiinteästi tai jossain määrin, ne, joiden ajattelusta hän on saanut vaikutteita vaikka ei
varsinaisesti liikkeeseen kuulukaan ja ne, joihin hän ei kuulu.
Useimmat liikkeistä ovat suomenkielisiä, joten onkin ymmärrettävää, että
useimpien liikkeiden kannatus on vähäisintä Porvoon hiippakunnassa. Se, missä
hiippakunnassa liikkeen vaikutus on suurin, sen sijaan vaihtelee.
Kaikkein useimmin luottamushenkilöiden hengellisiin näkemyksiin vaikuttaa
evankelinen liike: 40 % luottamushenkilöistä kertoo joko saaneensa ajatteluunsa
vaikutteita tai kuuluvansa jossain määrin tai kiinteästi evankeliseen liikkeeseen.
Niitä, jotka ovat vähintäänkin saaneet ajatteluunsa vaikutteita evankelisesta
herätysliikkeestä on eniten Lapuan hiippakunnassa (53 %), Porvoon hiippakunnassa (50 %) ja Turun arkkihiippakunnassa (49 %). Niitä, jotka eivät ole saaneet
vaikutteita evankelisuudesta on eniten Helsingin hiippakunnassa (74 %).
Joka neljäs vastaaja ilmoittaa että hän kuuluu tai hän on saanut ajatteluunsa
vaikutteita herännäisyydestä, Tuomas-messusta tai Kansan Raamattuseurasta.
Niitä, joihin on vaikuttanut herännäisyys, on eniten Kuopion hiippakunnassa,
jossa 45 % vastaajista sanoo joko saaneensa vaikutteita tai kuuluvansa jossain määrin tai kiinteästi herännäisyyteen ja Lapuan hiippakunnassa, jossa 41 % vastaajista
sanoo vähintään saaneensa vaikutteita herännäisyydestä. Porvoon hiippakunnassa
on eniten niitä, jotka eivät ole saaneet vaikutteita herännäisyydestä (92 % vastaajista). Suomenkielisistä hiippakunnista herännäisyyden vaikutus on vähäistä Turun
arkkihiippakunnan ja Mikkelin hiippakunnan alueelta tulevien vastaajien keskuudessa (83 % ei ole saanut vaikutteita). Helsingin ja Tampereen hiippakuntien alueelta tulevista vastaajistakin 81 % ilmoittaa että ei ole saanut vaikutteita herännäisyydestä.
Tuomas-messusta vaikutteita saaneita on eniten Tampereen hiippakunnassa,
jossa 41 % vastaajista kertoo vähintään saaneensa ajatteluunsa vaikutteita Tuomas-messusta. Oulun hiippakunnassa sen sijaan 86 % vastaajista ei ole saanut vaikutteita Tuomas-messusta.
Kansan Raamattuseurasta ovat useimmin saaneet vaikutteita Helsingin tai
Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöt, kummassakin hiippakunnassa joka
kolmas (34 %) vastaaja ilmoittaa joko saaneensa ajatteluunsa vaikutteita tai kuulu-
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vansa jossain määrin tai kiinteästi Kansan Raamattuseuraan. Vähiten Kansan Raamattuseurasta vaikutteita saaneita on Porvoon hiippakunnassa, jossa 97 % vastaajista ilmoittaa, ettei ole saanut vaikutteita Kansan Raamattuseurasta. Suomenkielisistä hiippakunnista Kansan Raamattuseuran vaikutus on vähäisintä Oulun hiippakunnassa (82 % vastaajista ei ole saanut vaikutteita) ja Turun arkkihiippakunnassa
(80 % ei ole saanut vaikutteita).
Noin viidesosa luottamushenkilöistä kertoo saaneensa vaikutteita joko Kansanlähetyksestä tai Suomen Raamattuopistosta.
Kansanlähetykseltä vaikutteita saaneita on eniten Tampereen hiippakunnassa, jossa joka kolmas (32 %) vastaaja kertoo vähintään saaneensa ajatteluunsa Kansanlähetykseltä. Porvoon hiippakunnassa sen sijaan 93 % vastaajista on sellaisia,
jotka eivät ole saaneet vaikutteita Kansanlähetyksestä. Suomenkielisistä hiippakunnista Kansanlähetyksen vaikutus on vähäisintä Lapuan hiippakunnassa (84 % vastaajista ei ole saanut vaikutteita) ja Turun arkkihiippakunnassa (83 % ei ole saanut
vaikutteita).
Suomen Raamattuopistosta on saatu eniten vaikutteita Tampereen ja Mikkelin hiippakunnissa, joissa molemmissa neljäsosa (24 %) vastaajista ilmoittaa vähintään saaneensa vaikutteita Suomen Raamattuopistosta. Vähiten vaikutteita Suomen Raamattuopistosta on otettu Porvoon hiippakunnassa, jossa 97 % vastaajista
ei ole saanut vaikutteita Suomen Raamattuopistosta. Vähäistä vaikutus on myös
Lapuan hiippakunnassa, jonka alueelta tulevista vastaajista 87 % ei ole saanut vaikutteita Suomen Raamattuopistosta.
Noin joka kymmenes vastaaja ilmoittaa saaneensa vaikutteita rukoilevaisuudesta, karismaattisesta liikkeestä, Hiljaisuuden Ystävistä ja vanhoillislestadiolaisuudesta.
Eniten rukoilevaisuudesta vaikutteita saaneita on Turun arkkihiippakunnassa
(noin viidesosa vastaajista, 22 %). Vähiten rukoilevaisuudesta on saatu vaikutteita
Porvoon hiippakunnassa (96 % vastaajista ei ole saanut vaikutteita). Rukoilevaisuus vaikuttaa melko vähän myös Helsingin (92 % ei ole saanut vaikutteita), Tampereen (91 % ei ole saanut vaikutteita) ja Mikkelin (90 % ei ole saanut vaikutteita)
hiippakunnissa.
Karismaattisesta liikkeestä on saatu eniten vaikutteita Tampereen hiippakunnassa, jossa viidesosa, 20 %, vastaajista ilmoittaa saaneensa vaikutteita tai kuuluvansa karismaattiseen liikkeeseen. Vähiten karismaattinen liike vaikuttaa Oulun
(93 % ei ole saanut vaikutteita), Mikkelin (93 % ei ole saanut vaikutteita) ja Porvoon (92 % ei ole saanut vaikutteita) hiippakunnissa.
Hiljaisuuden ystävistä on eniten vaikutteita saatu Helsingin hiippakunnassa,
jossa joka viides (19 %) vastaajista on saanut vaikutteita tai kuuluu Hiljaisuuden
Ystäviin. Mikkelin hiippakunnassa sitä vastoin 96 % vastaajista ei ole saanut vaikutteita Hiljaisuuden Ystävistä.
Vanhoillislestadiolaisuudesta eniten vaikutteita on saatu Oulun hiippakunnassa, jossa 40 % vastaajista ilmoittaa saaneensa ajatteluunsa vaikutteita tai kuuluvansa jossain määrin tai kiinteästi vanhoillislestadiolaisuuteen. Melkein joka kolmas (30 %) vastaaja ilmoittaa kuuluvansa kiinteästi vanhoillislestadiolaisuuteen.
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Turun arkkihiippakunnassa sen sijaan 98 % vastaajista ei ole saanut vaikutteita
vanhoillislestadiolaisuudesta.
Alle 10 % vastaajista ilmoittaa saaneensa vaikutteita muusta lestadiolaisuudesta kuin vanhoillislestadiolaisuudesta, muusta kuin listassa mainitusta viidennestä
herätysliikkeestä, Opiskelija- ja Koululaislähetyksestä, taizélaisuudesta tai Paavalin
Synodista.

Kuvio 8. Luottamushenkilöiden hengellinen viitekehys, eri vastausten %-osuudet.

3.6. Minkälaisia luottamushenkilöiden tulisi olla?
Luottamushenkilöiltä kysyttiin mielipidettä siitä, minkälaisia piirteitä he pitävät
luottamushenkilönä toimivalle ihmiselle tärkeinä. Kyselyyn oli listattu 24 ominaisuutta, joita pyydettiin arvioimaan asteikolla ”erittäin tärkeä – melko tärkeä – ei
lainkaan tärkeä” sen mukaan, kuinka tärkeänä vastaaja pitää sitä, että luottamushenkilöllä on kyseinen ominaisuus.
Vastausten perusteella luottamushenkilön tärkeimmäksi ominaisuudeksi nähdään halu palvella seurakuntaa, jota kaksi kolmasosaa vastaajista pitää erittäin tärkeänä. Melko tärkeänä tätä pitävät lähes kaikki loput vastaajat, vain 2 % vastaajista
on sitä mieltä, että ei ole tärkeää, haluaako luottamushenkilö palvella seurakuntaa.
Myös uskoa Jumalaan pidetään tärkeänä. 61 % vastaajista näkee erittäin tärkeäksi sen, että luottamushenkilö uskoo Jumalaan. Melko tärkeänä tätä pitää joka
kolmas. Vastaajista 6 % on sitä mieltä, että usko Jumalaan ei ole tärkeä ominaisuus
luottamushenkilölle.
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Kuvio 9. Luottamushenkilöiden näkemykset siitä, minkälaiset ominaisuudet ovat tärkeitä luottamushenkilölle, vastausten "erittäin tärkeä" %-osuudet.

Kovinkaan moni ei sen sijaan pidä tärkeänä sitä, että luottamushenkilö toimii aktiivisesti politiikassa tai että hän on ulkonäöltään ja olemukseltaan edustava. 89 %
vastaajista on sitä mieltä, että aktiivinen toimiminen politiikassa ei ole lainkaan tärkeää luottamushenkilölle. 87 % on sitä mieltä, että luottamushenkilön ulkonäöllä
ei ole merkitystä. Noin joka kymmenes vastaaja pitää jompaakumpaa ominaisuutta
melko tärkeänä.
Korkeaa koulutusta ei myöskään pidetä luottamushenkilönä toimimisen kannalta tärkeänä ominaisuutena. 79 % vastaajista on sitä mieltä, että ei ole tärkeää,
onko luottamushenkilö korkeasti koulutettu. Joka viides on sitä mieltä, että korkea
koulutus on melko tärkeä ominaisuus.
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Kuvio 10. Luottamushenkilöiden näkemykset siitä, minkälaiset ominaisuudet eivät
ole luottamushenkilölle tärkeitä. Vastausten "ei lainkaan tärkeä" %-osuudet.
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4.

KOKEMUKSET LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINNASTA

4.1. Luottamustoiminnan mielekkyys
Sekä luottamushenkilöiltä että työntekijöiltä kysyttiin, miten he ovat kokeneet
luottamuselinten toiminnan. Luottamushenkilöitä pyydettiin kuvaamaan omia kokemuksiaan luottamushenkilönä toimimisesta viisiportaisella asteikolla, jonka
vaihtoehdot olivat ”erittäin mielekkäänä – melko mielekkäänä – välillä mielekkäänä, välillä turhauttavana – melko turhauttavana – erittäin turhauttavana”. Työntekijöitä pyydettiin samaa asteikkoa käyttäen kuvaamaan, miten mielekkääksi he kokevat luottamuselinten toiminnan.

Kuvio 11. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokemukset luottamuselinten toiminnasta, eri vastausten %-osuudet kummassakin ryhmässä.
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Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä enemmistö, 59 % kokee seurakunnan luottamushenkilönä toimimisen melko tai erittäin mielekkäänä. 5 % sen sijaan kokee luottamushenkilönä toimimisen melko tai erittäin turhauttavana. Suunnilleen joka kolmas on sitä mieltä, että toiminta on välillä mielekästä, välillä turhauttavaa.
Työntekijöistä joka neljäs kokee luottamuselinten toiminnan mielekkäänä ja
noin joka viides turhauttavana. Yli puolet vastaajista kokee luottamuselinten toiminnan välillä mielekkäänä ja välillä turhauttavana. Luottamushenkilöiden kokemukset ovat siis positiivisempia kuin työntekijöiden.
Pitkään mukana olleet luottamushenkilöt pitävät toimintaa mielekkäämpänä
kuin vasta mukaan tulleet. Ensimmäistä kauttaan istuvista luottamushenkilöistä
46 % pitää toimintaa mielekkäänä ja 10 % turhauttavana. Yli 12 vuotta luottamushenkilönä toimineista 70 % pitää toimintaa mielekkäänä ja vain 3 % turhauttavana. On tietysti selvääkin, että ne, jotka kokevat luottamushenkilötoiminnan turhauttavaksi, eivät jaksa olla toiminnassa pitkään mukana.
Seuraavaksi tarkastellaan luottamushenkilöiden kokemuksia luottamustehtävän mielekkyydestä seurakunnallisen aktiivisuuden mukaan. Aktiivisuuden mittariksi on valittu jumalanpalveluksessa käyminen. On huomattava, että jumalanpalvelukseen osallistuminen ei ole kaikkein tarkin seurakunnallisen aktiivisuuden mittari, sillä seurakunnan toimintaan on mahdollista osallistua monin tavoin esimerkiksi erilaisten pienryhmien kautta. Jumalanpalveluksessa käymisen
tarkasteleminen on kuitenkin yksi tapa mitata sitä, kuinka paljon luottamushenkilöillä on kontakteja seurakunnan toimintaan.
Aktiivisesti jumalanpalveluksiin osallistuvat kokevat kaikkein useimmin luottamushenkil ötoiminnan mielekkääksi: viikoittain tai vähintään kerran kuussa jumalanpalvelukseen osallistuvista kaksi kolmasosaa pitää luottamushenkilötoimintaa mielekkäänä. Niistä, jotka osallistuvat jumalanpalvelukseen muutamia kertoja
vuodessa 56 % pitää luottamushenkilötoimintaa mielekkäänä. Vähintään kerran
vuodessa jumalanpalveluksessa käyvistä joka kolmas pitää luottamushenkilötoimintaa mielekkäänä.
Viikoittain jumalanpalvelukseen osallistuvista 4 % kokee luottamushenkilötoiminnan turhauttavaksi, vähintään kerran kuussa osallistuvista näin kokee 5 %.
Niistä, jotka osallistuvat jumalanpalvelukseen muutaman kerran vuodessa 8 % pitää luottamushenkilötoimintaa turhauttavana ja vähintään kerran vuodessa jumalanpalvelukseen osallistuvista 13 % on sellaisia, jotka ovat kokeneet luottamushenkilötoiminnan turhauttavaksi.
Jo edellä tuli ilmi, että vastaajista vain kymmenen henkilöä ilmoitti, että käy
jumalanpalveluksessa harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan. Tämän ryhmän kokemuksia ei joukon pienuuden vuoksi ole mielekästä tarkastella prosenttilukuina. Huomionarvoista on, että nämä vähän tai ei lainkaan jumalanpalveluksiin
osallistuvat ovat varsin tyytyväisiä luottamushenkilötoimintaan: yksikään heistä ei
pidä luottamushenkilötoimintaa turhauttavana. Kuusi on sitä mieltä, että luottamushenkilötoiminta on välillä mielekästä, välillä turhauttavaa, kolme pitää luottamushenkilötoimintaa melko mielekkäänä ja yksi erittäin mielekkäänä.
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Kuvio 12. Luottamushenkilöiden kokemukset luottamushenkilötoiminnasta jumalanpalveluskäyntien tiheyden mukaan, %-osuudet.

Vanhemmat luottamushenkilöt kokevat luottamushenkilötoiminnan mielekkääksi
useammin kuin nuoremmat luottamushenkilöt: Alle 35-vuotiaista hiukan alle puolet pitää toimintaa melko tai erittäin mielekkäänä, 35–44-vuotiaista näin ajattelee
yhtä moni. 45–54-vuotiaista toimintaa pitää mielekkäänä jo yli puolet, 55–64-vuotiaista jo lähes kaksi kolmasosaa. Yli 65-vuotiaista on sitten jo lähes kolme neljäsosaa sitä mieltä, että luottamushenkilötoiminta on melko tai erittäin mielekästä.
Tarkasteltaessa mielekkyyden kokemuksia sen mukaan, minkälainen luottamustoimi vastaajalla on seurakunnassa, tulokset ovat seuraavanlaisia: kirkkovaltuuston jäsenistä vähän yli puolet (57 %) pitää luottamushenkilötoimintaa mielekkäänä, kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäsenistä näin ajattelee kaksi kolmasosaa
(64 %). Kirkkovaltuuston puheenjohtajista suurin osa, 83 %, pitää luottamushenkilötoimintaa mielekkäänä.
Eri työntekijäryhmien kokemukset luottamuselinten toiminnan mielekkyydestä vaihtelevat.
Mielekkäimmäksi luottamuselinten toiminnan kokevat kirkkoherrat: yli puolet kyselyyn vastanneista kirkkoherroista pitää luottamuselinten toimintaa melko
tai erittäin mielekkäänä. Kyselyyn vastanneista talouspäälliköistä näin ajattelee
hiukan vajaa kolmannes, papeista ja lastenohjaajista taas reilu neljännes. Luottamuselinten toimintaa pitää mielekkäänä noin joka neljäs kanttori ja diakoniatyöntekijä sekä lähes joka viides nuorisotyönohjaaja. Lapsityönohjaajista reilu kymmenesosa pitää luottamuselinten toimintaa mielekkäänä. Kaksi kolmasosaa lapsityönohjaajista ajattelee kuitenkin, että luottamuselinten toiminta on välillä mielekästä, joskin myös välillä turhauttavaa.
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Kuvio 13. Luottamushenkilöiden kokemukset luottamushenkilötoiminnasta iän mukaan, %-osuudet.

Työntekijöitä pyydettiin luottamuselinten toiminnan mielekkyyttä koskevan kysymyksen yhteydessä myös kertomaan omin sanoin luottamuselimiin liittyvistä tuntemuksistaan. Todella monet vastaajat (323 vastaajaa) ovat kirjoittaneet omista kokemuksistaan ja toiveistaan. Se, että näin monet vastaajat ovat kyselyn täyttämisen
ohella jaksaneet vielä tuottaa omaa tekstiä, kertoo omalta osaltaan siitä, että työntekijät kokevat luottamuselimet osaksi työskentely-ympäristöään: luottamuselimet
vaikuttavat osaltaan siihen, minkälaisiksi muodostuvat työntekijöiden kokemukset
työpaikastaan.

Kuvio 14. Työntekijöiden kokemukset luottamuselinten toiminnasta työtehtävän mukaan, vastausten %-osuudet.
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Seuraavaksi vastauksia esitellään kirjoituksissa esiintyvien keskeisimpien teemojen mukaan. Malliksi poimitut vastaukset eivät sävyltään edusta täydellisesti aineistoa: sekä myönteisiä että kielteisiä näkemyksiä pyritään esittelemään tasapuolisesti, vaikka kirjoittajat ovat kertoneet enimmäkseen kielteisistä kokemuksistaan.
Perusteluna esitystavan valinnalle on se, että kyselyihin varattu tila omille mielipiteille usein tarjoaa mahdollisuuden nimenomaan surun, pettymyksen ja harmin
purkamiselle. Sitä, että kaikki on hyvin, on harvemmin tarve ilmaista ääneen.
Tämän vuoksi vastausten esittelemisen painottaminen myönteisiin ja kielteisiin kokemuksiin samassa suhteessa kuin näitä esiintyy vastauksissa antaisi ehkä turhankin
synkän kuvan työntekijöiden kokemuksista. On kuitenkin syytä korostaa, että esitystavan valinnalla ei ole tarkoitus vähätellä tai pyrkiä ”lakaisemaan maton alle”
yksittäisten henkilöiden kokemia pettymyksen ja turhautumisen tunteita.
Kirjoittajien lähtökohtana on usein näkemys, että työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä tulisi olla vuorovaikutusta: luottamuselinten toiminnan
mielekkyyttä arvioidaan sen perusteella, miten yhteistyö on sujunut.
Luottamuselinten toimintaa mielekkäänä pitävät kertovat kokemuksistaan
esimerkiksi näin:
”Johtokunta toimii ’työkaverina’” (diakoniatyöntekijä 56 v.)
”Luottamushenkilöt ovat peileinä ja kuuntelijoina työntekijöille, siis apuna ja työn
tekijöinä osaltaan” (pappi 38 v.)
”Tukevat työntekijöitä, yhteistyö toimii, ideoita vaihdellaan” (pappi 44 v.)
Turhautumisen kokemuksista taas kerrotaan näin:
”Työntekijöitä ei juurikaan tueta, vaan tuntuu, että luottamushenkilöt kokevat
heidät joskus kilpailijoinaan” (talouspäällikkö 39 v.)
”Ei juuri kosketusta kirkkoneuvostoon. En edes tunne kaikkia nimeltä/ulkonäöltä.
Heillä ei ole ollut juuri mitään sanottavaa työstäni yli 20 vuoden aikana. Ei kysyttävää, ei ole kiitetty. Se on surullista ja turhauttavaa” (pappi 56 v.)
Onnistunut yhteistyö on pohjana mielekkyyden kokemuksille seuraavilla kirjoittajilla:
”Iloitsen että he ovat aidosti kiinnostuneita työstäni ja tukevat sitä” (lapsityönohjaaja 52 v.)
”Hyvänä olen kokenut että on pohdittu yhdessä keskeisiä tehtäviä ja tavoitteita.
Kiinnostus kentällä tapahtuvaan työhön on positiivista. Hyvältä tuntuu työntekijöiden tukeminen henkisesti ja muutenkin” (diakoniatyöntekijä 40 v.)

Kaikkein useimmin työntekijöiden kirjoituksissa kuvastuu huoli siitä, että luottamushenkilöt eivät tiedä, mitä kentällä tapahtuu ja mitä on seurakuntatyön arki.
Kirjoittajien näkemys on, että jotta luottamuselimien toiminta voisi olla mielekästä, luottamushenkilöiden tulisi osallistua muuhunkin seurakunnan toimintaan kuin
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luottamuselinten kokouksiin. Luottamuselinten toiminta näyttäytyy turhauttavana, jos kirjoittajalla on sellainen tunne, ettei luottamushenkilöillä ole aavistustakaan siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu. Tällöin on myös vaikeaa pitää luottamushenkilön päätösvaltaa oikeutettuna.
Luottamuselimien mielekkyyttä kuvataan esimerkiksi näin:
”Suurin osa luottamushenkilöistämme perehtyy asioihin. Moni osallistuu aktiivisesti johonkin seurakunnan ja/tai herätysliikkeen toimintaan. Päätöksenteossa he
ovat vastuullisia” (kirkkoherra 46 v.)
Turhautumisen kokemuksista kerrotaan näin:
”Keksivät työntekijöille uusia juttuja, joihin eivät sitten itse kuitenkaan ota osaa”
(kanttori 49 v.)
”Useimmat luottamushenkilöt ovat työntekijöille täysin vieraita. Eivät ole aktiiveja
seurakunnassa. Seurakuntaelämä ja -työ saattaa olla heille jopa vierasta.” (pappi
45 v.)
”Työntekijöiden ja luottamuselimissä toimivien tiet kohtaavat hyvin harvoin”
(nuorisotyönohjaaja 25 v.)
”Luottamushenkilöt ovat usein kaukana seurakunnan todellisuudesta. Odotuksia
on paljon, mutta ei käsitystä siitä, mitä työntekijät tekevät” (pappi 36 v.)
”Mielestäni luottamushenkilöistä monet ovat ’täysin pihalla’ seurakunnan toiminnan tavoitteista ja myös sen sisällöstä. Vain vähemmistö heistä toimii aktiivisesti
seurakunnassa, esim. diakonia- tai lähetystyössä. Kuinka ne, jotka eivät ole mukana missään seurakunnan toiminnassa, voivat päättää asioista?” (-, 47 v.)

Joskus se, että luottamushenkilöillä on eri näkökulma kuin työntekijöillä, nähdään
myös vahvuudeksi:
”Luottamuselimet edustavat tervettä maksajan näkökulmaa” (kirkkoherra 56 v.)
”Siinä mielessä luottamuselimistä on hyötyä, että ne tavallaan antavat tarpeellisia
näkökulmia seurakunnan työntekijöille katsellen usein toimintaa ikään kuin
’ulkopuolisen’ silmin” (pappi, 33 v.)

Luottamuselinten kokeminen mielekkääksi syntyy seuraavilla kertojilla siitä tunteesta, että luottamushenkilöt ovat oikeasti kiinnostuneita seurakunnasta ja sen
työntekijöistä:
”Joskus aito innostus ja aito palaute lämmittää sinua tosi pitkään! On ’hienoa’, siis
hyvä, että jotkut ei- kirkon työntekijät ovat kiinnostuneita esim. tavoitteistasi”
(nuorisotyönohjaaja 38 v.)
”Seurakuntaneuvosto on aktiivinen, mukana kirkollisessa elämässä ottamassa vastuuta, suunnittelemassa ja olemalla mukana. Ei ole siis ulkopuolinen tarkkailija
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vaan haluaa olla selvillä päätöksentekonsa motiiveista ja vaikuttimista ja tietää mistä on kysymys” (pappi 49 v.)

Kokemuksia luottamuselinten toiminnan mielekkyydestä määrittää monilla kirjoittajilla se, kuinka aidolta heistä tuntuu luottamushenkilöiden kiinnostus luottamustoimensa hoitamista kohtaan. Luottamuselinten toiminnan mielekkyyden
edellytykseksi nähdään, että luottamushenkilöt ovat sitoutuneita tehtäväänsä ja hakeutuneet siihen koska tuntevat aitoa mielenkiintoa seurakuntaa kohtaan.
Luottamuselinten kokemisesta mielekkäiksi kerrotaan näin:
”Olen itse toiminut valtuuston ja neuvoston sihteerinä ja nähnyt, että siellä pohditaan tosissaan asioita seurakunnan/kirkon parhaaksi” (pappi 30 v.)

Turhautumisen kokemukset taas liittyvät usein tunteisiin, että luottamustoimeen
on hakeuduttu jostain muusta syystä kuin aidosta mielenkiinnosta seurakuntaa ja
kirkkoa kohtaan:
”Tullaan hakemaan ’meriittejä’ politiikkaan” (nuorisotyönohjaaja 27 v.)
”Osallistuminen esim. kasvatustyön johtokuntaan on vähäistä. Vaikutelmani on
se, että luottamushenkilöille on pääasia kuulua mahdollisimman moneen elimeen
eikä se, mitä siellä pitäisi tehdä” (nuorisotyönohjaaja 25 v.)
”Luottamushenkilöpaikat ovat poliittisia palkintoja, eikä henkilöillä – joillakin –
ole oikeanlaista kiinnostusta seurakuntaan” (talouspäällikkö 49 v.)

Luottamuselinten toiminta määrittyy mielekkääksi kirjoittajalla, joka kokee, että
luottamushenkilöt ovat tosissaan mukana:
”On iloinen asia, että on ihmisiä, jotka ovat valmiita kantamaan vastuuta” (pappi
48 v.)

Työntekijät eivät aina näyttäydykään vain luottamuselinten mielekkyyden arvioijina vaan myös osallisina mielekkyyden tuottamisessa:
”Luottamushenkilöt eivät välttämättä ’oivalla’ tehtäväänsä tai me työntekijät ei ole
annettu tarpeeksi tilaa heille.” (diakoniatyöntekijä 62 v.)

Osalle kirjoittajista luottamuselinten toiminnan mielekkyyden mittari onkin se,
kuinka vapaasti luottamuselimet saavat toimia ja kuinka tasa-arvoisia luottamushenkilöt ovat keskenään.
Luottamushenkilöiden välisen epätasa-arvon aiheuttamasta turhautumisesta
kirjoitetaan näin:
”Kolme kirkkoneuvostossa jo ainakin 20 vuotta ollutta jäsentä ilmoittaa kuinka
asiat ovat ja miten ne päätetään” (nuorisotyönohjaaja 34 v.)
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”Joku heistä ajaa asiansa läpi niin, että kukaan ei ’uskalla’ sanoa eriävää mielipidettään peläten, että em. henkilö kostaa tavalla tai toisella” (kanttori 33 v.)

Luottamuselinten toiminta koetaan turhauttavaksi myös, jos niiden nähdään olevan vain työntekijöiden – useimmiten kirkkoherran tai talouspäällikön – tahdon
toteuttajia:
”Toiminta on mielekästä, jos luottamuselinten annetaan toimia, jos heille annetaan
vastuuta ja erilaisistakin ajatuksista ammennetaan uutta. Toiminta on turhauttavaa, jos luottamushenkilöt ovat vain kumileimasimia, jos työntekijät hyväksyttävät
heillä vain omat suunnitelmansa” (pappi 49 v.)
”Seurakuntaneuvosto on paljossa kirkkoherran kumileimasin!” (pappi 63 v.)
”Hengellisen työn kannalta luottamuselimillä ei liene mitään merkitystä. Sitä paitsi
kukaan siellä tuskin uskaltaa olla eri mieltä kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa.” (kanttori 24 v.)
”Lähes kaikki luottamushenkilöt ovat parin työntekijän ystäviä tai läheisiä tuttavia
ja nämä työntekijät saavat äänensä kuuluviin asioita päätettäessä.” (lastenohjaaja
45 v.)
”Luottamuselimet päättävät yleensä juuri niin kuin työntekijät esittelevät. Jos vaikka neuvosto kuitenkin päättäisi toisin työntekijät toimisivat silti oman päänsä mukaan. En ikinä haluaisi seurakunnan luottamushenkilöksi” (pappi 43 v.)

Monet kokevat luottamuselinten olevan pelkkiä kumileimasimia. Edelliset kirjoittajat näkivät ongelmana sen, että työntekijät käyttävät liikaa valtaa elimissä. Joillekin taas luottamuselinten toiminnan mielekkyyden mittana on se, kuinka tehokasta
päätöksenteko on. Turhauttavana nähdään tällöin byrokratia ja päätöksenteon hitaus.
”Pienessä seurakunnassa on liian paljon johtokuntia ja byrokratiaa. Asioiden läpi
vieminen kestää liian kauan. Johtokunnista voisi luopua, neuvosto voisi olla ainut
päättävä elin.” (nuorisotyönohjaaja 45 v.)
”Mielestäni niin seurakunnan kuin kunnankin luottamusmiesjärjestelmä on jäykkä
ja kankea. Päätöksenteko on hidasta. Monissa asioissa tulisi paljon parempi lopputulos ’virkamiestyönä’. Luottamusmiesten tehtävänä tulisi olla toiminnan suurten
linjojen määrittely” (talouspäällikkö 33 v.)

Byrokratiaan viitataan monissa kirjoituksissa. Hallinnon raskautta kommentoivissa kirjoituksissa suurin yksittäinen ryhmä ovat johtokuntia koskevat mielipiteet.
Useimmiten kokemus on, että johtokuntien jäsenet eivät ole kiinnostuneita tehtävistään tai että johtokunnat eivät ole tarpeellisia. Myös seurakuntayhtymien hallinnon raskautta kommentoidaan, vaikkakin vastakkaisiakin näkemyksiä on.
Yksi selitys turhautumiselle byrokratiaan on epäilemättä myös se, että seurakunnan hallinto ei kiinnosta kaikkia työntekijöitä, eikä luottamuselinten toiminta
kosketa kaikkien työtä yhtä läheisesti.
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”En edes tiedä ketkä sitä edustavat – niin näkyvää sen toiminta on!” (nuorisotyönohjaaja, 29 v.)
”Työntekijänä koen heidät hyvin sivullisina, taka-alalla olevina. En edes tiedä ja
tunne heitä kaikkia. Jälkeenpäin kuulen, että mitä on päätetty. Luvassa on, että jatkossa olisi yhteisiä kokoontumisia. Se on hyvä” (lastenohjaaja 51 v.)
”Monien luottamushenkilöiden kanssa minulla on hyvät välit, mutta heidän työskentelynsä ei kosketa omaa työtäni. En ole jaksanut seurata esityslistoja ja pöytäkirjoja, joten en paljon tiedä heidän työskentelystään” (pappi 36 v.)

Yhteenvetona voisi sanoa, että kirjoittajat näkevät seurakunnan luottamuselimien
toiminnan mielekkyyden olevan riippuvaista ensinnäkin siitä, miten hyvin luottamushenkilöt ovat perillä siitä, mitä ”kentällä” tapahtuu. Tavoitteena on toimiva
vuorovaikutus. Lisäksi työntekijöiden kokemus on, että voidakseen toimia mielekkäästi luottamushenkilöiden tulisi osallistua seurakunnan toimintaan muutenkin
kuin käymällä luottamustoimeen kuuluvissa kokouksissa. Työntekijät toivovat,
että luottamushenkilö olisi todella sitoutunut tehtäväänsä, kiinnostunut asioista.
Jos kokemus aidosta kiinnostuksesta ja sitoutumisesta puuttuu, on luottamushenkilön päätösvaltaa vaikea nähdä oikeutettuna. Politiikka määrittyy negatiiviseksi
asiaksi nimenomaan sitä kautta, että ihmisten ajatellaan hakeutuvan luottamushenkilöiksi toteuttaakseen poliittisia pyrkimyksiään, ei palvellakseen seurakuntaa.
Muutamissa kirjoituksissa mainitaan ongelmaksi se, että samat ihmiset toimivat
sekä kunnan että kaupungin luottamuselimissä. Epäillään politiikan pyörittävän
seurakuntaa hengellisyyden kustannuksella:
”Luottamushenkilöt ovat valittu poliittisin perustein. Heillä ei ole minkäänlaista
näkemystä seurakunnan toiminnasta saatikka sitten uskon elämästä” (lastenohjaaja 55 v.)
”Joskus ihmettelee millä perusteella ihmiset luottamuselimiin valitaan. Kaikki eivät näy ymmärtävän mikä seurakunta on ja usko Jumalaan ei ole heille tärkeää”
(diakoniatyöntekijä 56 v.)
”Liian harvat todella sydämen kristittyjä – lähtökohdat poliittisia” (kirkkoherra
54 v.)

Huolimatta siitä, että monet kirjoitukset kertovat siitä, mikä luottamuselinten
työskentelyssä turhauttaa, ei kirjoitusten sanoma kuitenkaan ole se, että luottamushenkilöiden työ olisi työntekijöiden mielestä turhaa. Kirjoitusten motiivina on
yleensä toivomus siitä, että toimittaisiin yhdessä yhteisen asian hyväksi.
”Luottamushenkilöt ovat tärkeitä, mutta yhteistyö ei ole vielä löytänyt parhaimpia
muotojaan” (pappi 40 v.)
”Ilman luottamuselimiä seurakuntatyöstä ei tulisi mitään” (pappi 55 v.)
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4.2. Vaikutusmahdollisuudet
Kokemus siitä, että voi vaikuttaa asioihin on epäilemättä yksi tärkeimmistä edellytyksistä sille, että luottamushenkilö voi kokea toimintansa mielekkääksi. Luottamushenkilöiltä kysyttiin, onko heillä mahdollisuutta saada mielipiteensä kuuluviin
seurakuntahallinnossa, ja kuinka riittäviksi he itse kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa.
Noin kaksi kolmasosaa vastaajista on sitä mieltä, että saa mielipiteensä hyvin
kuuluviin, 8 %:lla on mielestään huonot mahdollisuudet tulla kuulluksi. Neljäsosa
vastaajista on sitä mieltä, että saa mielipiteensä kuuluviin välillä hyvin ja välillä
huonosti.

Kuvio 15. "Minkälaiset mahdollisuudet teillä on ollut luottamushenkilönä saada mielipiteenne kuuluviin seurakuntahallinnossa?" -kysymys, eri vastausten osuudet.

Vain 18 henkilöä pitää mahdollisuuksiaan saada äänensä kuuluviin seurakuntahallinnossa erittäin huonoina, heidän kokemuksiaan ei tarkastella prosenttilukuina.
Näistä kahdeksastatoista yli puolet, 11 henkilöä, pitää luottamushenkilötoimintaa
turhauttavana, heistä 7 erittäin turhauttavana. Vain yksi heistä pitää luottamushenkilötoimintaa melko mielekkäänä, kukaan heistä ei pidä luottamushenkilötoimintaa erittäin mielekkäänä.
Pitkään luottamushenkilöinä toimineet kokevat saavansa mielipiteensä kuuluviin paremmin kuin vasta mukaan tulleet. Ensimmäistä kauttaan istuvista luotta-
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mushenkilöistä kaksi kolmasosaa kokee saavansa mielipiteensä hyvin kuuluviin, yli
12 vuotta luottamushenkilöinä toimineista yli kolme neljäsosaa kokee että saa mielipiteensä hyvin kuuluviin.
Kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäsenet kokevat saavansa mielipiteensä kuuluviin seurakuntahallinnossa jonkin verran useammin kuin kirkkovaltuuston jäsenet: kirkkovaltuuston jäsenistä kaksi kolmasosaa (65 %) kokee saavansa mielipiteensä hyvin kuuluviin seurakuntahallinnossa, kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäsenistä näin kokee kolme neljäsosaa (73 %). Kirkkovaltuuston puheenjohtajista
91 % on sitä mieltä, että saa äänensä hyvin kuuluviin seurakuntahallinnossa.
Kokemus siitä, että saa mielipiteensä kuuluviin seurakunnan hallinnossa on
yhteydessä siihen, kuinka mielekkääksi luottamushenkilötoiminta koetaan: niistä,
jotka kokevat että heillä on erittäin hyvät mahdollisuudet saada mielipiteensä kuuluviin seurakuntahallinnossa 89 % pitää luottamushenkilötoimintaa mielekkäänä.
Vain 1 % pitää luottamushenkilönä toimimista turhauttavana. Niistä, jotka pitävät
mahdollisuuksiaan saada äänensä kuuluviin seurakuntahallinnossa melko huonoina joka neljäs pitää luottamushenkilönä toimimista turhauttavana ja kaksi kolmasosaa välillä mielekkäänä, välillä turhauttavana.

Kuvio 16. Luottamushenkilöiden kokemukset luottamushenkilötoiminnasta sen mukaan, miten he kokevat saavansa mielipiteensä kuuluviin, %-osuudet.

Se, että henkilö saa äänensä kuuluviin seurakuntahallinnossa ei vielä välttämättä
takaa, että hän kokee pystyvänsä vaikuttamaan asioihin tarpeeksi. Noin kaksi kolmasosaa (69 %) luottamushenkilöistä myös pitää vaikutusmahdollisuuksiaan sopivina. Lähes yksi kolmasosa (30 %) kokee kuitenkin vaikutusmahdollisuutensa liian
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vähäisiksi. Vaikutusmahdollisuuksiaan piti liian suurina vain yksi prosentti vastaajista.
Naiset kokevat vaikutusmahdollisuutensa seurakunnan hallinnossa jonkin
verran vähäisemmiksi kuin miehet: joka kolmas (34 %) nainen on sitä mieltä, että
hänellä on liian vähän vaikutusmahdollisuuksia, miehistä näin ajattelee joka neljäs
(26 %).
Nuoremmat luottamushenkilöt kokevat vaikutusmahdollisuutensa vähäisemmiksi kuin vanhemmat: Alle 45-vuotiaista 41 % pitää vaikutusmahdollisuuksiaan
liian vähäisinä, 45–54-vuotiaista näin ajattelee noin kolmannes (31 %). Yli 55-vuotiaista enää neljäsosa pitää vaikutusmahdollisuuksiaan liian vähäisinä.
Vastaajilta kysyttiin myös, miten paljon he kokevat pystyvänsä vaikuttamaan
seurakunnan toiminnan eri alueisiin: seurakunnan hengelliseen elämään, uusien
työntekijöiden valitsemiseen, talousarvioon, työalojen määrärahoihin, seurakunnan työn painopistealueisiin, seurakuntatyön kehityssuuntiin, kirkollisveroäyriin
ja investointikohteisiin. Vastaajia pyydettiin arvioimaan mahdollisuuksiaan vaikuttaa asteikolla ”en lainkaan – vähän – jonkin verran – melko paljon – hyvin paljon”.

Kuvio 17. Luottamushenkilöiden kokemukset vaikutusmahdollisuuksistaan seurakunnan toiminnan eri osa-alueilla, vastausten %-osuudet.

Eniten vastaajat kokevat pystyvänsä vaikuttamaan uusien työntekijöiden valintaan,
johon 39 % vastaajista tuntee voivansa vaikuttaa melko tai hyvin paljon. Noin joka
kolmas vastaaja on sitä mieltä, että pystyy vaikuttamaan investointikohteisiin
(32 %) ja kirkollisveroäyriin (32 %) melko tai hyvin paljon.
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Kirkollisveroäyri on toisaalta myös se asia, jonka suhteen vastaajat kokevat
vaikutusmahdollisuutensa vähäisimmiksi: melkein viidesosa (18 %) vastaajista sanoo, että ei voi lainkaan vaikuttaa kirkollisveroäyriin. Porvoon hiippakunnassa
joka kolmas (33 %) vastaajista sanoo, että ei voi vaikuttaa kirkollisveroäyriin lainkaan.

4.3. Valta – onko joillakin liikaa ja toisilla
liian vähän?
Sekä luottamushenkilöiltä että työntekijöiltä kysyttiin, miten he kokevat vallan jakautumisen seurakunnan hallinnossa. Luottamushenkilökyselyssä ja työntekijäkyselyssä oli kummassakin samanlainen kysymys, jossa pyydettiin arviota eri toimijoiden vallan määrästä. Eri tahojen vallan määrää pyydettiin arvioimaan asteikolla
”aivan liian vähän – jonkin verran liian vähän – sopivasti – jonkin verran liikaa – aivan liian paljon”. Seuraavaksi vertaillaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
vastauksia.
Luottamushenkilöt kokevat useimmiten kirkkoherralla olevan liikaa valtaa:
näin ajattelee kolmasosa vastaajista. Poliittisilla taustaryhmillä liikaa valtaa on vastaajista 30 %:n mielestä. Reilu neljäsosa vastaajista on sitä mieltä, että liikaa valtaa
on myös talouspäälliköllä tai -johtajalla.
Liian vähän valtaa on luottamushenkilöiden mielestä kirkkovaltuuston jäsenillä. Kirkkovaltuuston jäsenten valtaa pitää liian vähäisenä joka kolmas vastaaja.
Reilu neljäsosa ajattelee liian vähän valtaa olevan myös muilla hengellisen työn tekijöillä kuin papeilla ja seurakunnan muilla työntekijöillä.
Myös työntekijät ovat sitä mieltä, että kirkkoherralla, poliittisilla taustaryhmillä ja talouspäälliköllä on liikaa valtaa. Työntekijäpuolella kaikkein useimmiten
liikaa valtaa nähdään kuitenkin olevan talouspäälliköllä: näin ajattelee lähes noin
joka toinen vastaaja. Poliittisten taustaryhmien valtaa pitää liian suurena 38 %
työntekijöistä. Kirkkoherran valtaa seurakunnan hallinnossa pitää liiallisena reilu
kolmasosa työntekijöistä.
Työntekijät ajattelevat että ne, joilla on liian vähän valtaa ovat seurakunnan
muut työntekijät kuin kirkkoherra tai talouspäällikkö tai -johtaja. Noin joka toinen
ajattelee liian vähän valtaa olevan muilla hengellisen työn tekijöillä kuin papeilla ja
seurakunnan muilla työntekijöillä. Joka neljäs vastaaja on sitä mieltä, että muulla
papistolla on liian vähän valtaa.
Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkemykset siitä, kenellä on liian vähän valtaa seurakunnan hallinnossa, eivät siis osu täysin yksiin. Eniten ristiriitaa on
suhtautumisessa kirkkovaltuuston jäseniin: luottamushenkilöistä joka kolmas katsoo heillä olevan liian vähän valtaa. Työntekijöistä sen sijaan joka toinen on sitä
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mieltä, että kirkkovaltuuston jäsenillä on sopivasti valtaa, ja vaikka 18 % työntekijöistä ajattelee, että kirkkovaltuuston jäsenillä on liian vähän valtaa, 17 % sen sijaan ajattelee, että kirkkovaltuuston jäsenillä on valtaa liian paljon.
Luottamushenkilöt taas eivät pidä papiston valtaa liian vähäisenä yhtä usein
kuin työntekijät. Kun työntekijöistä neljäsosa pitää papiston (muut kuin kirkkoherra) valtaa liian vähäisenä, ajattelee luottamushenkilöistä näin 15 %.
Näkemykset eroavat toisistaan myös kun on kyse valtuustoryhmien, kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäsenten vallan määrästä. Valtuustoryhmien valtaa pitää liiallisena lähes joka neljäs työntekijöistä,
mutta vain noin joka kymmenes luottamushenkilöistä. Lähes joka neljäs työntekijä
ajattelee, että kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäsenillä on liikaa valtaa, luottamushenkilöistä näin ajattelee joka kymmenes. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan
valtaa pitää liiallisena joka viides työntekijä mutta vain joka kymmenes luottamushenkilö.
Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan omaa tilannettaan: onko valtaa sopivasti, liikaa tai liian vähän?
Luottamushenkilöistä yli kolme neljäsosaa pitää oman valtansa määrää sopivana, 16 % kokee omaavansa liian vähän valtaa seurakunnan hallinnossa. Vain 1 %
pitää oman valtansa määrää liiallisena.
Työntekijöistä noin puolet pitää oman valtansa määrää sopivana, reilu kolmasosa taas kokee omaavansa liian vähän valtaa seurakunnan hallinnossa. Vain
2 % pitää oman valtansa määrää liiallisena.

Kuvio 18. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemykset eri tahojen vallan
määrästä seurakunnan hallinnossa: vastausten "liikaa valtaa" %-osuudet.
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Luottamushenkilöiltä ja seurakunnan työntekijöiltä kysyttiin myös, pitäisikö luottamuselinten valtaa eri asioissa lisätä vai vähentää. Tämäkin kysymys oli molemmissa kyselyissä samanlainen, ja valmiit vastausvaihtoehdot olivat: ”lisätä selvästi –
lisätä jonkin verran – pitää ennallaan – vähentää jonkin verran – vähentää selvästi”.

Kuvio 19. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemykset eri tahojen vallan
määrästä seurakunnan hallinnossa: vastausten "liian vähän valtaa" %-osuudet.

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkemykset siitä, tulisiko luottamuselinten valtaa eri asioissa lisätä vai vähentää, käyvät jossain määrin yksiin. Lähes kaikissa niissä asioissa, joissa luottamushenkilöt kaikkein useimmin toivovat lisää päätösvaltaa luottamuselimille, työntekijät ajattelevat myös useammin niin, että valtaa
voisi lisätä kuin tahtoisivat vähentää sitä.
Lisää valtaa toivotaan erityisesti käytännön seurakuntaelämästä päättämiseen.
Puolet luottamushenkilöistä toivoo lisää valtaa luottamuselimille seurakuntatyön
kehityssuunnista päätettäessä ja 45 % toivoo luottamuselimille lisää valtaa päättää
seurakuntatyön painopistealueista. Noin 30 % työntekijöistä on myös sitä mieltä,
että luottamuselinten valtaa tulisi kyseisissä asioissa lisätä. Toisaalta lähes joka neljäs työntekijä haluaa vähentää luottamuselinten valtaa päättää seurakunnan työn
painopistealueista ja joka viides vähentäisi luottamuselinten päätäntävaltaa seurakuntatyön kehityssuuntien suhteen. 38 % luottamushenkilöistä toivoo luottamuselimille lisää valtaa seurakunnan hengellistä elämää koskevissa asioissa, ja neljäsosa työntekijöistä on samaa mieltä.
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Sen sijaan kun 38 % luottamushenkilöistä toivoisi luottamuselimille lisää valtaa päätettäessä työalojen määrärahoista, on reilu neljäsosa työntekijöistä sitä mieltä, että luottamuselinten valtaa kyseisen asian suhteen tulisi vähentää. Viidesosa
työntekijöistä tosin lisäisi luottamuselinten valtaa työalojen määrärahojen suhteen.
Joka kolmas luottamushenkilö on sitä mieltä, että luottamuselinten valtaa tulisi lisätä päätettäessä uusien työntekijöiden valinnasta, talousarviosta ja investointikohteista. Työntekijöistä päinvastoin neljäsosa vähentäisi luottamuselinten päätäntävaltaa uusien työntekijöiden valitsemisessa ja joka viides investointikohteiden
suhteen. Luottamuselinten päätäntävaltaa talousarvion suhteen lisäisi 15 %, mutta
toisaalta vähentäisi 16 % työntekijöistä.
Luottamushenkilöt eivät näe tarpeelliseksi vähentää luottamuselinten valtaa
missään asiassa: vähentämistä toivovia on kysyttävästä asiasta riippuen 1–3 %.

Kuvio 20. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemykset siitä, tulisiko luottamuselinten valtaa eri asioissa lisätä: lisäystä toivovien %-osuudet.

Huomionarvoista on, että luottamushenkilöt toivovat useimmin luottamuselimille
lisää valtaa juuri niissä asioissa, joissa he harvimmin määrittelevät omaavansa tällä
hetkellä paljon vaikutusmahdollisuuksia (katso kuvio 17): seurakuntatyön kehityssuunnista, seurakunnan työn painopistealueista, seurakunnan hengellisestä elämästä ja työalojen määrärahoista päättämisessä.
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Kuvio 21. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemykset siitä, pitäisikö luottamuselinten valtaa eri asioissa vähentää, vähentämistä toivovien %-osuudet.

4.4. Tasa-arvoisuuden toteutuminen
luottamushenkilötoiminnassa
Luottamushenkilöitä pyydettiin kertomaan, miten erilaisten ryhmien tasa-arvoisuus seurakunnan luottamushenkilötoiminnassa toteutuu. Vastaajilta kysyttiin
mielipidettä siitä, miten mahdollisuus saada tasapuolisesti ääntä ja mielipiteitä kuuluviin toteutuu eri ikäryhmien, sukupuolten, yksittäisten edustajien, valtuustoryhmien ja puolueiden sekä seurakunnan eri työalojen ja työntekijäryhmien välillä.
Oma mielipide pyydettiin sijoittamaan asteikolle ”erittäin huonosti – melko huonosti – välillä huonosti, välillä hyvin – melko hyvin – erittäin hyvin”.
Ikäryhmien välisen tasa-arvon vastaajat kokevat toteutuvan pääasiallisesti hyvin: noin kolme neljäsosaa vastaajista on sitä mieltä, että tasa-arvo ikäryhmien välillä toteutuu melko tai erittäin hyvin. Joka kymmenes on kuitenkin sitä mieltä, että
tasa-arvo ikäryhmien välillä toteutuu melko tai erittäin huonosti.
Miesten ja naisten välillä ei ole eroa ikäryhmien tasa-arvoisuuden kokemisessa, mutta iällä on asiassa jonkin verran merkitystä: Nuorten luottamushenkilöiden
mielestä ikäryhmien välinen tasa-arvo toteutuu huonommin kuin vanhempien
mielestä. Alle 35-vuotiaista 17 % ja 35–44-vuotiaista 18 % on sitä mieltä, että
tasa-arvo toteutuu huonosti. Yli 55-vuotiaista näin ajattelee 5 % ja yli 65-vuotiaista
6 %.
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Kaksi kolmasosaa (66 %) alle 35-vuotiaistakin pitää ikäryhmien välistä
tasa-arvoa kuitenkin hyvin toteutuneena, yli 65-vuotiaista näin ajattelee yli kolme
neljäsosaa (79 %).
Vastaajille annettiin myös mahdollisuus kirjoittaa enemmän kokemuksistaan
tasa-arvon toteutumisessa eri ryhmien välillä. Tilaisuutta käytti hyväkseen 213 vastaajaa.
Ikäryhmien välistä tasa-arvoa kommentoi 29 vastaajaa, viesti on useimmiten
että nuoria on luottamuselimissä vähän ja että heitä pitäisi saada toimintaan mukaan lisää.
”Nuorten aikuisten ääni ei kuulu, koska heitä on niin vähän mukana” (nainen
41 v.)
”Ikäryhmien välinen tasa-arvo: nuoria ei ole. Olen itse nuorin luottamushenkilö
seurakunnassamme” (mies 33 v.)

Sukupuolten välisen tasa-arvon luottamushenkilöt kokevat myös toteutuneen pääosin hyvin. 86 % vastaajista kokee sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuneen
melko tai erittäin hyvin. 4 % on kokenut tasa-arvon toteutuneen melko tai erittäin
huonosti.
Miesten ja naisten kokemukset tasa-arvon toteutumisesta ovat varsin samankaltaisia: miehistä 89 % ja naisista 82 % on sitä mieltä, että tasa-arvo toteutuu hyvin.
Sukupuolten välistä tasa-arvoa on tarkemmin kommentoinut 11 vastaajaa.
Muutama vastaaja kiinnittää huomiota seikkaan, joka kävi ilmi jo aikaisemmin,
kun tarkasteltiin sitä, miten eri sukupuolet käyttävät puheenvuoroja:
”Sukupuolten tasa-arvo toimii, me naiset vain emme puhu kokouksissa niin paljon
kuin miehet” (nainen 54 v.)
”Naiset arempia puhumaan kuin miehet, samoin nuoret vanhempien – varsinkin
vanhempien miesten – seurassa. Näin neuvostossa ja valtuustossa. Johtokunnissa
yleensä enemmän naisia, ja siellä he osallistuvat paremmin” (mies 44 v.)

Yksittäisten edustajien välisen tasa-arvon nähdään yleisesti ottaen toteutuneen hyvin: näin ajattelee kaksi kolmasosaa vastaajista. Noin joka neljäs vastaaja on sitä
mieltä, että yksittäisten edustajien välinen tasa-arvo toteutuu välillä hyvin ja välillä
huonosti. 8 % vastaajista kokee, että yksittäisten edustajien välinen tasa-arvo toteutuu huonosti.
19 vastaajaa on kertonut omin sanoin siitä, miten kokee yksittäisten edustajien välisen tasa-arvon toteutuneen. Kirjoituksissa on kaksi pääteemaa: osa kokee,
että uudet ja vanhat edustajat eivät ole keskenään tasa-arvoisia:
”Kauan mukana olleiden äänen painoarvo on ilmeisesti merkittävämpi kuin tulokkaan – riippuu esitystavasta ja henkilön statusarvosta” (nainen 50 v.)
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”Uudet valtuutetut otettiin osittain nuivasti vastaan ja heidän mielipiteitään ajoittain vähäteltiin” (nainen 49 v.)
Toisilla kirjoittajilla taas on sellainen kokemus, että vaikutusvalta kertyy voimakkaille persoonille ja niille, jotka ovat rohkeimpia puhumaan:
”Valtuustossa on ’sisäpiiri’ jossa on 1–2 voimakasta, kokenutta henkilöä – yleensä
vanhempia miehiä – ja heillä joukko joo-joo-miehiä” (nainen 41 v.)
”Äänekkäimmät luottamushenkilöt haluavat aina olla äänessä, jolloin aikaa ei
useinkaan jää ’maan hiljaisille’ joilla voisi olla paljonkin annettavaa” (mies 59 v.)

Eri valtuustoryhmien ja puolueiden välistä tasa-arvoa pitää hyvin toteutuneena
noin kaksi kolmesta vastaajasta. 8 % vastaajista kokee, että valtuustoryhmien ja
puolueiden välinen tasa-arvo toteutuu huonosti.
Eri listoilta valituksi tulleiden vastaajien mielipiteissä on jonkin verran eroja.
Tyytyväisimpiä valtuustoryhmien ja puolueiden välisen tasa-arvon toteutumiseen
ovat Keskustan listalta valituksi tulleet, heistä kolme neljäsosaa (75 %) on sitä mieltä, että tasa-arvo on toteutunut hyvin. Porvaripuolueiden yhteislistalta valituksi
tulleista myös lähes kolme neljäsosaa (72 %) pitää tasa-arvoa hyvin toteutuneena.
Noin kaksi kolmasosaa Kokoomuksen (68 %), Skl:n (nyk. KD, 67 %) ja sitoutumattoman seurakuntaväen (64 %) listoilta valituksi tulleista on sitä mieltä, että
valtuustoryhmien ja puolueiden välinen tasa-arvo toteutuu hyvin.
SDP:n listalta valituksi tulleista sen sijaan alle puolet (46 %) on sitä mieltä,
että valtuustoryhmien ja puolueiden välinen tasa-arvo toteutuu hyvin. Lähes neljäsosa (23 %) SDP:n listalta valituksi tulleista on sitä mieltä, että tasa-arvo on toteutunut huonosti.
Vastaajat ovat kaikkein useimmin kirjoittaneet omista kokemuksistaan nimenomaan juuri valtuustoryhmien ja puolueiden väliseen tasa-arvoon liittyen.
Näin on tehnyt 39 vastaajaa.
Useimmiten vastaajat kirjoittavat kokevansa, että tasa-arvo eri valtuustoryhmien ja puolueiden välillä ei toteudu ryhmien erilaisen koon vuoksi:
”Suurin ryhmä taustavoimineen ’päättää’ asiat” (mies 63 v.)
”Kun seurakuntavaaleissa yksi puolue sai yksinkertaisen enemmistön valtuustossa,
se käyttää valtaansa miten haluaa” (mies 62 v.)
”Kuulun valtuustoryhmään joka on pieni. Siksi on huono saada ääntään kuuluville” (nainen 59 v.)
”Isot ryhmät pitävät tiukasti kiinni paikoista esimerkiksi johtokuntaedustajia valittaessa” (nainen 53 v.)

Monet ovat maininneet erikseen siitä, että heidän seurakunnassaan valtuustoryhmät ja puolueet eivät näy luottamuselinten toiminnassa ja osa kirjoittaa toivovansa,
että politiikkaa ei esiintyisi seurakunnan toiminnassa.
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Politiikka – ja erityisesti kielteinen suhtautuminen politiikkaan – tuntuu nousevan esiin aina, kun pyydetään vastaajia kertomaan omia mielipiteitään. Politiikka
onkin epäilemättä yksi kiistanalaisimmista ulottuvuuksista luottamuselinten toiminnassa, ja joillekin luottamushenkilöille ja työntekijöille kovin vaikea asia hyväksyä.
Seurakunnan eri työalojen ja työntekijäryhmien välinen tasa-arvo on vastaajista 55 %:n mukaan toteutunut hyvin ja noin joka neljännen mielestä joskus hyvin ja
joskus huonosti. Joka kymmenes on sitä mieltä, että työalojen ja työntekijäryhmien
välinen tasa-arvo on toteutunut huonosti.
27 henkilöä on kertonut enemmänkin siitä, miten kokee työalojen ja työntekijäryhmien välisen tasa-arvon toteutuvan.
Vastauksista on löydettävissä kaksi teemaa: ensinnäkin monet ovat kommentoineet sitä, että seurakunnan eri työalat ja työntekijäryhmät eivät kaikki ole yhtä
arvostettuja:
”Seurakunnan
työntekijäjoukossa
korostuu
aivan
liikaa
asetelma:
VIRANHALTIJAT ovat ykköskastilaisia, TYÖSUHTEISET työntekijät ovat vain
joukon jatkona” (mies 57 v.)
”Papit ovat ’tasa-arvoisempia’ kuin muut työntekijät” (mies 70 v.)
”Luottamushenkilö ulkopuolisenakin huomaa, että seurakunnan työntekijäryhmien välillä on tietty ’arvojärjestys’!” (nainen 55 v.)

Kuvio 22. Luottamushenkilöiden kokemukset eri ryhmien välisen tasa-arvon toteutumisesta luottamushenkilötoiminnassa, eri vastausten %-osuudet.

49

Sama näkemys kävi ilmi jo edellä, kun tarkasteltiin luottamushenkilöiden näkemyksiä siitä, kenellä on seurakunnassa liian vähän valtaa: luottamushenkilöiden
mukaanhan liian vähän valtaa on paitsi kirkkovaltuuston jäsenillä (33 % vastaajista
mukaan) myös muilla hengellisen työn tekijöillä kuin papeilla (26 % vastaajista) ja
seurakunnan muilla työntekijöillä (27 % vastaajista).
Toiseksi osa vastaajista toteaa seurakuntansa työilmapiirin olevan yleisesti
huono, johon työalojen ja työntekijäryhmien välisen tasa-arvon toteutumisen ongelmat sitten liittyvät.
Osa vastaajista on myös nostanut esiin muita kuin edellä mainittuja tasa-arvokysymyksiä. Näistä vastaajien itse esiin nostamista aiheista eniten on kommentoitu
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välisiä suhteita.
Osa kommentoi työntekijöiden (usein kirkkoherran) ja luottamushenkilöiden
välisiä valtasuhteita:
”Osa luottamushenkilöistä ei osaa tai uskalla pitää seurakuntalaisten puolta vaan
mielistelevät työntekijöitä” (mies 50 v.)
”Työntekijät päättävät itse liikaa asioita ilman että luottamushenkilöt tietävät”
(nainen 36 v.)
”Kirkkoherran omat mielipiteet liian vahvoja – ei mahdollisuutta vaikuttaa” (nainen 41 v.)

Toiset taas kirjoittavat yleisemmin siitä, että työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tulisi olla enemmän yhteydessä keskenään. Onpa olemassa sellainenkin näkemys, että yhteydet työntekijöihin vaikuttavat valtuutettujen keskinäiseen vallanjakoon:
”Ne, joilla on aikaa osallistua seurakunnan toimintaan ja pitää yhteyttä seurakunnan työntekijöihin ja ’sisäpiiriin’ saavat kuuluvuutta. oma aktiivisuus ratkaisee”
(nainen 48 v.)

Lisäksi vastaajat ovat kirjoittaneet siitä, minkälaisia kokemuksia heillä on erilaisten
hengellisten liikkeiden välisestä tasa-arvosta (3 kirjoitusta), kieliryhmien tasa-arvosta (2 kirjoitusta), eri luottamuselinten välisestä tasa-arvosta (4 kirjoitusta) ja
seurakunnan tai seurakuntayhtymän eri alueiden tasa-arvon toteutumisesta (5 kirjoitusta). Kokemukset hengellisten liikkeiden ja kieliryhmien välisestä tasa-arvosta
ovat negatiivisia, jos kirjoittajalla on sellainen tunne, että yksi ryhmä on kovin vahva. Eri luottamuselinten välistä tasa-arvoa käsittelevissä kirjoituksissa todetaan
usein valtuustolla olevan liian vähän valtaa. Seurakuntayhtymän eri alueet saatetaan kokea keskenään epätasa-arvoisiksi, samoin yhden seurakunnan eri alueet,
varsinkin jos seurakunta on suuri. Yhden seurakunnan sisällä voidaan kokea, että
syrjäisemmät alueet jäävät keskustan varjoon.
Osa vastaajista myös kertoo tasa-arvon toteutuvan seurakunnassaan kaikella
tapaa hyvin:
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”Lähes kaikki edustajat käyttävät puheenvuoroja kokouksissa ja kompromisseja
joudutaan tekemään usein” (mies 66 v.)
”Minun mielestäni meidän seurakunnassa kaikki otetaan huomioon. Ellei joku
edustaja, ryhmä, johtokunta anna kuulua itsestään mitään niin neuvoston taholta
kyllä kysytään, mitä kuuluu” (mies 47 v.)

4.5. Luottamushenkilöiden yhteistyö
seurakuntahallinnon eri tahojen kanssa
Luottamushenkilöiltä kysyttiin vielä erikseen, miten on sujunut yhteisyö erilaisten
seurakuntahallinnossa vastaan tulevien toimijoiden kanssa
Vastaajien kokemuksia yhteistyöstä erilaisten seurakunnassa toimivien tahojen kanssa kartoitettiin pyytämällä vastaajaa kuvaamaan sitä, millaiseksi hän on kokenut yhteistyön eri toimijoiden kanssa asteikolla ”erittäin huonona – melko huonona – välillä hyvänä, välillä huonona – melko hyvänä – erittäin hyvänä”.

Kuvio 23. "Minkälaisena olette kokenut yhteistyön seuraavien tahojen kanssa?" -kysymys, luottamushenkilöiden vastausten %-osuudet.
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Yhteistyöstä on joka tahon kanssa enemmän hyviä kuin huonoja kokemuksia.
Yli 80 % vastaajista on kokenut yhteistyön hyväksi muun papiston (kuin kirkkoherran), seurakunnan muiden hengellisen työn tekijöiden ja seurakunnan muiden
työntekijöiden kanssa. Yli kolme neljäsosaa tuntee, että yhteistyö on sujunut hyvin
kirkkoherran, talouspäällikön, kirkkovaltuuston jäsenten ja kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäsenten kanssa.
Yhteistyön valtuustoryhmien kanssa kokee sujuvan hyvin noin kaksi kolmasosaa vastaajista. Poliittisten taustaryhmien kanssa yhteistyö onnistuu hyvin
joka toisen vastaajan mielestä.
Joka kymmenes vastaaja on sitä mieltä, että yhteistyö valtuustoryhmien kanssa sujuu huonosti ja joka viides tuntee yhteistyön poliittisten taustaryhmien kanssa
olevan huonoa. Muiden tahojen kohdalla niitä vastaajia, joiden kokemukset yhteistyöstä ovat melko tai erittäin huonoja, on alle 10 %.
Luottamushenkilöitä pyydettiin myös kertomaan omin sanoin kokemuksistaan siitä, miten yhteistyö erilaisten seurakunnan luottamushenkilönä toimimisen yhteydessä vastaan tulevien tahojen kanssa on sujunut.
Kokemuksiaan oli kirjannut 173 vastaajaa. Kirjoituksista noin neljäsosa käsittelee yhteistyötä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Suurin osa kirjoituksista koskee kokemuksia kirkkoherrasta. Tämä kertoo osaltaan siitä, että kirkkoherralla on
paljon vaikutusta siihen, minkälaiseksi luottamuselinten toiminta muodostuu.
Monissa kirjoituksissa ongelmaksi nähdään voimakastahtoinen kirkkoherra:
luottamushenkilöstä tuntuu ettei hänellä ei ole vaikutusvaltaa, että kirkkoherra ei
arvosta muita kuin omia näkemyksiään tai suorastaan suuttuu jos joku on hänen
kanssaan eri mieltä.
”Valtuutettu ei voi esittää kysymyksiä kirkkoherralle tai muille vastuussa oleville.
Ei voi arvostella koska joutuu ’mustalle’ listalle ja suuttuvat” (mies 52 v.)

Toisaalta ongelmaksi saattaa yhtä hyvin määrittyä vahvan johtajuuden puuttuminen: luottamushenkilöstä tuntuu, että kirkkoherra väistelee vastuuta tai on muiden
johdateltavissa.
”Vahvat ’lampaat’ ohjailevat kirkkoherraa ja laaja yhteistyö ontuu” (nainen 56 v.)

Joissakin kirjoituksissa mainitaan kirkkoherran lisäksi talouspäällikkö. Ongelmaksi määrittyy myös talouspäällikön kohdalla se, että hänellä on kirjoittajan kokemuksen mukaan liikaa valtaa.
Neljäsosa kirjoituksista käsittelee yhteistyötä poliittisten taustaryhmien kanssa. Joissakin kirjoituksissa lausutaan toivomus, että yhteistyötä ei olisi: kirjoittajan
mielestä politiikka ei kuulu seurakuntaan.
Toisissa kirjoituksissa taas kerrotaan siitä, että yhteistyötä ei ole. Joko kirjoittaja kertoo että hän itse ei tee yhteistyötä poliittisten taustaryhmien kanssa tai sitten kirjoittaja kertoo siitä, että seurakunnassa poliittisilla eroilla ei ole merkitystä:
”Politiikka ja valtuustoryhmät eivät ole korostuneesti esillä, jossain isoissa asioissa
– henkilöstövalinnat – on korostunut” (nainen 48 v.)
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”Seurakunnassa ei juurikaan näy poliittista eroavaisuutta, vaan kaikki puhaltaa yhteen hiileen” (nainen 44 v.)

Se, että monet mainitsevat nimenomaan poliittisten taustaryhmien kanssa tapahtuvan yhteistyön puuttumisen, kertoo ehkä siitä, että seurakunnan ja politiikan välisen suhteen kiistanalaisuus on tiedossa. Yhteistyön puuttumisesta on tärkeää mainita, koska se ymmärretään positiivisesti värittyneeksi asiaksi.
Jotkut kertovat yhteistyöstä poliittisten taustaryhmien kanssa samalla tavalla
kuin toiset kertovat yhteistyön ongelmista voimakastahtoisen kirkkoherran kanssa:
”Todellisuudessa enemmistöpuolue tekee päätökset ja muiden on se hyväksyttävä”
(nainen 57 v.)

Joskus poliittisen taustaryhmän valta nähdään kirkkoherran valtaa suuremmaksikin:
”Kirkkoherran ja papiston pitänee olla lojaaleja valtaapitävän puolueen näkemyksille voidakseen välttää ristiriitoja” (mies 61 v.)

Poliittisia taustaryhmiä käsittelevissä kirjoituksissa huomio kiinnittyy siihen, että
vaikka yli puolet vastaajista kertoo olevansa jonkin poliittisen puolueen jäsen, kirjoitusten joukosta ei löydy kertomuksia positiivisista yhteistyökokemuksista. Tämä
selittynee pitkälti sillä jo aikaisemmin todetulla syyllä, että positiivisista kokemuksista ei ole samalla tavoin tarvetta kertoa, avoimen vastauksen paikat palvelevat
harmin purkamisen välineinä. Se, että niin monet tahtovat ilmaista ääneen negatiiviset kokemuksensa tai vähintäänkin oman sitoutumattomuutensa kertoo kuitenkin myös osaltaan siitä, miten kiistanalainen ja jotenkin vaikeasti käsiteltävä asia
seurakuntaelämän ja politiikan välinen suhde on.
Osa kirjoituksista kommentoi yhteistyötä jonkin muun kuin listassa mainittujen tahojen kanssa: kunnan, asukasyhdistysten, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Punaisen Ristin ja herätysliikkeiden kanssa. Yhteistyötahona mainitaan myös seurakuntalaiset, joihin toivottaisiin keskusteluyhteyttä:
”Olen aina toivonut seurakuntalaisten yhteydenottoja eri asioiden puitteissa, mutta on ollut vähäistä” (nainen 46 v.)

Useissa kirjoituksissa pohditaan yleisemmin yhteistyön edellytyksiä ja kerrotaan
yhteistyön onnistumisesta:
”Luottamushenkilöllä on loppujen lopuksi melko vähän yhteistyötä em. henkilöiden kanssa – paitsi jos itse ottaa yhteyttä” (nainen 43 v.)
”Oma aktiivisuus vaikuttaa oleellisesti yhteistyön syntymiseen ja laajuuteen. Työntekijöiltä, erityisesti papeilta, kaipaan joskus vakavampaa ja todellista yhteistyökykyä maallikoiden kanssa. Emme halua olla vain välttämätön paha” (mies 55 v.)
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”Suvaitsevuutta piirun verran kaikille lisää!” (mies 50 v.)
”Yhteistyön taso riippuu asiasta. Ikävät ja vaikeat asiat näyttävät olevan vaikeita
kaikille. Täyttä avoimuutta ei tahdo löytyä” (nainen 51 v.)
”Kirkkovaltuustossa vapaa keskustelu jää aika vähiin – vain muiden asioiden alle.
Kahvinjuontihetki ennen kokousta tai sen jälkeen voisi olla avoin pohdiskelu- ja
suunnittelupaikka” (nainen 38 v.)
”Keskustelu on avointa ja aina kun otan yhteyttä on ollut mahdollisuus keskustella.
Aina ei olla asioista samaa mieltä, mutta päätöksen jälkeen toimitaan voittaneen
kannan mukaan” (nainen 48 v.)
”Työskentelyilmapiiri on erinomainen, maallikkoluottamushenkilöitä arvostetaan
ja yhteistyö työntekijöiden kanssa on antoisaa – yhteen hiileen puhalletaan. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisiä suunnittelupäiviä järjestetään pari kertaa vuodessa” (nainen 33 v.)
”Seurakunnassamme on erittäin hyvä yhteishenki, huumori ja virkistysretket pitävät siitä huolen” (nainen 55 v.)

4.6. Luottamushenkilötoiminnan hengellisyys
Luottamushenkilöiltä kysyttiin, miten he ovat kokeneet luottamushenkilötoiminnan hengellisyyden. Valmiit vastausvaihtoehdot olivat ”toiminta on liian/sopivan/liian vähän hengellistä”.
Yleisesti ottaen toiminta koetaan sopivan hengelliseksi, näin ajattelee 81 %
vastaajista. Hieman alle viidennes on sitä mieltä, että toiminta on liian vähän hengellistä. Liian hengellisenä toimintaa pitää 2 % vastaajista.
Tyytyväisyys luottamushenkilötoiminnan hengellisyyteen nousee jonkin verran iän myötä: kun alle 35-vuotiaista 73 % pitää toimintaa sopivan hengellisenä,
ajattelee yli 65-vuotiaista näin 84 %. Nuorimmassa ikäluokassa on enemmän sekä
niitä, jotka pitävät toimintaa liian vähän hengellisenä että niitä, jotka pitävät toimintaa liian hengellisenä.
Vastaajia pyydettiin myös kertomaan omin sanoin siitä, minkälaisia kokemuksia heillä on luottamushenkilötoiminnan hengellisyydestä. 227 vastaajaa on kertonut siitä, miten kokee hengellisyyden.
Kaikkein useimmin (54 kirjoitusta) vastaajat liittävät luottamushenkilötoiminnan hengellisyyden kokouksen alun ja lopun hartaushetkiin ja virteen. Näkemykset eroavat siinä, onko tämä tarpeeksi. Monet kokevat kokousten alku- ja loppuhartaudet hyvinä ja riittävinä:
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”Hengellisyys tulee esiin kokousten alkuhartauksissa ja tietysti kirkkoherran läsnäolossa” (nainen 49 v.)
”Aloitamme virrellä, yleensä kirkkoherra lukee edellisen sunnuntain tekstit, rukoilemme kokouksen kululle siunausta. Tämä on ihan hyvä, ihmiset rauhoittuvat ja
pääsevät irti omasta arjestaan” (nainen 48 v.)
”Alkuhartaus ja loppuhartaus ja virret päälle. On se tarpeeksi” (mies 40 v.)
”On tosi hieno tunne, kun virsi raikaa alussa ja lopussa esimerkiksi kirkkovaltuuston kokouksissa” (nainen 59 v.)

Toiset kirjoittajat taas kokevat, että hartauskäytännöt kokousten alussa ja lopussa
eivät ole tarpeeksi:
”Kaksi virttä ja rukous. Voisi minusta olla enemmänkin” (nainen 44 v.)
”Virsi veisataan kokousten alussa ja pieni loppuhartaus. Mutta aivan kuin olisi
pakkopullaa” (nainen 48 v.)

Kokousten alun ja lopun hartaudet ovat ehkä ne tilanteet, jossa luottamushenkilötoiminnan hengellisyys on selkeimmin esillä. Tästä kertoo sekin, että niitä on eniten kommentoitu. Rukoukset ja virret kokouksen alussa ja lopussa sijoittavat muutoin käytännön asioihin liittyväksi koetun toiminnan uskonnolliseen kehykseen:
”Mitä kysymyksellä tarkoitetaan, kun omalla alueellani ovat käytännön ratkaisut
ja kysymykset eniten painottuneet. Ehkä aloitus- ja lopetustilanteita: virsi/rukous”
(mies 68 v.)
”Hengellisyys rajoittuu alkuvirteen ja kirkkoherran alkurukoukseen. (Tosin asiat
ovat luonteeltaan talouteen liittyviä, eikä siinä liene siihen mahdollisuuttakaan)”
(mies 61 v.)
”Virrenveisuu lopussa, lyhyt teksti hartauskirjasta alussa, muuten toiminta on kuin
mitä tahansa luottamushenkilötoimintaa” (nainen 43 v.)

Monet kirjoittajat käsittelevätkin itse asiassa suhdettaan luottamushenkilötoiminnan ei-hengelliseksi koettuun puoleen, esimerkiksi kokouksissa käsiteltäviin talousasioihin. Näkemykset jakautuvat kahtia. Osa kirjoittajista kokee luottamushenkilötoiminnan olevan liian vähän hengellistä. Heistä tuntuu, että seurakunnan perustehtävän hoitaminen jää talousasioiden alle:
”Joskus tuntuu että ollaan liikaa kiinnostuttu hautausmaiden ja kiinteistöjen hoidosta, kun ihmisten pelastumisesta ei niinkään kanneta huolta” (nainen 57 v.)
”Alku- ja loppurukoukset kiireesti läpi ettei aikaa tuhlaannu, sitten keskustellaan
asioista kärkevästi ja monesti tai usein unohtaen mikä on seurakunnan tehtävä.
Ykköstilalla aina kiinteistöt joita ei kukaan juuri enää käytä” (nainen 50 v.)
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”Esityslistat pitävät sisällään rakennussuunnitelmia ja maakauppoja, ei ole hengellisiä asioita” (nainen 56 v.)
”Talousasioita paljon – ne asiat ovat kaukana hengellisyydestä” (mies 44 v.)

Toiset kirjoittajat taas ovat sitä mieltä, että hengelliset asiat eivät itse asiassa edes
kuulu luottamushenkilöille:
”Hallinto hallintona ja julistus julistuksena, niitä ei saa sekoittaa. Seurakuntahallinto vie tästä syystä jopa yöunet, kunnallishallinto ei” (mies 60 v.)
”Käytännön kannalta puuroja ja vellejä ei saakaan sekoittaa” (mies 50 v.)
”Käytännön asioiden hoito saattaa joiltakin unohtua. Valtuusto ei ole mielestäni
saarna- ja julistustilaisuus!” (mies 64 v.)
”Oletettavasti ja toivottavasti luottamushenkilöillä on hengellinen näkemys. Asiat
on kuitenkin hoidettava asiallisesti” (nainen 56 v.)
”Hengellisyyden ja opillisuuden liika korostuminen. Pitäisi ammattilaisten antaa
olla ammattilaisia, luottamushenkilöt eivät ole teologisia johtajia” (mies 44 v.)
”Seurakunnassamme luottamushenkilötoiminta ei ole kovin hengellistä, ehkä se
vastuu on annettu enempi työntekijöille” (mies 34 v.)

On kuitenkin kirjoittajia, jotka pyrkivät rakentamaan kompromissia näiden kahden näkökulman välille:
”Alkuvirsi ja rukous ja loppuvirsi ja siunaus ovat riittävät, koska käytännön asiat
ovat kuitenkin ne hoidettavat kohteet. Mehän pyrimme luomaan mahdollisimman
hyvät puitteet ilosanoman levittämiselle” (mies 66 v.)
”Alkuhartaudet ja loppurukoukset ovat paikallaan. Hengellisyyttähän sekin on,
että mietitään miten seurakunnan asiat parhaiten palvelevat Jumalaa ja seurakuntaa” (mies 35 v.)
”Lyhyt alkuhartaus ja lyhyt loppuhartaus riittää. Vaikka päätämme taloudellisista
asioista, teemme samalla hengellistä työtä. Kirkkoherra korostaa tätä usein” (nainen 46 v.)
”Sanoma on läsnä sisäistettynä mutta asiallinen asioiden käsittely toteutuu” (nainen 58 v.)
”Päätöksenteossa ei asioita hengellistetä, mutta pohjalla näkyy kristillinen lähimmäisenrakkaus” (nainen 64 v.)

Joissakin kirjoituksissa luottamushenkilötoiminnan hengellisyyttä on arvioitu sen
perusteella, kuinka suurta on yksittäisten luottamushenkilöiden henkilökohtainen
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hengellisyys. Tällöin vastakkain asetetaan yleensä uskossa olevat ja poliittiset luottamushenkilöt:
”Kaikki luottamushenkilöt eivät ole henkilökohtaisesti uskossa, joten he eivät voi
ymmärtää seurakuntatoiminnan ydinkysymyksiä!” (nainen 46 v.)
”Luottamustehtävään ei valita hengellisin perustein” (mies 45 v.)
”Koska kaikki luottamushenkilöt eivät ole uskossa vaan ovat monista poliittisista
puolueista tulleet valituiksi niin se näkyy myös hengellisyydessä” (mies 36 v.)
”Monesti liian tuomitsevaa, itse ollaan tosiuskovaisia” (mies 63 v.)
”Oikeiksi uskovaisiksi julistautuneet pahimmat hengen pilaajat” (mies 70 v.)

Välillä hengellisyyttä on arvioitu ei niinkään luottamushenkilöiden henkilökohtaisen uskon kuin heidän seurakunnallisen aktiivisuutensa perusteella. Tällöin kritiikin kohteena ovat luottamushenkilöt, jotka eivät osallistu seurakunnan tilaisuuksiin. Monet toivoisivat luottamushenkilöiden ainakin käyvän kirkossa. Yleisesti taidetaan ajatella, että kirkossa käynti on jotakin, jota luottamushenkilön ”vähintään”
tulisi tehdä. Ilmeisesti tietoisuus tästä näkemyksestä on saanut jotkut luottamushenkilöt kommentoimaan sitä, että eivät itse käy kirkossa.
Jotkut kokevat monipuolisen yhteyden seurakunnan toimintaan tuovan luottamushenkilötoimintaan hengellisyyttä:
”Tehtävät jumalanpalveluksessa tai vapaaehtoistyössä ovat hyvä kiinnekohta seurakuntatyöhön” (nainen 48 v.)
”Alkuhartaudet on aina pidetty, joissakin toiminnoissa seurakunnan hengellinen
toiminta on käsittelyssä. Kun olen monessa mukana, tasapaino on olemassa tässä
suhteessa” (nainen 53 v.)

4.7. Luottamustoimessa jatkaminen
– miksi, miksi ei?
Kun kysely lähetettiin luottamushenkilöille, olivat syksyn 2002 seurakuntavaalit jo
varsin lähellä, ja luottamushenkilöiltä kyseltiinkin heidän tulevaisuudensuunnitelmistaan: oliko vastaajalla kyselyä täyttäessään aikomus asettua ehdolle syksyn
2002 seurakuntavaaleissa vai ei. Jos vastaaja toivoi voivansa jatkaa luottamushenkilönä, kysyttiin myös, miten kauan hän toivoisi voivansa jatkaa: vielä yhden kauden, muutaman kauden vai niin kauan kuin tulee valituksi.
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Vastaajista noin joka kolmas (31 %) ei ollut aikeissa asettua ehdolle syksyn
2002 vaaleissa. Neljäsosa (25 %) ei ollut kyselyä täyttäessään vielä päättänyt, yrittääkö päästä seuraavalle kaudelle. Neljäsosa (25 %) aikoi asettua ehdolle ja toivoi
voivansa jatkaa vielä yhden kauden. Lisäksi niistä jotka olivat päättäneet asettua
ehdolle syksyn 2002 seurakuntavaaleissa 13 % tahtoisi jatkaa vielä muutaman kauden ja 7 % haluaisi jatkaa niin kauan kuin tulee valituksi.
Lukuun ottamatta 55–64-vuotiaita on kaikissa ikäryhmissä eniten niitä, jotka
eivät aikoneet enää asettua ehdolle. Lopettamispäätöksen tehneitä on eniten yli
65-vuotiaissa (44 % ikäryhmästä). 55–64-vuotiaistakin neljäsosa ei ollut aikeissa
enää asettua ehdolle. Kolmasosa 55–64-vuotiaista sen sijaan aikoi asettua ehdolle
ja toivoi voivansa jatkaa vielä yhden kauden. Innokkaimpia jatkamaan pitempäänkin ovat alle 35-vuotiaat: lähes neljäsosa alle 35-vuotiaista haluaisi jatkaa vielä
muutaman kauden ja enemmän kuin joka kymmenes tahtoisi jatkaa niin kauan
kuin tulee valituksi.

Kuvio 24. "Asetutteko ehdolle seuraavalle luottamushenkilökaudelle" -kysymys, eri
vastausten %-osuuden iän mukaan.

Jo edellä on todettu, että luottamushenkilötoiminnassa pitkään mukana olleet sekä
kokevat toiminnan mielekkäämmäksi kuin vasta aloittaneet että tuntevat saavansa
mielipiteensä kuuluviin useammin kuin sellaiset luottamushenkilöt, jotka ovat ensimmäistä kautta mukana. Kokemus siitä, että saa mielipiteensä kuuluviin on myös
yhteydessä luottamushenkilötoiminnan mielekkääksi kokemiseen. Luottamushenkilötoiminnan kokeminen mielekkääksi on epäilemättä yksi perusedellytyksistä sille, että henkilö haluaa jatkaa toimintaa. Jatkamispäätöksen tehneet kokevatkin
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useammin luottamushenkilötoiminnan mielekkääksi kuin ne, jotka ovat päättäneet
lopettaa. Niistä, jotka ovat päättäneet lopettaa luottamushenkilötoiminnan 47 %
pitää luottamushenkilötoimintaa mielekkäänä. Niistä, jotka toivovat voivansa jatkaa vielä yhden kauden, kaksi kolmasosaa pitää toimintaa mielekkäänä. Vielä muutaman kauden jatkaa haluavista samoin kuin niistä jotka haluaisivat jatkaa niin kauan kuin tulevat valituiksi kolme neljäsosaa pitää toimintaa mielekkäänä. Lopettamispäätöksen tehneiden joukossa on vastaavasti enemmän niitä, jotka pitävät
toimintaa turhauttavana (12 % lopettamispäätöksen tehneistä). Niistä, jotka haluaisivat jatkaa vielä yhden kauden, samoin kuin niistä, jotka haluaisivat jatkaa vielä
muutaman kauden, 3 % pitää toimintaa turhauttavana. Niiden henkilöiden joukossa, jotka haluaisivat jatkaa niin kauan kuin tulevat valituiksi, on vain 1 henkilö,
joka pitää toimintaa turhauttavana.
Sekä niitä vastaajia, jotka eivät enää aio jatkaa luottamushenkilöinä että niitä
vastaajia, jotka toivovat voivansa jatkaa pyydettiin myös erikseen kertomaan valintansa syistä.
Niiltä, jotka ovat päättäneet lopettaa, kysyttiin, minkä verran heidän valintaansa ovat vaikuttaneet ajanpuute, toiminnan epämielekkyys, huonot henkilösuhteet tai vähäinen mahdollisuus vaikuttaa. Valmiit vastausvaihtoehdot olivat ”ei ollenkaan – vähän – jonkin verran – melko paljon – ratkaisevasti”.
Näistä valmiiksi annetuista syistä lopettamispäätöksen perusteena on useimmiten ajanpuute. Joka neljäs vastaaja ilmoittaa pulan ajasta vaikuttaneen lopettamispäätökseen ratkaisevasti ja lähes puolet sanoo ajanpuutteen vaikuttaneen lopettamispäätökseen melko paljon tai ratkaisevasti. Neljäsosa lopettamispäätöksen
tehneistä sanoo kuitenkin, että aikapula ei ole vaikuttanut päätöksen syntymiseen
lainkaan.
Toiminnan epämielekkyys on vaikuttanut melko paljon tai ratkaisevasti lopettamispäätöksen tekoon 29 %:lla vastaajista ja vähäinen mahdollisuus vaikuttaa löytyy tärkeänä vaikuttimena 28 %:lla kysymykseen vastanneista. Kolmasosa vastaajista sen sijaan sanoo, että kumpikaan edellisistä ei ole syynä lopettamispäätöksen
tekoon.
Huonot henkilösuhteet eivät suurimmalla osalla vastaajista ole lopettamispäätöksen takana: 71 % vastaajista sanoo, että huonot henkilösuhteet eivät ole syy lopettamispäätökseen. Noin joka kymmenes sanoo kuitenkin, että huonot henkilösuhteet ovat vaikuttaneet melko paljon tai ratkaisevasti siihen, että vastaaja on
päättänyt lopettaa luottamushenkilötoiminnan.
Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, minkälaisia muita syitä lopettamispäätöksen taustalla on. 310 vastaajaa on määritellyt lopettamiselleen muita syitä kuin
edellä mainitut.
Yli puolet (183 vastaajaa) niistä vastaajista, jotka kertovat lopettamispäätökseensä vaikuttaneen muiden kuin kyselyyn listattujen syiden, mainitsee syyksi joko
sen, että on toiminut luottamushenkilönä jo kauan (105 vastaajaa) tai oman korkean ikänsä (78 vastaajaa). Monissa tapauksissa vastaaja kertoo, että on toiminut
luottamushenkilönä jo useita kausia, ja kokee nyt että on aika siirtää vastuu toisille
tai, kuten vastauksissa usein sanotaan, nuoremmille.
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Kuvio 25. "Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat siihen, ettette aio enää asettua
ehdolle" -kysymys, eri vastausten %-osuudet.

Jotkut vastaajat (62 vastaajaa) kertovat erilaisten ristiriitatilanteiden tai turhautumiskokemusten olevan lopettamispäätöksen takana: muiden luottamushenkilöiden tai seurakunnan työntekijöiden kanssa toimiminen tuntuu epämielekkäältä.
Seurakunnan toiminnassa on ehkä jotain, mitä vastaaja ei voi hyväksyä tai seurakunnassa toimiminen on ollut jotain muuta kuin vastaaja on odottanut. Jotkut vastaajat kertovat todenneensa että eivät sovi luottamushenkilöiksi. Lisäksi muutamat
mainitsevat erityisesti kirkkovaltuustossa toimimisen turhauttavaksi vähäisten vaikutusmahdollisuuksien vuoksi.
Usein lopettamisen takaa löytyy henkilökohtaisia syitä: sairaus, muutto toiselle paikkakunnalle, työkiireet ja kaikenlaiset elämässä tapahtuvat muutokset.
Ne, jotka haluaisivat jatkaa vielä yhden kauden tai pidempään, ilmoittavat
useimmiten syyksi halun vaikuttaa seurakunnan toimintaan, jonka sanoo vaikuttaneen melko paljon tai ratkaisevasti 83 % vastaajista. Lisäksi kolme neljäsosaa vastaajista sanoo melko paljon tai ratkaisevasti vaikuttaneen sen, että luottamushenkilönä toimiminen on mielekäs tapa osallistua seurakunnan toimintaan. Yli puolet
vastaajista sanoo melko paljon tai ratkaisevasti vaikuttaneen joko sen, että luottamushenkilötoiminta tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön seurakunnan työntekijöiden kanssa tai sen, että luottamushenkilönä toimiessa tapaa muita ihmisiä tai sitten sen, että vastaajaa on pyydetty jatkamaan.
Vähiten jatkamispäätökseen on vaikuttanut se, että luottamushenkilötoiminta
olisi mielekäs tapa käyttää aikaa: kolmasosa vastaajista sanoo, että tämä ajatus ei
ole jatkamispäätöksen takana. Noin kolmasosa ilmoittaa myös, että luottamushen-
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kilötoiminnan tarjoama mahdollisuus käyttää valtaa ei ole ollenkaan vaikuttanut
jatkamispäätökseen.
Eri ikäisten luottamushenkilöiden jatkamispäätöksen vaikuttimet poikkeavat
jonkin verran toisistaan: alle 35-vuotiaista neljäsosa (25 %) kertoo, että luottamustoimen myötä tuleva mahdollisuus käyttää valtaa on vaikuttanut jatkamispäätökseen melko paljon. Vain 4 % alle 35-vuotiaista sanoo, että mahdollisuus käyttää
valtaa ei ole jatkamispäätöksen takana. Kaikissa muissa ikäryhmissä kussakin noin
kolmasosa sanoo, että mahdollisuus käyttää valtaa ei ole ollenkaan jatkamispäätöksen syynä. Kymmenesosa kyseisten ikäluokkien luottamustoimessa jatkaa haluavista sanoo vallankäyttömahdollisuuden vaikuttaneen melko paljon tai ratkaisevasti
jatkamispäätökseen.
Vastaajat saivat myös kertoa, minkälaisia muita syitä löytyy sille, että vastaaja
toivoo voivansa jatkaa luottamushenkilönä.

Kuvio 26. "Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat siihen, että haluatte jatkaa seurakunnan luottamushenkilötoiminnassa?" -kysymys, eri vastausten %-osuudet.

Sata vastaajaa on kertonut tarkemmin siitä, miksi haluaisi vielä jatkaa luottamushenkilönä.
Jotkut vastaajat kertovat kokevansa luottamushenkilönä toimimisen rikkautena itselleen, ja lisäksi osa vastaajista mainitsee luottamushenkilöiden tekevän tärkeää työtä.
Osa vastaajista kertoo olevansa mukana koska luottamushenkilönä toimiminen tarjoaa mahdollisuuden tehdä työtä seurakunnan hyväksi, osa mainitsee luottamushenkilötoiminnan olevan nimenomaan itselleen sopivin tapa palvella seurakuntaa:
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”Koen, että hallinnolliset tehtävät, joilla luodaan seurakunnan hengellisen työn
edellytyksiä, ovat minulle sopiva tapa viedä evankeliumia eteenpäin ja lahjani ovat
tällä puolella” (mies 55 v.)

Osa vastaajista kirjoittaa nimenomaan haluavansa tällä tavalla antaa oman panoksensa seurakunnan hyväksi, osa mainitsee erityisesti tuntevansa, että hänellä on annettavana jotain sellaista, mitä seurakunta tarvitsee.
”Haluan antaa tietoni ja taitoni kotiseurakunnan käyttöön” (nainen 58 v.)
”Koen, että minulla on jotakin annettavaa yhteiseen hyvään” (mies 61 v.)

Muutamat vastaajat kertovat tuntevansa, että karttuneen kokemuksen myötä olisi
mahdollisuus tehdä ja vaikuttaa seuraavilla kausilla vielä enemmän:
”Ensimmäinen kausi menee lämmittelyyn, toisella voi vaikuttaa hiukan enemmän”
(mies 51 v.)
”Olen toiminut ensimmäisen kauden valtuustossa ja johtokunnassa, aikaa on mennyt asioihin paneutumiseen ja toimintaan tutustumiseen. Mielestäni seuraavalla
kaudella pystyisin paremmin vaikuttamaan asioihin, kun kokemusta on kertynyt”
(nainen 42 v.)

Osa vastaajista kertoo, että heillä on jokin erityinen tavoite, pyrkimys vaikuttaa
seurakuntaan, jonka vuoksi vastaaja tahtoisi vielä jatkaa luottamushenkilönä. Jotkut vastaajat taas kertovat haluavansa jatkaa ajaakseen edustamansa ryhmän (esimerkiksi kieli- tai ikäryhmä) asiaa.
Jotkut vastaajat kirjoittavat tahtovansa jatkaa luottamushenkilönä, koska vastaaja tuntee luottamushenkilönä toimimisen Jumalan hänelle antamaksi tehtäväksi.
Lisäksi osa vastaajista kertoo tahtovansa jatkaa luottamushenkilönä vastuunja velvollisuudentunnosta, jotkut kertovat myös jatkavansa siksi, että uusia ehdokkaita ei ole löytynyt:
”Seurakuntavaaleihin ehdolle tulijoita ei muuten ollut tarpeeksi, minua tarvitaan
siis nähtävästi ’muurin aukkoon’. Kyllä sitä mielellään antaisi homman muille,
mutta seurakunta on kuitenkin rakas ja välttämätön ja tosiaan muita ei taida tilalle
saada” (nainen 40 v.)
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5.

DISKUSSIO

Aikaisemmissa luvuissa on käynyt ilmi, että luottamushenkilöiden toiminnalleen
antamat merkitykset eivät ole keskenään samanlaisia, vaan saattavat oleellisiltakin
osin poiketa toisistaan.
Yksi selkeimmin esiin tulleista mielipide-eroista on jännite poliittisen ja uskonnollisen luottamushenkilön välillä. Tämän voi ymmärtää laajemmin näkemyserona luottamushenkilöiden valintaperusteista: edustuksellisuuden ja uskonnollisuuden, ehkä jopa kansankirkon ja tunnustuskirkon välisenä vastakkainasetteluna. Tulisiko luottamushenkilöiden edustaa mahdollisimman hyvin seurakunnan
jäsenistöä vai olla mahdollisimman hyvin sitoutuneita seurakunnan olemukseen?
Heikki Mäkeläinen toteaa vallalla olevan kahden keskenään jännitteisen tavoitteen: yhtäällä pyrkimyksenä on ollut saada kaikille seurakuntalaisille samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa seurakuntahallintoon, toisaalla taas yritetään taata,
23
että luottamushenkilöiksi valitut toimivat seurakunnan tavoitteiden mukaisesti.
Tämä tavoitteiden vastakkaisuus näkyy myös vastaajien mielipiteissä.
Huolimatta siitä, että yli puolet vastaajista kuuluu johonkin poliittiseen puolueeseen, politiikkaan kielteisesti suhtautuvia mielipiteitä löytyy avovastauksista
selvästi enemmän kuin myönteisiä. Ilmeisesti politiikan ja seurakunnan yhdistämisen vastustajille kyseessä on hyvin tärkeä periaatteellinen kysymys. Näkemys siitä,
että politiikka ei sovi kirkon piiriin ei välttämättä tarkoita, että kyseinen henkilö
itse ei olisi puolueen jäsen.
Edellä positiivisten politiikkaa koskevien vastausten puuttumista on jo selitetty sillä, että avovastaukset usein palvelevat nimenomaan turhautumisen purkamisen paikkana. Myönteisten politiikkaan liittyvien kommenttien puuttuminen saattaa kuitenkin kertoa myös siitä, että puolueiden listoilta valitut ehdokkaat eivät
välttämättä ole ensisijaisesti poliittisista syistä mukana.
Risto Raivio on tutkimuksessaan todennut, että puolueet eivät toimi seurakuntavaaleissa mitenkään erityisen aktiivisesti. Päinvastoin, puolueiden näkökulmasta
seurakuntavaaleihin panostetaan muihin vaaleihin verrattuna melko vähän. Koska
puolueilla kuitenkin on käytössään vaaleja ajatellen erityisen toimiva organisaatio
ja huomattavasti osaamista, vähäinenkin panostus tulee näkyviin huomattavana
24
menestyksenä.
Raivio toteaa, että puolueet pyrkivät etsimään ehdokkaiksi seurakunnallisesti
aktiivisia henkilöitä. Puolueiden erityisenä tavoitteena ei kenties ole ollut huolehtia siitä, että kirkkolaissa asetettu ehdokkaan kriteeri – ehdokkaan tulee olla kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu – täyttyy, mutta käytännön luottamushenkilöille
asettamat vaatimukset ovat johtaneet siihen, että puolueet etsivät ehdokkaikseen
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Raivio 1994, 118–119.

63

henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita seurakunnasta ja motivoituneita hoitamaan
25
luottamushenkilön tehtäviä.
Edellisen puolesta tuntuisi puhuvan myös se, että kun vuoden 2002 luottamushenkilökyselyn vastaajat ovat arvioineet sitä, minkälaiset ominaisuudet ovat
tärkeitä luottamushenkilölle, on kaksi kolmasosaa vastannut että halu palvella seurakuntaa on luottamushenkilölle erittäin tärkeä ominaisuus, ja lisäksi lähes kaikki
jäljelle jäävästä kolmanneksesta pitävät kyseistä ominaisuutta melko tärkeänä: vain
2 % vastaajista sanoo, että halu palvella seurakuntaa ei ole lainkaan tärkeä. Sen sijaan vain seitsemän vastaajaa pitää sitä, että luottamushenkilö toimii aktiivisesti politiikassa, erittäin tärkeänä, ja vain joka kymmenes pitää politiikassa toimimista
melko tärkeänä ominaisuutena luottamushenkilölle. Tässä yhteydessä on edelleen
syytä muistaa se, että kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä 60 % ilmoittaa
olevansa jonkin puolueen jäsen, ja monet luottamushenkilöt ovat mukana myös
kunnallishallinnossa. Oma poliittinen aktiivisuus ei siis tunnu johtavan siihen, että
poliittisia syitä pidettäisiin luottamushenkilönä toimimisen tärkeimpänä lähtökohtana.
Heikki Mäkeläinen kiinnittää huomiota siihen, että luottamushenkilöillä saattaa olla keskenään hyvinkin erilaisia näkemyksiä seurakunnan tavoitteista. Tavoitteiden ei-yksiselitteisyys on itse asiassa ominaista seurakuntahallinnolle. Vaikka
teologisesti voidaankin määritellä kirkon ja seurakunnan olemus ja perimmäinen
toiminta-ajatus, näistä ei voida analyyttisellä päättelyllä johtaa seurakunnan toi26
minnallisia tavoitteita.
Vaikka siis ollaan yksimielisiä siitä, että toiminnan tulee ohjautua seurakunnan perusolemuksesta, on yksi seurakuntahallinnon keskeisiä erimielisyyksiä se,
27
kenellä on oikeus seurakunnan tavoitteiden tulkitsemiseen. Jo alussa mainittu
seurakuntahallinnon kaksisäikeisyys ei toteudu saumattomasti, vaan edustusrakenne ja pappeuteen pohjautuva rakenne joutuvat törmäyskurssille. Vastakkain asettu28
vat seurakunnan jäsenistö ja kirkollinen virka.
Tämä erimielisyys siitä, mikä on kirkollisen viran ja mikä seurakunnan jäsenistön osuus seurakunnan tavoitteiden tulkitsemisessa tulee esiin myös vuonna
2002 luottamushenkilöille ja työntekijöille tehdyssä kyselyssä.
Kirkollisen viran ja jäsenistön välinen jännite käy ilmi, kun tarkastellaan sitä,
mitä mieltä vastaajat ovat seurakuntahallinnon valtasuhteista: joka kolmas luottamushenkilö ajattelee, että kirkkovaltuuston jäsenillä on liian vähän valtaa, työntekijöistä näin ajattelee vain alle viidesosa ja yhtä moni työntekijä pitää kirkkovaltuuston jäsenten valtaa liiallisena. Viidesosa työntekijöistä pitää kirkkovaltuuston
puheenjohtajan valtaa liiallisena ja neljäsosa työntekijöistä ajattelee näin kirkko- tai
seurakuntaneuvoston jäsenistä.
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Luottamushenkilöt sen sijaan eivät pidä muiden seurakunnan työntekijöiden
kuin kirkkoherran ja talouspäällikön valtaa liiallisena. Päinvastoin neljäsosa luottamushenkilöistä on sitä mieltä, että muilla hengellisen työn tekijöillä kuin papeilla ja
seurakunnan muilla työntekijöillä on liian vähän valtaa.
Jännite kirkollisen viran ja jäsenistön välillä tuntuu siis kasautuvan luottamushenkilöiden ja kirkkoherran sekä luottamushenkilöiden ja talouspäällikön välisiin suhteisiin. Tästä kertoo myös se, että niissä kohdin, missä vastaajilla on ollut
mahdollisuus kertoa kokemuksistaan omin sanoin, vastaajat ovat usein tilittäneet
nimenomaan luottamuselinten ja kirkkoherran sekä talouspäällikön välistä suhdetta.
Huomionarvoista on, että seurakunnan työntekijöissä on selkeästi enemmän
niitä, jotka haluaisivat lisätä luottamuselinten valtaa sellaisissa asioissa, joiden voi
katsoa liittyvän seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden tulkintaan – seurakuntatyön kehityssuuntien päättämisessä ja seurakunnan hengellisessä elämässä – kuin
niitä, jotka haluaisivat vähentää luottamuselinten valtaa kyseisissä asioissa. Myös
seurakuntatyön painopistealueista päättämisessä moni työntekijä olisi valmis lisäämään luottamuselinten valtaa, mutta lähes yhtä moni tahtoisi tässä asiassa myös vähentää luottamuselinten valtaa. Selkeimmin työntekijät haluaisivat vähentää luottamuselinten valtaa työyhteisöön vaikuttavissa asioissa: työalojen määrärahoista
päättämisessä ja uusien työntekijöiden valitsemisessa.
Luottamushenkilötoiminnan hengellisyyttä koskevista vastauksista käy myös
ilmi, että luottamushenkilöillä on keskenään erilaisia näkemyksiä luottamushenkilöiden toimenkuvasta: toiset kaipaisivat lisää hengellisyyttä, toiset ovat sitä mieltä,
että seurakunnassa luottamushenkilöiden tulee hoitaa hallinnollisia asioita ja työntekijöiden keskittyä hengelliseen puoleen.
Luottamushenkilöt tulevat mukaan seurakunnan hallintoon hyvin erilaisista
henkilökohtaisista lähtökohdista käsin. Erilaisista elämäntilanteista johtuen ne resurssit, joita kullakin luottamushenkilöllä on sijoittaa luottamushenkilötoimintaan
ja se, missä määrin luottamushenkilö kykenee osallistumaan seurakunnan toimintaan, vaihtelevat. Pitkäaikainen sitoutuminen luottamushenkilötoimintaan tuntuu
kuitenkin olevan yhteydessä toisiinsa monella tapaa kietoutuneisiin kokemuksiin
sekä toiminnan mielekkyydestä että mahdollisuuksista saada mielipiteensä kuuluviin.
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