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Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon  

kuuluu 65,1 % väestöstä 

Suomen väkiluku on hieman runsaat 5,5 miljoonaa. 

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu nyt 3,7 miljoonaa 

jäsentä. 

Vuonna 2018 kirkkoon kuului 69,7 % väestöstä. 

Jumalanpalveluksiin osallistuu 2 % kirkon jäsenistä. 
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Kirkon jäsenmäärän laskuun  

vaikuttavia seikkoja? 

 1960-luvulta alkanut kulttuurivallankumous ja vanhojen 

auktoriteettien murtuminen ja niiden vastustaminen. 

 

 Monikulttuurisuuden ja uskonnollisen monimuotoisuuden 

kasvu. 

 

 Erilaiset vapautusliikkeet. 

 

 Kirkkojen sisäiset ja keskinäiset jakaantumiset. 

 

 Nuoremmalle sukupolvelle kirkko ei ole merkittävä. 

 

 Yhä useammat lapset 2020-luvulla jätetään kastamatta. 

 

 Gender-ideologian ja kristinuskon välinen dialogi. 
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Tieteellinen maailmankuva,  

ateismi ja uusateismi 

 

 Suomalaisten katsomukset (Gallup Ecclesiastica 2019) 
 Uskonnottomia 24 % ja ateisteja 17 %. 

 Kristityiksi itsensä identifioivien joukossa oli uskonnottomia (8 %) 

ja ateisteja (6 %) melkein yhtä paljon kuin uudestisyntyneitä 

kristittyjä (10 %).  

 Suuri osa uskonnottomista identifioitui humanisteiksi (59 %) ja 

agnostikoiksi (42  %); heidän osuutensa oli suuri myös kristityiksi 

itsensä identifioivien keskuudessa: humanisteja kristityistä oli 29 % 

ja agnostikkoja joka neljäs (24 %). 

 

 Keskustelua käydään tieteellisen menetelmän pohjalle 

rakentuvan aggressiivisen ja militantin ateistisen 

maailmankuvan kannattajien kanssa.  

 

 Haaste kristilliselle kirkolle ja seurakunnalle 
 Tuleeko kristillinen sanoma sopeuttaa tieteellisen 

mailmankuvan kanssa? 
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Halu irtaantua uskonnosta tai ymmärtää sitä 

 Tutkitusti monille nuorille liberaali ja individualistinen 

arvomaailma on itsestäänselvyys. 

 

 Uskonto arjessa ja juhlassa –selvitys (2020): 

 
 Sekulaareja eksklusivisteja, jotka pitävät uskontoja paitsi 

epätosina myös ihmisille haitallisina, on Suomen väestöstä noin 

joka kymmenes (12 %).  

 Pienimmän ryhmän muodostavat uskonnolliset eksklusivistit (5 

%), joiden mukaan totuus löytyy vain yhdestä uskonnosta muiden 

perustuessa erehdykseen.  

 Jyrkästi toistensa katsomukset tuomitsevia joko uskonnollisia tai 

uskonnottomia suomalaisia oli väestöstä noin kuudesosa.  

 Noin joka seitsemäs suomalainen ei osannut sanoa kantaansa 

tähän kysymykseen. 
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Englannissa ja Walesissa  

uskonnollisuus ei myöskään kasva 
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Ison-Britannian väestönlaskennassa vuonna 2021 kysyttiin 

vapaaehtoisesti ihmisten uskonnollisuudesta – 94 % vastasi 

kysymykseen. 

 

 Kysymyksellä ei mitattu uskon syvyyttä tai harjoittamista, 

 vaan sitä, mihin uskontokuntaan vastaaja identifioituu tai 

 kokee yhteyttä. 

 

Koko väestöstä hieman yli puolet ilmoitti liittyvänsä johonkin  

uskontokuntaan: 

 - kristittyjä 46,2 % (59,3 % vuonna 2011) 

 - muslimeja 6,5 % (4,9 %) 

 - hinduja 1,7 % (1,5 %). 

 

Uskonnottomia ilmoitti olevansa 37,2 % (25,2 % vuonna 2011). 
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Englannissa ja Walesissa keskimääräinen kristitty on 51-

vuotias. Kymmenen vuotta aiemmin eli vuonna 2011 kristittyjen 

mediaani-ikä oli 45 vuotta.  

 

Muslimi on keskimäärin 27-vuotias.  

 

Keskimääräinen uskonnoton on myös nuorehko, 32-vuotias.  

 
  (Lähde: Office for National Statistics. Religion, England 

  and Wales: Census 2021.) 

 

 
Uskonnollisuus on ollut merkittävä tekijä parin 

vuosituhannen ajan, mutta nyt uskonnollisuus näyttää 

heikkenevän nopeasti. 

 

Onko vain yleiseurooppalainen ja pohjoisen 

pallonpuoliskon ilmiö? 



Megatrendit 2023 
SITRA (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) 

Julkistettu 12.1.2023 

1) Luonnon kantokyky murenee  
 
2) Hyvinvoinnin haasteet kasvavat 
 
3) Demokratian kamppailu kovenee  
 
4) Kilpailu digivallasta kiihtyy 
 
5) Talouden perusta rakoilee 

 

 

SITRAn megatrendien päivitys 2023: ”Ymmärrystä yllätysten aikaan”  
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Kymmenen megatrendiä 2020-luvulle 

Futurologi Elina Hiltunen 

1. Ilmastonmuutos 

2. Väestön kasvu 

3. Väestörakenteen muutos 

4. Kaupungistuminen 

5. Globalisaatio 

6. Vaurauden ja kulutuksen kasvu 

7. Eriarvoisuus 

8. Ekokriisi ja luonnonvarojen 

ehtyminen 

9. Digitalisaatio 

10. Teknologinen kehitys 
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Mitä ymmärrämme uskonnolla? 
Käsitteiden erilaisuutta ja  

keskinäisiä yhteyksiä 
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New Age –ajattelu vaikuttaa uskontoihin. 

Henkisyys ei vaadi ihmistä liittymään mihinkään yhteisöön. 



12 



  Globaalin keskustelun murroksia  

  uskontojen kentässä 
 

 Vatikaanin toinen kirkolliskokous 1962-1965, 

 aggiornamento myös muihin uskontoihin: 

   

 Aikaisemmin kaksi teoriaa:  

 - Täyttymysteorian mukaan uskontojen voitiin nähdä  

 olevan eräänlaisia askelmia kohti Jumalaa; ne  

 perustuivat kosmiseen liittoon Nooan kanssa ja  

 saattoivat auttaa kohti Jumalaa sikäli kuin ne ovat  

 säilyttäneet alkuperäisen sisällön. 

   

 - Kristuksen pelastussalaisuuden läsnäolo muissa  

 uskonnoissa: kaikki ihmiset ovat suuntautuneet kohti  

 Jumalaa ja myös muiden uskontojen kautta kristillinen 

  pelastus on tarjolla, joskin epäselvästi ja piilotettuna. 

  

 Nyt tärkeää on dialogi, keskinäinen vuoropuhelu. 
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Maailman suuret uskonnot 

 
 

 Kristinusko 
  
 Islam 

 
 Hindulaisuus (brahmalaisuus) 

 
 Buddhalaisuus 

 
 Kiinan uskonnot 

 
 Japanin uskonnot 

 
 Juutalaisuus 
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kristinusko, juutalaisuus, hindulaisuus. 

islam, buddhalaisuus, šintolaisuus 

sikhiläisyys, Bahá'í, jainalaisuus 

Maailman uskonnot 
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Maailman uskontotilasto - kannatustilasto 
Mitkä uskonnot ja missä suuruusjärjestyksessä?  

Suuruusjärjestys: kristityt, muslimit, hindut, uskonnottomat, buddhalaiset, 

kiinalaisperäiset, kansanuskonnot, ateistit, uudet uskonnot, sikhit, juutalaiset, muut.  
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Kolmen suurimman uskonnon kannattajien määrät 
 

  2017  2025  2050 

 

Kristittyjä 2,5 mrd  2,66 mrd 3,4 mrd 

 

Muslimeja 1,7 mrd  2 mrd  2,8 mrd 

 

Hinduja  1 mrd  1,1 mrd  1,2 mrd 

 

 
Uskonnottomia 2000: 797 milj; 2025: 866 milj; 2050: 849 milj 

 

Suurimpien uskontojen kannattajien määrät kasvavat: 

voimakkaimmin muslimien ja sikhien määrät,  

sen jälkeen kristityt ja hindut. 

 
(Lähde: International Bulletin of Mission Research, IBMR. January 2023.) 
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  1900 1970 2000 2023 2025 2050 
  

 

Uskonnollisia 1,61 mrd 2,99 mrd 5,34 mrd 7,14 mrd 7,29 mrd 8,84 mrd 
  
 Kristittyjä  558,3 milj 1,21 mrd 1,98 mrd 2,60 mrd 2,66 mrd 3,42 mrd 
 Muslimeja 200,3 milj 574,3 milj 1,30 mrd 2,00 mrd 2,07 mrd 2,81 mrd 
  
 Hinduja  202,9 milj 467,4 milj 828,4 milj 1,09 mrd 1,10 mrd 1,22 mrd 
 Buddhalaisia 126,9 milj 233,3 milj 448,8 milj 535,5 milj 538,2 milj 548,8 milj 
 Kiinalaiset uskont. 379,9 milj 238,1 milj 424,2 milj 458,5 milj 456,0 milj 397,7 milj 
 Kansanuskont. 117,3 milj 171,4milj 221,7 milj 288,8 milj 291,9 milj 319,7 milj 
 Uususkont. 5,9 milj 39,5 milj 62,6 milj 66,4 milj 66,5 milj 64,4 millj 
 Sikhejä  2,9 milj 10,6 milj 20,1 milj 28,7 milj 30,0 milj 42,1 milj 
 Juutalaisia 11,7 milj 13,9 milj 12,9 milj 15,2 milj 15,3 milj 17,4 milj 
 
  

Uskonnottomia 3,2 milj 709,4 milj 790,0 milj 897,4 milj 900,4 milj 863,3 milj 
  
 Agnostikkoja 3,0 milj 543.3 milj 650,4 milj 748,0 milj 750,4 milj 711,5 milj 
 Ateisteja  226000 165,1 milj 139,5 milj 149,3 milj 150,0 milj 151,7 milj 
  

Tilasto uskontojen kannattajista 



Kristinusko maailmassa 

 Kristittyjen osuus maailman väestöstä on noin 32,4 prosenttia 

(2,6 miljardia).  
 Heistä kaksi kolmasosaa asuu globaalissa etelässä.  

 

 Maanosista eniten kristittyjä asuu Afrikassa (718 miljoonaa) ja 

latinalaisessa Amerikassa (611 miljoonaa).  
 Eurooppa tulee kolmantena (566 milj), neljäntenä Aasia (406 milj). 

 

 Kristinusko kasvaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja 

Aasiassa korkean syntyvyyden ja kääntymysten kautta.  

 

 Kristittyjen osuuden maailman väestöstä arvioidaan kasvavan 35 

prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.  
 Globaalin etelän osuus kristityistä kasvaa jopa 77 prosenttiin.  
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Kolme megatrendiä uskontojen näkökulmasta 

 Maailma uskonnollistuu, koko maailman väestöstä (nyt yli 8 

mrd) lasketaan uskonnollisiksi eli 88 %. 
 Se on runsaat 8 % enemmän kuin vuonna 1970 ja 1,6 % 

enemmän kuin vuonna 2000.  

 

 Maailman uskonnollisuus monipuolistuu, erityisesti Aasiassa  
 Uskonnollinen monimuotoisuus vähenee Saharan eteläpuolisessa 

Afrikassa (26 maata) kristinuskon ja islamin vahvan kasvun vuoksi.  

 

 Globaali uskonnollinen vapaus kapenee  
 Väkiluvultaan suuret maat kuten Kiina, Intia, Pakistan, Nigeria ja 

Egypti polkevat räikeästi ihmisoikeuksia ja rajoittavat valikoivalla 

tavalla uskonnon harjoittamista. 

 Uskonnollinen vaino ja väkivaltaisuudet ovat kasvussa, ei 

ainoastaan kristittyjen kohtaama vaino. Syinä poliittinen 

epävarmuus ja taloudelliset vaikeudet. 
 

Voidaanko näillä tilastoilla kuvata uskonnollisuutta? 
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Open Doors –järjestö raportoi 

kristittyjen vainoista 



Open Doors World Watch List 2023 

Näissä maissa kristityt kokevat vakaumuksensa vuoksi 

eniten vainoa. Top 20 maata “pahimmuusjärjestyksessä”: 
 

 1. Pohjois-Korea  11. Intia 

 2. Somalia  12. Syyria 

 3. Jemen  13. Saudi-Arabia 

 4. Eritrea  14. Myanmar 

 5. Libya   15. Malediivit 

 6. Nigeria  16. Kiina 

 7. Pakistan  17. Mali 

 8. Iran   18. Irak 

 9. Afganistan  19. Algeria 

 10. Sudan  20. Mauritania 

 

Mitä tämä lista kertoo kristittyjen näkökulmasta?  

 

Löytyykö yhdistäviä tekijöitä? Voiko niistä vetää johtopäätöksiä? 
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Vuonna 1993 kristityt kärsivät vakavasta, erittäin vakavasta tai 

äärimmäisestä vainosta 40 maassa, mutta vuonna 2023 luku on 

laajentunut koskemaan jo 76 maata. 

 

Open Doorsin vainoraportin 50 kärkimaassa 312 miljoonaa 

kristittyä kärsii erittäin vakavaa tai äärimmäistä vainoa.  

 

Joka seitsemäs maailman kristitty kokee vähintään vakavaa 

vainoa tai syrjintää – Afrikassa joka viides, Aasiassa kaksi 

viidestä ja Latinalaisessa Amerikassa joka viidestoista.  

 
 (Lähde: Open Doors Suomi. Raportti julkaistu 18.1.2023.   

 Aineisto on koottu 1.10.2021-30.9.2022 välisenä aikana.) 



Arvaamaton digitalisaatio ja digitaalisuus  
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Mobiiliyhteydet ja internet 

(Lähde: Meltwater – Digital 2023 Global Overview Report) 
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Suosituimmat modernit laitteet: 

 kännykkä on ylivoimaisesti suosituin 



90,7 % viestisovellukset 

88,4 % sosiaalisen median sovellukset, 

mm. Facebook, Instagram, Twitter 

69,4 % verkkokaupat 

67,2 % viihde ja videosovellukset 

61,8 % karttapalvelut 

52,9 % musiikin kuuntelu 

52 % pelit 

38,7 % pankki ja sijoituspalvelut 

29,4 % terveys, liikunta ja ravinto 

11,4 % deittipalvelut 

 

 

Mihin älypuhelinta käytetään?  
(16-64-vuotiaat/kuukausittain) 
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Internet-yhteyksissä käytetään päivittäin kaksi kertaa 

enemään aikaa kuin television katselemisessa  
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Haaste ja mahdollisuus  

kristilliselle todistukselle 

  

 Digitaalinen toiminta voi auttaa jatkuvaan  

yhteyteen Jumalan kanssa.  

 Jumala on kaiken kautta ja kaiken yllä ja siksi  

kanava Jumalaan on koko ajan auki. 

 Digitaalisuus mahdollistaa nykyistä paljon  

rikkaamman yhteyden maailmanlaajaan Kristuksen  

kirkkoon, ja tämä yhteys voidaan elää todeksi  

paikallisessa seurakunnassa. 
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Ollaan jo pitkällä 2000-luvulla – mutta kirkko on taas 

jälkijunassa? 
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Missä me elämme, ei vain koronan jälkeen? 

 Muuttunut ja nopesti muuttuva maailma. 

 

 Ihmisten todellisuus ja konteksti sekä ihmisten aito 

kohtaaminen. 

 

 Mitä tarkoittaa kohtaaminen? Onko se varmasti 

myös vuorovaikutusta? 

 

 Kristillisellä kirkolla huikeat mahdollisuudet: 

 Vanhat ja uudet välineet ovat käytössä 

 evankeliumin levittämisessä, Jumalan mission 

 toteuttamisessa 
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Missä on kirkko ja seurakunta?  

Se on kaikkialla siellä, missä on ihmisiä  

ja koko Jumalan luoma maailma. 



 
 
 
 
 
 
 
 Kiitos ! 

 
 
  jaakko.rusama@helsinki.fi 

  Twitter: @JaakkoRusama 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


