
Suomalaiset vieroksuvat voimakasta uskontoa

Suomalaisia leimasi yleisesti uskontokriittisyys. Neljä viidestä suomalaisesta piti voimakkaita uskonnollisia
käsityksiä omaavia ihmisiä suvaitsemattomina. Kolme viidestä (63 %) suomalaisesta ajatteli, että uskonnot
saavat yleisesti ottaen aikaan enemmän konflikteja kuin rauhaa.  Vain runsas kymmenesosa (13 %) oli
väittämästä täysin eri mieltä. Suomalaiset eivät kuitenkaan olleet erityisen ennakkoluuloisia toisia uskontoja
kohtaan.  Vain neljä prosenttia suomalaisista ei ehdottomasti hyväksyisi oman sukulaisen avioitumista toista
uskontoa edustavan kanssa.  Tällaisen avioliiton ehdottomasti hyväksyviä oli joka kolmas (34 %).

Eurooppalaisittain vertailtuna Suomessa oli poikkeuksellisen vähän niitä, jotka ajattelivat totuuden löytyvän
vain yhdestä uskonnosta. Yksi kymmenestä suomalaisesta (8 %) ajatteli näin, kun Euroopassa keskiarvo oli 15
prosenttia. Kolme viidestä suomalaisesta (61 %) uskoi perustotuuksien löytyvän useista uskonnoista, ja
kymmenesosa (11 %) ajatteli, että mistään uskonnosta ei löydy juuri nimeksikään totuutta.

Tulokset käyvät ilmi Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, Kirkon tutkimuskeskuksen ja Tilastokeskuksen
yhdessä toteuttamasta tutkimuksesta Uskonto suomalaisten elämässä. Uskonnollinen kasvatus, moraali,
onnellisuus ja suvaitsevaisuus kansainvälisessä vertailussa. Tutkimusraportin ovat kirjoittaneet Kirkon
tutkimuskeskuksen johtaja Harri Palmu sekä tutkijat Kimmo Ketola, Kati Niemelä ja Hanna Salomäki. Tutkimus
on toteutettu 34 maassa ja siihen osallistui yli 50 000 vastaajaa.

Muihin maihin verrattuna Suomessa on vain vähän (8 %) niitä, jotka pitävät itseään hyvin uskonnollisena.
Uskonnollisimpina näyttäytyivät turkkilaiset, joista yli puolet (55 %) katsoi olevansa hyvin uskonnollisia. Alle
viidennes suomalaisista piti itseään hyvin ei-uskonnollisena. Suomalaisille on siis ominaista molempien
ääripäiden vähäinen osuus. Jumalaan uskoi ilman epäilyksiä joka viides (20 %), kun vastaava osuus koko
aineistossa oli kaksi viidestä (40 %).  Joka kymmenes suomalainen ilmoitti, ettei usko Jumalaan. Julkisessa
uskonnonharjoituksessa suomalaiset sijoittuivat passiivisimpien joukkoon Euroopassa: enemmistö
suomalaisista käy kirkossa kerran tai kaksi vuodessa.

Uskonnollinen kasvatus vähentynyt

Kaikissa ISSP-tutkimuksessa mukana olevissa maissa nuoret olivat vanhempia ikäryhmiä vähemmän
uskonnollisia. Suomessa vanhemmat ikäluokat osallistuivat selvästi nuoria tiheämmin uskonnolliseen
toimintaan ja uskoivat Jumalaan nuoria yleisemmin. Uskossa kuolemanjälkeiseen elämään, taivaaseen ja
helvettiin nuoret ja vanhat eivät merkittävästi poikenneet toisistaan. Nuoret olivat omaksuneet vaihtoehtoisia
uskomuksia vanhempia yleisemmin. Joka neljäs (24 %) alle 25-vuotias esimerkiksi usko onnenamulettien
tuovan hyvää onnea (65–74-vuotiaista 13 %). Ennustajiin uskoi neljännes (24 %) alle 25-vuotiaista ja runsas
kymmenesosa 65–74-vuotiaista.  Perinteinen uskonnollisuuden väheneminen ei siis välttämättä johda
uskonnottomuuteen, vaan vaihtoehtoisten uskomusten lisääntymiseen.

Uskonnollinen kasvatus on vähentynyt useissa kehittyneissä länsimaissa, kuten Yhdysvalloissa, Sveitsissä ja
Ranskassa.  Katolisissa maissa uskonnollisen kasvatuksen osuus ei sen sijaan ole samassa määrin laskenut.
Suomessa uskonnottoman kasvatuksen saaneita oli nuorimmassa ikäryhmässä kymmenesosa (9 %),



vanhimmassa kolme prosenttia. Valtaosa (61 %) heistä koki aikuisiällä olevansa ei-uskonnollinen.  Kaksi
kolmesta (61 %) uskonnottomasti kasvatetusta kuitenkin ajatteli uskonnon harjoittamisen auttavan ihmisiä
saamaan lohtua.

Uskonnollisuudella oli selvä yhteys moraalikäsityksiin. Moraalikäsitykset olivat sallivimpia niillä, jotka eivät
uskoneet mistään uskonnosta löytyvän totuutta, eivät uskoneet Raamatulla olevan jumalallista alkuperää ja
jotka olivat uskonnollisesti passiivisia. Esimerkiksi samaa sukupuolta olevien sukupuolisuhteita piti aina vääränä
kolme neljästä (73 %) kuukausittain uskonnolliseen toimintaan osallistuvista ja viidennes (17 %) uskonnollisesti
passiivisista. Jumalaan vakaasti uskovista puolet (49 %) piti samaa sukupuolta olevien sukupuolisuhteita aina
vääränä. Niistä, jotka eivät uskoneet Jumalaan, näin ajatteli vain yksi kymmenestä (11 %).

Länsimaissa yksilöt ovat yhä enemmän irtautuneet sosiaalisten ja uskonnollisten instituutioiden ohjauksesta, ja
erityisesti nuoret näkevät seksuaalielämään liittyvien valintojen kuuluvan yksityisyyden piiriin. Perhe- ja
seksuaalietiikassa suomalaiset olivat useimmissa kysymyksissä keskimääräistä sallivampia eri maiden
vertailussa.

Uskonnollisesti aktiiviset antavat eniten varoja hyväntekeväisyyteen

Kaksi viidestä (42 %) suomalaisesta on antanut rahaa hyväntekeväisyyteen viimeksi kuluneen kuukauden
aikana.  Uskonnolla on yhteys auttamiskäyttäytymiseen: eniten rahaa lahjoittivat vakaasti Jumalaan uskovat ja
aktiivisesti uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuvat. Erityisen suuri vaikutus oli uskonnollisella osallistumisella.
Viikoittain uskonnolliseen toimintaan osallistuvat antoivat vuodessa hyväntekeväisyyteen keskimäärin 714
euroa vuodessa. Ne, jotka eivät osallistuneet lainkaan, antoivat keskimäärin 93 euroa.  Eniten lahjoittivat
eläkeikäiset, ja aiemmista tutkimuksista poiketen miehet lahjoittivat hyväntekeväisyyteen naisia enemmän.

Uskonto suomalaisten elämässä – Uskonnollinen kasvatus, moraali, onnellisuus ja suvaitsevaisuus
kansainvälisessä vertailussa -tutkimusta voi tilata Tiedekirjakaupasta TAJU (taju@uta.fi tai 040 1909800).
Tutkimuksen hinta on 15 euroa.


