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Oon mä hei kasvissyöjä, sen verran oon tehny. – –

En silleen paasaten, kuten en itsellenikään haluisi

tehtävän, vaan enemmänkin pienillä asioilla ja

huomaamattomasti [pyrin vaikuttamaan muihin].

.

Onko oikein

tehdä lapsia tällaseen maailmaan jossa – –

ne joutuu luopumaan sitten kaikesta mitä

meillä vielä oli tai on nyt, et onko se oikein.

Kyl se vaikuttaa sillei, et oon ollu

lentolakossa useamman vuoden, – – syön

aikalailla vegaanisesti – – mä asun tosi

pienesti, käytän vihreetä sähköö, en osta

oikeestaan mitään uutta.

Mä koen että jotenkin mun ikäiset käsittelee esimerkiks

sukupuoli-identiteettiä

ja seksuaalisuutta ihan eri tavalla kuin aikaisemmat

sukupolvet käsittelee sitä ja miettii sitä ja tuo sitä eri tavalla

julki.

Me ollaan totuttu käsittelemään informaatiota

ihan eri tahtiin kun esimerkiks mun vanhempien

ikäluokka, et kun me saatetaan kattoo, mun pitää

kattoo se [video] puoltoistakertaisella nopeudella,

[tai kun] kattoo jotain missä vaihtuu ihan tosi

nopeesti informaatio et mä pystyn kattoo sen mut

mun vanhemmat on et mitä tässä tapahtu, et en

käsittäny yhtään mitään mitä tässä tapahtu.
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Aikuisuutta määrittää sellanen tylsyys.

No tietyllä tavalla, vaikka niin ei toki sais ajatella, kun on 

yksineläjä, niin on vähän sellanen väliinputoaja, kun ei oo

sellasta perhe-elämää. Että siinä suhteessa tuntuu, että

jotkut kaverit on periaatteessa siinä suhteessa enemmän

aikuisia, vaikka eihän se oo mikään mittari. Mutta omalla

kohdalla se tuntuu vähän, että on yhä siellä välimaastossa.

Ehkä sellasta että pitäis olla jo jotain, jotain

konkreettista, joku asunto tai perhe tai jotain, 

lapsia, asuntolaina tai hyvä työ… – – Se on 

jotenkin ohjelmoitu, että se on pakko olla

siinä vaiheessa. Ja sit ihmiset alkaa kysellä

miksei sulla oo lapsia tai mikset oo naimisissa. –

– Jotenkin sellanen fiilis, että pitäs olla jo jotain.



Aikuinen on sellainen joka pystyy pitämään itsestä huolta ja

on kypsäsiihen nähden – – Aikuisuus herättää pieniä

paineita, vähän tulee oloettä pitäis olla enemmän, että

pitäis hoitaa omat asiansa vastuullisemmin ja miettiä

vastuullisemmin ja näin. Mut mun mielestä

viimeistään siinä kohtaa kun saa omia lapsia niin silloin

pitää ollaaikuinen, silloin ei mitkään tekosyyt auta, et 

viimeistään silloin pitääosata huolehtia itsestään jos on 

muitakin, lapsia.

.

Haluaisin elää ulkomailla ja tehdä jotain tosi itselle

merkityksellistä työtä, ja jotenki että siinä ois

jatkuvauuden oppiminen. –– Kansainvälistyminen

olis se suunnitelma. ––

Eihän sen aikuisuuden tarvi ollasta sellasta kuin

omien vanhempien aikuisuus on! –– Sit joku paine

hankkia lapsia, mikä ei tunnu ollenkaan läheiseltä

itselle, eikä oo ollenkaan mielenkiintoa sitä kohtaan.



Ois siistiä olla vaikka onnellinen. – –

Noi opinnotkin on vähän, mitä on… Ei mul

kyl oikeesti oo [tulevaisuuden

suunnitelmia]. –– Ainoo haju

tulevaisuudesta on, et tää sama jatkuu aina

vaan. Mä en osaa ees sanoa, mitä mä

haluan.

.

Mä en tykkää puhuu tavallaan

tulevaisuudesta, se ei vaan tunnu hyvältä, se

aina jotenkin jännittää – – Mulla on

kolmekymppiset tulossa vuoden päästä, [ja

jos joku kysyy] et pitäiskö alkaa järjestää niitä

niin mä en missään nimessä halua puhua ees

niistä, katotaan sitte lähempänä. 
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Y/Z-sukupolvien elämäntapa-, arvo- ja asenneryhmittely.

Segmenttimalli on toteutettu analysoimalla Arvot360 
Kirkko –tutkimuksen aineistossa mukana olevia 18-
35-vuotiaita vastaajia (677 vastaajaa). Aineiston

analyysin toteutti Taloustutkimus Oy marraskuussa
2021 



•Enemmistö naisia

•18-24v korostuu

•Lapsiperheet korostuvat suhteessa muihin segmentteihin. 

•Työssäkäyviä tai lasten kanssa kotona

•Pientaloasuminen korostuu

•Henkisyydellä ja uskonnolla on yhä merkitystä arjessa. Huomattavan suuri kirkkoonkuulumisprosentti

•Uskonto tarjoaa arvokkaita näkemyksiä elämää koskeviin kysymyksiin, mutta uskonto ei itsessään kuitenkaan ole 
elämän keskiössä. Vastauksia suuriin kysymyksiin etsitään muualtakin

•Luterilainen kirkko on nähdään yhteisönä, uskonnon toteuttajana

•Henkilökohtainen yhteys kirkkoon on kuitenkin löyhä

•Raamatun teksteillä ja uskolla ei välitöntä yhteyttä asenteiden tasolle. Edustavat liberaaleja näkemyksiä, kuten saman 
sukupuolisten oikeutta saada kirkossa liitoillensa siunaus

Avomieliset kulttuurikristityt



• Voimakas miesenemmistö.

• 25-35 v. korostuu

• Hyvin toimeentulevat painottuvat suhteessa muihin segmentteihin.

• Ovat tavallista asettuneempia, muuttoaikeita keskimääräistä vähemmän

• Sinkkutaloudet korostuvat selvästi, ja segmenttiin kuuluvilla on keskimääräistä harvemmin lapsia

• Epä-universalistisia näkemyksiä, asenteiltaan sisäänpäinkääntyneitä ja omaa sekä lähipiirin etua ajavia

• Konservatiivisia mielipiteitä muun muassa tasa-arvosta ja maahanmuutosta

• Merkittävästi tavallista useammin ateisteja tai vastaavia. 

• Kristinuskolla tai muilla uskonnoilla ei nähdä mitään myönteistä merkitystä, ellei sitten jonkinlaisena perinteiden 
jatkumona

• Suomalaisuus ja sen puolustaminen tärkeää

Perinteiset  itseensäluottajat



• Selvästi enemmän naisia

• 18-24v korostuu

• Keskivertoa useammalla on ylempi korkeakoulututkinto tai opiskelee sitä

• Työttömien määrä koholla

• Vuokra-asuminen kerrostaloissa kaupungeissa

• Pienituloisuus korostuu opiskelijoilla ja epäsäännöllisessä työelämässä

• Segmenteistä kaikista epätodennäköisemmin lapsia perheessä

• Vahvasti kiinnittyneitä universalistisiin arvoihin: tasa-arvokysymykset, vähemmistöjen oikeudet

• Keskivertoa useammin sitoutuvat ateismiin tai agnostismiin; segmentissä vallitsee kuitenkin avara näkemys 
uskonnoista ja niiden merkityksestä

• Kirkon merkitys ja mahdollisuudet nähdään diakonian läpi: esimerkiksi huono-osaisten auttajana ja 
maahanmuuttajien tukijana

Avomieliset maailmanparantajat



•Miehiä ja naisia yhtä paljon

•25-35-vuotiaat korostuvat

•Hyvä koulutustaso korostuu

•Työssäkäyvien osuus mutta myös työttömien osuus korostuu hieman

•Omistusasuminen ja pientaloasuminen korostuvat selvästi

•Selvä paino hyvätuloisissa

•Lapsiperheissä selvä korostuma

•Kaikkein uskonnollisin segmentti, henkilökohtainen side kirkkoon vahvin 

•Raamatun sana ja uskonto ovat keskeisiä elämässä ja arvomaailman määrittäjänä. Niihin sitoutuminen nähdään myös 
kirkon roolina

•Korkea kirkkoonkuulumisprosentti – mutta segmentissä on muitakin uskonnollisia kuin luterilaisia

•Konservatiivisuus näkyy asenteissa, myös vahvassa isänmaallisuudessa 

•Odottavat kirkolta yhteiskunnallista osallistumista – kuitenkin nähdään että kirkon pitäisi keskittyä entistä enemmän 
hengellisiin tehtäviin

Perinteiset uskovat
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Alueellinen data-käyttöliittymä



34%

22%

30%

13%

avomieliset kulttuurikristityt

perinteiset itseensäluottajat

avomieliset maailmanparantajat

perinteiset uskovat

Segmenttien osuudet kaikki 18-35 v

Yhteensä 400 000.

Yhteensä 260 000.

Yhteensä 160 000.

Yhteensä 360 000.
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Segmenttien osuudet kirkon jäsenet 18-35 v

Kirkon jäseniä 111 000.

Kirkon jäseniä 118 000.

Kirkon jäseniä 88 000.

Kirkon jäseniä 336 000.



Segmenttien painottuneisuus toisiinsa 
nähden: kasvukeskukset vs muu maa
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Segmenttien osuudet Etelä-Pohjanmaa kaikki 18-35 v
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Segmenttien osuudet Pohjanmaa kaikki 18-35 v

N= 23219
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Segmenttien osuudet Keski-Suomi kaikki 18-35 v

N= 29817

N= 15724

N= 8290

N= 11010
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Segmenttien osuudet Vaasa keskusta kaikki 18-
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Segmenttien painottuneisuus toisiinsa 
nähden: Lapuan hpk vs koko Suomi
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Segmenttien painottuneisuus toisiinsa 
nähden: Jyväskylä, Seinäjoki, Vaasa keskustat 
vs koko maa
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Segmenttien painottuneisuus toisiinsa 
nähden: Helsinki vs muu maa
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Segmenttien 
kiinnostuksen 
kohteet







HENNA 

HENKÄYS

TATU TASA-ARVO
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Syvähaastattelut: Nuorten aikuisten suhtautuminen 

kirkkoon on moniulotteinen

KIRKKO ON HYVÄ 
ASIA 

YHTEISKUNNASSA

KIRKKO 
MIELLETÄÄN 

VANHANAIKAISEKSI

NUORET EIVÄT 
KAIPAA KIRKON 

YHTEISÖLLISYYTTÄ

RIPPIKOULUN TAI 
ISOSTOIMINNAN 
JÄLJET EIVÄT OLE 

PYSYVIÄ

PERINTEITÄ 
KUNNIOITETAAN JA 

TOISAALTA 
KUMMASTELLAAN

KIRKON 
USKONNOLLISUUS 

TUNTUU 
VIERAALTA



Jokainen uskoo mihin haluaa, että toiset uskoo enemmän

toiset vähemmän. Ei se meinaa, että vaikka uskoon, ni

tarvis olla kiihkouskovainen. – –

Kukin tyylillään, jossei usko niin ei usko. Se on jokaisen oma

asia,että mihin uskoo, vai uskooko mihinkään.

.

Mun isä ja veli on sitä ajatusta vastaan, ne 

edelleen uskoo, että sillä [uskomisella] on 

vaikutusta elämään. – – Otan aiheen välillä

esiin, tai

ne ottaa, tiedän että ne tykkää puhuu, ja annan

niiden puhua, mutta en kerro niin paljon omia

ajatuksiani, koska niillä on niin oma ajatus

siitä. Mutta kyllä mä oon kertonut mun kannan

siitä, ja ne on ihan hyväksynyt sen, tietty. – –

Annan heidän olla iloisia siitä, mihin ne uskovat.

En mävoiskuvitellapuhuvanikaikkien

kanssa näistä asioista, [se] saattaa

joidenkin mielestä olla kiusallista ja

vaikeeta, vaikeeta puhua, et ei niinku osaa

edes. – – Joitakin ei välttämättä kiinnosta

asioiden syvällinen, se tausta, et miten

asiat toimii ja miks ne toimii just näin, mut

se vaatii vähän semmosta heittäytymistä

siihen tilanteeseen. –– Toisille se saattaa

olla vähän lapsellista ja joku saattais ehkä

jopa provosoitua siitä että jos yrittäis olla

jotain mieltä asiasta, jotain

väittelymuotoista pientä, esittää jotain

uusia näkemyksiä että joku saattais siitä

ottaa jopa itseensä.
.



Mulla ei ole selkeää asiaa mitä uskon, mutta mulla

on sellainen fiilis, että joskus mä tuun vielä

löytämään jonkun asian mitä tuun tuomaan mun

elämään, ja löydän mun hengellisyyden.

.

En näkis mahdottomana et alkaisin vaikka käymään jossain

vaiheessa kirkossa, jos mulla on vaikka sellainen

elämäntilanne että mulla tulis tarve käydä kirkossa, niin

mulla ei oo mitään sellasta vastenmielisyyttä esimerkiks

kirkkoja tiloina vastaan, [mut] en ehkä tarvitse sellaista

yhteisöä tällä hetkellä mitä kirkolla on tarjota. Mut jos mä

esimerkiks koen jossain vaiheessa hengellisen herätyksen,

en koe sitä mahdottomana, mut en myöskään

todennäköisenä.









Ihmisten Itsenäiset yhteisöt
ystävät, kummit sukulaiset, 
vertaisryhmät (Kaivot)

Alueen yhteisöt, esim. 
oppilaitokset, varuskunnat, 
työyhteisöt, järjestöt
(Meret)

Seurakunnan messuyhteisöt
Erilaiset jumalanpalvelusyhteisöt
(Järvet)

Seurakunnassa kokoontuvat 
pienyhteisöt esim. ryhmät, piirit 
solut, seurakunnan tiloissa 
kokoontuvat muut harrastajat
(lammet)

Pop up -yhteisöt
Projektimuotoiset, hetkelliset, 
tilanteiden aikaansaamat
(Sateen tuomat lätäköt)

Verkko-yhteisöt
Someyhteisöt
(Joet)

Työstöä tiedon pohjalta esimerkiksi ”Missä vesi virtaa? Erilaiset yhteisöt seurakunnassa”





Uudenlainen tapa organisoida 
tulevaisuuden haasteisiin vastaamista, 
viestintää, kehittämistä ja seurakuntien 

yhteistyötä


