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K1 Kuulutko kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan?   

1 Evankelis-luterilainen kirkko  

2 Ortodoksinen kirkko 

3 Muu uskonnollinen yhdyskunta 

4 En kuulu mihinkään 

5 En osaa sanoa  

 

Filtteröity kysymys: jos K1 = 1 

K2 Kuinka tärkeinä pidät seuraavia syitä kuulua kirkkoon omalla kohdallasi?  

Vastausvaihtoehdot: 1=hyvin tärkeä, 2 = melko tärkeä, 3 = melko merkityksetön, 4 = 

täysin merkityksetön, 5 = en osaa sanoa 

a Kirkon opettama usko on minulle tärkeä 

b Mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen 

c Mahdollisuus saada lapselle kristillinen kaste  

d Mahdollisuus toimia kummina  

e Mahdollisuus kirkkohäihin 

f Mahdollisuus saada kirkollinen hautaan siunaaminen  

g Kirkko vahvistaa uskoani Jumalaan 

h Kirkko on osa suomalaista elämänmuotoa  

i Kirkko järjestää lapsille ja nuorille toimintaa 

j Kirkko opettaa kristillistä lähimmäisenrakkautta  

k Kirkko opettaa oikeita elämänarvoja lapsille ja nuorille 

l Kirkko auttaa vanhuksia ja vammaisia 

m Kirkko ylläpitää hautausmaita 

n Kirkko auttaa kolmannen maailman ihmisiä 

o Kirkko ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kirkkoja ja kirkkomaita 

p Kirkko puolustaa julkisuudessa köyhiä ja syrjäytyneitä 

q Kirkko ylläpitää kirkollisten juhlapyhien (joulu, pääsiäinen ym.) kristillistä perinnettä 

Kulttuuri 

r Kirkko ylläpitää kristillisiä arvoja 

s Kirkko ylläpitää toivoa kuolemanjälkeisestä elämästä 

  



 

 

Filtteröity kysymys: kysytään jos K1 = 1 

K3 Oletko ajatellut evankelis-luterilaisesta kirkosta eroamista?   

1 En voisi ajatella eroavani kirkosta missään olosuhteissa  

2 En ole tullut ajatelleeksi kirkosta eroamista, eikä se ole minulle nytkään ajankohtainen 

3 Olen joskus ajatellut kirkosta eroamista, mutta olen aina päätynyt siihen, ettei se tule 

kysymykseen  

4 Olen usein ajatellut kirkosta eroamista, mutta en ole eroamisestani täysin varma 

5 Todennäköisesti tulen joskus eroamaan kirkosta 

6  En osaa sanoa 

 

Kysytään kaikilta: 

K4 Kuinka usein osallistut tai olet muulla tavoin suoraan tekemisissä evankelis-
luterilaisen kirkon kanssa? Eli kysymme tässä kysymyksessä evl.lut. seurakuntien 
tarjoamien palvelujen käytöstä.  Palveluja ovat mm. jumalanpalvelus, kirkolliset 
toimitukset eli häihin ja hautajaisiin ym. liittyvät palvelut, konsertit, lasten 
iltapäiväkerhot, raamattupiirit, diakoniatyö ja muu vastaavantyyppinen toiminta  

1 Viikottain 

2 Vähintään kerran kuukaudessa 

3 Kerran puolessa vuodessa 

4 Kerran vuodessa 

5 Harvemmin 

6 En käytä seurakunnan palveluja 

7 En osaa sanoa 

 

 

K5 Kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien vihkioikeus perustuu avioliittolakiin. Oikeus 
kirkollisen vihkimisen toimittamiseen on evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon 
papeilla sekä muiden rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien työntekijöillä, joille 
on haettu vihkioikeutta. 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat omia käsityksiäsi? 
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei 
kumpaakaan, 4 = osittain eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä. 6= en osaa sanoa.  

a On uskonnonvapauden kannalta tärkeää, että avioliiton voi solmia kirkon tai muun 
uskonnollisen yhdyskunnan keskuudessa. 

b Kirkollinen vihkiminen takaa avioliiton solmimiselle sille kuuluvan arvokkuuden ja 
juhlavuuden. 

c Pakollinen siviiliavioliitto ennen avioliiton siunaamista kirkossa aiheuttaa vaivaa ja 
lisäkustannuksia. 

d Avioliitto on ensisijaisesti yhteiskunnallinen instituutio, minkä vuoksi on luonnollista, 
että se solmitaan siviiliviranomaisten edessä. 

e Kirkolliseen vihkimiseen liittyvä avioliiton siunaus tukee parisuhteen onnistumista. 

  



 

 

K6 Maaliskuussa 2017 astui voimaan avioliittolain muutos, jonka myötä se ei enää ota 

kantaa aviopuolisoiden sukupuoleen. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia tässä 

tilanteessa? 

Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei 

kumpaakaan, 4 = osittain eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä. 6= en osaa sanoa.  

a Kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen 

b Kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat 

c Kirkon tulisi luopua vihkimisoikeudestaan 

 

filtteröity jatkokysymys (K 6_a: 1 tai 2 = täysin tai osittain samaa mieltä valinneet): 

K6A Vastasit edellä, että kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen. 

Mikäli kirkko kuitenkin päättää alkaa vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta 

olevia pareja, miten tämä vaikuttaa kirkkosuhteeseesi?  

1 En halua/haluaisi kuulua kirkkoon, joka toimii näin 

2 Pidän päätöstä huonona, mutta se ei vaikuta halukkuuteeni olla jäsen 

3 Ratkaisu ei vaikuta kirkkosuhteeseeni mitenkään 

4 En osaa sanoa 

 

filtteröity jatkokysymys (K 6_b: 1 tai 2 = täysin tai osittain samaa mieltä valinneet): 

K6B Vastasit edellä, että kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. 

Mikäli kirkko kuitenkin päättää edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen, miten 

tämä vaikuttaa kirkkosuhteeseesi? 

1 En halua/haluaisi kuulua kirkkoon, joka toimii näin 

2 Pidän päätöstä huonona, mutta se ei vaikuta halukkuuteeni olla jäsen 

3 Ratkaisu ei vaikuta kirkkosuhteeseeni mitenkään 

4 En osaa sanoa 

 

filtteröity jatkokysymys (K 6_c: 1 tai 2 = täysin tai osittain samaa mieltä valinneet): 

K6C Vastasit edellä, että kirkon tulisi luopua vihkioikeudestaan. Mikäli kirkko kuitenkin 

päättää edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen, miten tämä vaikuttaa 

kirkkosuhteeseesi? 

1 En halua/haluaisi kuulua kirkkoon, joka toimii näin 

2 Pidän päätöstä huonona, mutta se ei vaikuta halukkuuteeni olla jäsen 

3 Ratkaisu ei vaikuta kirkkosuhteeseeni mitenkään 

4 En osaa sanoa 

 

filtteröity jatkokysymys (K 6_c: 1 tai 2 = täysin tai osittain samaa mieltä valinneet): 

K6D Vastasit edellä, että kirkon tulisi luopua vihkioikeudestaan. Mikäli kirkko kuitenkin 

päättää laajentaa vihkioikeutta koskemaan myös samaa sukupuolta olevia, miten 

tämä vaikuttaa kirkkosuhteeseesi? 

1 En halua/haluaisi kuulua kirkkoon, joka toimii näin 

2 Pidän päätöstä huonona, mutta se ei vaikuta halukkuuteeni olla jäsen 

3 Ratkaisu ei vaikuta kirkkosuhteeseeni mitenkään 

4 En osaa sanoa 



 

 

 

 

K7 Siviilivihityillä eri sukupuolta olevilla pareilla on mahdollisuus saada liitolleen 

kirkollinen siunaus. Jos kirkko luopuu vihkioikeudestaan, se voi edelleen toimittaa 

siunaustoimituksen. Ota kantaa seuraaviin väittämiin. Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin 

samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei kumpaakaan, 4 = osittain eri mieltä, 5 = 

täysin eri mieltä. 6= en osaa sanoa. 

a Mikäli kirkko päättää jatkossakin vihkiä avioliittoon vain miehen ja naisen liittoja, 

maistraatissa avioliiton solmineilla samaa sukupuolta olevilla pareilla pitäisi olla 

mahdollisuus saada kirkollinen siunaustoimitus 

b Mikäli kirkko luopuu vihkioikeudestaan, kaikilla maistraatissa avioliiton solmineilla 

pareilla pitäisi olla heidän sukupuolestaan riippumatta mahdollisuus saada kirkollinen 

siunaustoimitus 

 

K8 Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat omia käsityksiäsi? 
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei 

kumpaakaan, 4 = osittain eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä. 6= en osaa sanoa. 

a Papeilla tulisi olla oikeus vihkiä samaa sukupuolta olevia siinäkin tapauksessa, että 

kirkon opetus avioliitosta vain miehen ja naisen välisenä säilyy ennallaan 

b Papeilla tulisi olla oikeus kieltäytyä vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja siitäkin 

huolimatta, että kirkko sallii samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen vihkimisen 

c Kullakin seurakunnalla tulisi olla itsenäinen mahdollisuus päättää siitä, vihitäänkö 

samaa sukupuolta olevia vai ei 

d Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa 

papeille mahdollisuus toimia vihkikysymyksessä omantuntonsa mukaan. 

 

K9 Onko sinulla ystäviä, sukulaisia tai läheisiä työtovereita, jotka avoimesti kuuluvat 

seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin, tai jotka ovat siitä sinulle henkilökohtaisesti 

kertoneet? 

1 Kyllä, lukuisia 

2 Kyllä, vähintään yksi 

3 Ei yhtään 

4 En osaa sanoa 

 

K10 Uskotko Jumalan olemassaoloon? 

1 Uskon kristinuskon opettamaan Jumalaan 

2 Uskon Jumalaan, joskin varsin eri tavalla kuin kirkko opettaa 

3 En oikein tiedä, uskonko Jumalaan vai en 

4 Epäilen Jumalan olemassaoloa 

5 En usko Jumalan olemassaoloon 

6 En osaa/halua sanoa 

 



 

 

K11  (vastausvaihtoehdot: 1 = päivittäin, 2 = vähintään kerran viikossa, 3 = muutaman 

kerran kuukaudessa, 4 = vähintään kerran vuodessa, 5 = harvemmin kuin kerran 

vuodessa, 6 en lainkaan viime vuosina.) 

a Kuinka usein rukoilet? 

b Kuinka usein luet Raamattua? 

 

 

 


