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Oletko uudestisyntynyt kristitty, jolla on 

henkilökohtainen suhde Jeesukseen?

9%
EI   79%

EN OSAA SANOA   12%



Oletko uudestisyntynyt kristitty, jolla on 

henkilökohtainen suhde Jeesukseen?

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella oleva

UUSIMAA
3%

Maaseudulla enemmän uskovia 15% kuin taajemmin asutuilla alueilla 6-9%



Oletko uudestisyntynyt kristitty, jolla on 

henkilökohtainen suhde Jeesukseen?

YKSINHUOLTAJAT
18%

Eläkeläiset 12%, toimihenkilöt 5%, ylin tuloryhmä (yli 85000€/v) 4%



Mitä seuraavista asioista uskot tai olet kokenut 
henkilökohtaisesti?

Uudestisyntyneistä kokenut Pyhän 

Hengen kasteen tai täyteyden

noin 30%
Luku on suuntaa-antava



Mikä seuraavista on eniten vaikuttanut nykyiseen 
vakaumukseesi uskonnollisista asioista?

Oma perhe, vanhemmat, sukulaiset

32%



Mikä seuraavista on eniten vaikuttanut nykyiseen 
vakaumukseesi uskonnollisista asioista?

Uudestisyntyneiden kohdalla myös 

Tilaisuudet 20%
Ystävä 8%

Rippikoulu 8%
Sairaus, elämän kriisi tai koettu ihme 8%



Minkä seuraavista uskonnollisista liikkeistä koet 
itsellesi läheisimmäksi?

33% Luterilaisen kirkon seurakunnat
11% Muut kristilliset yhteisöt 

kirkon herätysliikkeet, vapaat suunnat, itsenäiset ja  
kansainväliset seurakunnat, ortodoksit ja katoliset, 

kotiseurakunnat ja –ryhmät 

19% Ateismi



Mitä seuraavista asioista uskot tai olet kokenut 
henkilökohtaisesti?

18 % Jeesuksen sovitustyö
14 %  Kristillinen lähetystyö hyvä asia

12 % Jeesuksen ylösnousemus
10 % Taivas ja helvetti

9 % Usko Jeesukseen ja parannuksen teko ovat  
ehtona syntien anteeksisaamiselle

8 % Raamattu luotettava



Mitä seuraavista asioista olet itse kokenut 
viimeisen vuoden aikana?

Ei-uudestisyntyneistä
480 000 on rukoillut Jeesusta

85 000   on kokenut Jumalan vetävän  
häntä puoleensa

90 000   on saanut rukousvastauksen
60 000   ollut kiinnostunut uskoontulosta



Ei-uudestisyntyneet ja yhteys kristinuskoon

22% kristillinen tilaisuus
14% hengellinen musiikki
8% kristillinen TV-ohjelma
7% kristillinen kirja
5% Raamattu

4% kristillinen radio
4% kristillinen nettisivusto
4% kristill. somekeskustelu
3% keskustellut 

henkilökohtaisesti 
jonkun kristityn kanssa 
Jeesuksesta



Kuinka moni kertoo Jeesuksesta?

20% uskovista näkee tehtäväkseen 
osallistua evankeliointiin ja/tai lähetystyöhön

23% Kertonut Jeesuksesta henkilölle, 
joka ei ole ilmaissut olevansa uudestisyntynyt kristitty

Noin 100 000 todisti Jeesuksesta viime vuonna
Luvut ovat suuntaa-antavia



Analyysi – aikasarjat, neljä tutkimusta

Uudestisyntyneiden kristittyjen määrä tulee 
laskemaan useilla mittareilla tarkasteltuna

Vakaumuksen siirtyminen uudestisyntyneillä
Uskonnollisten liikkeiden/aatteiden kehitys

Kristillisten totuuksien uskominen ja rukous
Kontakti kristinuskoon

Uskovien määrän kehitys



Vakaumuksen siirtyminen uudestisyntyneillä

Vakaumus siirtyy heikommin perheen 
perintönä sukupolvelta toiselle

2008 37%
2018 30%



Uskonnollisten liikkeiden/aatteiden kehitys

Muut kristilliset tahot: Kirkon herätysliikkeet, vapaat suunnat, itsenäiset ja 
kansainväliset seurakunnat, ortodoksit ja katoliset, kotiseurakunnat

2008 2018
Luterilainen kirkko 46% 33%
Muut kristilliset tahot 10% 11%
Ateismi 12% 19%

Nuoret kokevat ateismin läheisemmäksi kuin kirkon. Nuorimpien kohdalla 
ateismi lienee läheisempi kuin kristinusko



Kristillisten totuuksien uskominen ja rukous

Jeesus sovitti ristillä minun syntini ja koko maailman synnit
18% uskoo henkilökohtaisesti

Muiden tahojen aiemmin tekemissä tutkimuksissa luvut ovat korkeampia

Rukoillut Jeesusta
2008   26%
2018   18%



Ei-uudestisyntyneiden kontakti kristinuskoon

Pudotus keskimäärin noin 40%

Henkilökohtaiset keskustelut yli 70%

Media kautta linjan noin 50%

Tilaisuudet noin 40%



Uskovien määrän kehitys laskeva

Uskovien määrää pitää korkeana isot ikäluokat (yli 55v)
Nuoremmissa ikäluokissa uskovien määrä 

pienenee 8, 6, 5 %
Ikäluokan vanhenemisessa tapahtuva 

kristillistyminen ei tulle vaikuttamaan riittävästi



Matteus 9:37-38

"Satoa on paljon, 
mutta sadonkorjaajia vähän.

Pyytäkää siis herraa, 
jolle sato kuuluu, 

lähettämään väkeä elonkorjuuseen."



2008 
Sato elopelloilla valmiina leikattavaksi

2018 
Elopellot pienentyneet



Elopelloista Matteus 9 
lähettämiseen Matteus 10

NYT
on syytä rukoilla


