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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Käsittelen pro gradu -tutkielmassani uskonnollisuuden roolia suomalaisessa kehitysyhteistyöjärjestössä Suomen World
Visionissa. Suomen World Vision on osa kansainvälistä, Yhdysvalloissa perustettua, kehitysyhteistyön saralla toimivaa
kristillistä kansalaisjärjestöä. Sen tavoitteena on lasten hyvinvoinnin parantaminen. Kansainvälisen World Visionin
uskonnollisuuden ymmärretään edustavan Yhdysvalloissa vaikuttavaa evankelikaalista herätyskristillisyyttä. Tutkimukseni
tarkastelee uskonnollista arvopohjaa kansainvälisen järjestön Suomen toimiston toiminnassa. 

Tutkimukseni aineistona toimivat World Visionin työntekijöiden ja sidosryhmien, eli yksityisten lahjoittajien,
yritysyhteistyökumppaneiden ja Suomen ulkoasiainministeriön edustajan haastattelut. Haastatteluaineiston lisäksi olen
perehtynyt World Visionin julkaisuihin ja verkkosivuihin. Haastattelut on toteutettu teemahaastattelun menetelmiä noudattaen
ja kerättyä aineistoa on tarkasteltu sisällönanalyysin kautta.

Uskonnon rooli ja ilmenemismuodot vaihtelevat uskonnollistaustaisissa järjestöissä olennaisesti ja tästä syystä niiden joukko
on varsin kirjava. Uskonnon rooli voi olla järjestössä kaiken toiminnan läpileikkaava teema tai järjestön syntyhistoriaan ja
taustaan vaikuttava, mutta toiminnassa heikosti ilmentyvä tekijä. Suuri joukko uskonnollistaustaisista järjestöistä sijoittuu
näiden tyyppien välille. Tutkimukseni aineiston analyysi viitaa siihen, että Suomen World Visionin toiminnassa uskonnon
rooli on passiivinen ja liittyy järjestön taustaan ja arvopohjaan. Järjestön työntekijät pitävät kristillistä arvopohjaa kuitenkin
tärkeänä toiminnan kehyksenä ja motivaation lähteenä. Sidosryhmien kokemukset järjestön ulkoisesta viestinnästä osoittavat,
että kristillisyys ei nouse esille järjestön julkisuuskuvassa. Sidosryhmien edustajille kristillisillä arvoilla on vähäinen merkitys
päätökseen ryhtyä järjestön kannattajaksi.

Tutkimustulokset sopivat tulkintaan suomalaisesta sekularisoituneesta, eli maallistuneesta uskonnollisuudesta.
Sekularisaatiolle on tyypillistä yhteiskunnallisten alueiden, kuten kirkon ja valtion eriytyminen, uskonnollisuuden
muuttuminen yksityiseksi asiaksi ja uskonnon harjoittamisen vähentyminen. Suomen World Visionia voidaan kutsua
näennäisesti sekulaariksi järjestöksi, sillä sen toimintatavat eivät eroa sekulaareista järjestöistä. Uskonnollistaustaisten
järjestöjen menestys kehitysyhteistyössä johtuu niiden tavasta toimia ammatillisesti valtion virallisen kehitysavun ja
kannattajiensa ehdot täyttäen. Suomen World Visionin muuntautumiskyky on osoitus lokalisaatiosta, joka tarkoittaa
kansainvälisen organisaation sopeutumista paikalliseen yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Huomioiden Suomen World Visionin tukijoiden määrän ja vuosibudjetin kasvun, voidaan esittää, että järjestö on mukautunut
suomalaiseen uskonnollisuuteen pitämällä kristillisyytensä julkisuuskuvassaan harkitun pienenä. Esitän tutkimuksessani, että
muun Euroopan tavoin Suomessa uskonnollistaustaiset järjestöt säilyttävät laajan kannatuspohjan ainoastaan pitämällä
uskonnollisuuden roolin maltillisena ja erottamalla sen kehitysyhteistyötoiminnasta.
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