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1. Johdanto 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko näkyi vuonna 2015 voimakkaasti mediassa. 

Kirkko on ottanut kantaa mediassa vahvoin äänenpainoin yhteiskuntaa 

puhututtaneessa pakolaiskysymyksessä,1 joka oli esillä julkisessa keskustelussa 

vuonna 2015–2016. Kansan arvot -tutkimuksessa vuoden 2015 lopulla 

suomalaisten luottamus kirkkoa kohtaan oli noussut kuusi prosenttiyksikköä, joten 

luottamus oli vahvasti noussut. Luottamus kirkkoa kohtaan suomalaisten 

keskuudessa oli 46 prosenttia. Kirkko oli tutkimuksessa kymmenen yhteiskunnan 

arvostetuimman instituution joukossa.2 

 Kirkolla on vahva asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteiskunnassa 

kirkkoon luotetaan instituutiona. Erityisesti piispat ovat profiloituneet mediassa 

kirkon äänen edustajiksi. Esimerkiksi arkkipiispa Kari Mäkinen on korostanut 

auttamisen merkitystä ja vaatinut Suomea olemaan sulkematta rajoja kiinni 

pakolaisilta.3 Piispat profiloituvat mediassa kirkon äänenkäyttäjiksi, henkilöivän 

median vuoksi. Ihmisten mielikuvat kirkosta syntyvätkin piispojen toiminnasta 

mediassa, sillä piispat hahmotetaan kirkon kasvoina. 

Yhteiskunnassa mediasta on tullut paikka, jossa ihmiset kohtaavat kirkon. 

Osalle ihmisistä se saattaa toimia jopa ainoana paikkana kohtaamiseen kirkon 

kanssa.4 Tämän lisäksi suuri osa ihmisistä saa tietonsa mediasta uskonnollisista 

asioista.5 Medialla on siis suuri vaikutus siihen, millaisena kirkko näyttäytyy 

ihmisille median välityksellä. 

 Piispat näyttäytyvät keskeisinä henkilöinä kirkon viestinnässä suhteessa 

mediaan. Ihmiset mieltävät piispat kirkon kasvoina, joten on tärkeää tutkia, 

millaisena media ja mediatyöskentely näyttäytyvät piispoille. 

 Tässä tutkimuksessani tarkastelen piispojen käsityksiä mediasta. Olen 

aikaisemmin kartoittanut kandidaatintutkielmassani Helsingin piispa Irja Askolan 

suhdetta mediaan. Laajennan tässä tutkielmassa näkökulman kaikkiin kirkon tällä 

hetkellä virassa oleviin piispoihin. 

                                                 
1 Arkkipiispa ja Suomen Pakolaisapu ottavat kantaa Suomen turvapaikkapolitiikkaan. 
2 Kansan arvot 2015. 
3 Arkkipiispa: Suomessa ei ole pakolaiskriisiä 2015. 
4 Lohikoski & Saares 2016, 52. 
5 Hjarvard & Lövheim 2012, 9. 
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2. Aikaisempi tutkimus ja tutkimuksen tausta 

2.1. Aikaisempi tutkimus 

Kirkon ja median suhdetta ei ole tutkittu kovinkaan paljon. Tutkimukset 

keskittyvät lähinnä Kirkon tutkimuskeskuksen säännöllisesti julkaisemiin 

nelivuotiskertomuksiin tai tarkastelevat kirkollista mediaa, kuten kirkon julkaisuja 

tai radio-ohjelmia ja uusimmat tutkimukset tarkastelevat kirkon julkaisemia 

sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Sekulaaria mediaa ja sen suhdetta kirkkoon on 

tutkittu lähinnä tarkastelemalla kirkon näkyvyyttä sanomalehdissä.  

Uusimmat pro gradu – tutkielmat tarkastelevat kirkon tuottamia sisältöjä 

sosiaalisessa mediassa. Mirva Niemen pro gradu Julistusta vai viihdettä? Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon Facebook -toiminta kehysanalyyttisen tarkastelun 

kohteena (2015) tarkasteli kirkon toimintaa sosiaalisen median sivustolla 

Facebookissa. Hän eritteli Kirkko Suomessa -sivuston sisältöjä tulkitsevan 

kehysanalyysin avulla sekä vertasi muodostuvia kategorioita kirkon 

passiivijäsenistä tehtyyn asennetutkimukseen. Kyseisessä tutkimuksessa 

passiivijäsenet olisivat toivoneet kirkolta yhteiskunnallisia kannanottoja, joita 

sivustolla ei ollut sekä heikompaa uskonnollisuutta. Tämä piti yhtä tutkijoiden 

tekemien huomioiden uskonnollisuuden muutoksesta institutionaalisesta 

yksityisempään kanssa.6 Henri Röytiön pro gradu Kirkko Suomessa – Kirkko 

somessa (2015) tutki samaisten Facebook-sivujen päivityksiä ja hän luokitteli 

sivujen sisältöä yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tutkimuksessa sivujen todetaan 

rakentavan niin yksilö- kuin yhteisökeskeistä yksilöllisyyttä.7 

Juho Rahkosen tutkimus Kirkko median kuvastimessa – Kristinuskon ja 

kirkollisten asioiden käsittely sanomalehdissä (2007) tutki kirkon ja kristinuskon 

näkyvyyttä niistä kertovissa sanomalehtiartikkeleissa. Tutkimus tarkastelee 

kehysanalyysillä, millaista sisältöä media tarjoaa yleisölle. Tutkimuksen mukaan 

median suhtautuminen kirkkoon oli perusmyönteinen ja etäisen kunnioittava.8  

Kati Niemelän tutkimus Sanomalehdet uskonnollisen muutoksen 

edelläkävijöinä – Uskonto pohjoismaisessa lehdistössä 1988–2008 (2013) 

selvittää Pohjoismaisessa lehdistössä uskonnon näkyvyyden kehitystä. 

Tutkimuksessa selvisi viiden Pohjoismaan välillä huomattavia eroja ja 

yhtäläisyyksiä. Suomessa ja Islannissa luterilaisen kirkon asema lehdistössä oli 

                                                 
6 Niemi 2015. 
7 Röytiö 2015. 
8 Rahkonen 2007. 
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huomattavasti vahvempi ja uskonnollisuus traditionaalisempaa kuin muissa 

Pohjoismaissa. Luterilainen kirkko oli kyseisten maiden mediassa huomattavasti 

aktiivisempana toimijana ja keskustelijana kuin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. 

Tutkimus antoi tukea uskonnon monimuotoistumiselle sekä perinteisen uskonnon 

ja institutionaalisen uskonnon eli luterilaisen kirkon aseman heikentymiselle.9 

Marcus Moberg ja Sofia Sjö käsittelevät artikkelissaan The Evangelical 

Lutheran Church and the Media in Post-Secular Finland (2012) kirkon ja median 

suhdetta uskonnon mediatisaation näkökulmasta. Artikkelissa tarkastellaan 

institutionaalisen uskonnon eli kirkon ja median välisen vuorovaikutuksen 

kehitystä post-sekulaarissa Suomessa. Kirkko vaikuttaakin hyvin voimakkaasti 

omaksuneen medioituneen yhteiskunnan vaatimuksia, joten sitä voisi hyvällä 

syyllä kutsua ”itsemedioituneeksi”. Kirkon mukautuminen erilaisiin 

mediamuotoihin on pyrkimys näkyä ja tukea läsnäoloa tämän päivän palvelu- ja 

kansalaisyhteiskunnassa. Koska kirkko pyrkii niin voimakkaasti omaksumaan 

median tavan keskustella, on Mobergin ja Sjön mielestä ennenaikaista puhua 

voimakkaasta uskonnon mediatisaatio -ilmiöstä.10 

Piispoista ja heidän suhteestaan mediaan ei ole kovinkaan paljon 

aikaisempaa tutkimusta. Merja Vuorikarin ylemmän pastoraalitutkinnon 

kirjallinen työ Piispan johtaminen ja viestintä (2015) käsittelee yleisesti piispaa 

viestijänä hiippakunnallisella ja kirkollisella tasolla. Huomionarvoista on, että 

Mikkelin hiippakunnan seurakunnat toivoivat lähes poikkeuksetta piispan 

profiloituvan arvokeskusteluissa ja arvojohtajana mediassa. Kirjallinen työ 

tunnistaa median kasvaneen roolin sekä piispaan kohdistuvat odotukset ja 

kasvavan mediatyöskentelyn vaatimukset, joihin erityisesti piispojen tulisi 

vastata.11 

Lisäksi Anu Koikkalaisen pro gradu ”Jumala astelee reippaasti julkisessa 

tilassa” – Arkkipiispa Kari Mäkinen ja ihmisoikeudet kirkon viestinnässä ja 

Helsingin Sanomissa 2010–2013 (2014) tutkii ihmisoikeuksien näkyvyyttä 

arkkipiispa Kari Mäkisen julkisuuskuvassa Helsingin Sanomissa julkaistujen 

juttujen sekä Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteiden pohjalta. Koikkalaisen 

mukaan kirkon julkinen rooli on vahva mediassa ja ihmisoikeudet ovat merkittävä 

osa arkkipiispan ja kirkon julkisuuskuvaa.12 

                                                 
9 Niemelä 2013. 
10 Moberg & Sjö 2012. 
11 Vuorikari 2015. 
12 Koikkalainen 2014. 
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 Piispojen johtajuutta on tarkastellut Leena Kurki tutkimuksessaan ”Sinut 

vyöttää toinen” – Piispat johtajuudestaan silloin virassa olleiden kirkon piispojen 

kokemuksia johtajuudesta. Kyseiset piispat ajattelivat, ettei piispojen äänen 

mediassa tarvitse olla voimakas, kunhan se on puhdas. Kurjen tutkimuksessa 

kirkon piispat pohtivat asioita järjen kautta ja johtajuus näyttäytyi rationaalisena. 

Kuitenkin piispat itse mielsivät työnsä hengelliseksi kauttaaltaan.13 

Maria Saarinen käsitteli piispojen odotuksia suhteessa pappiskandidaatteihin 

Piispojen pappiskandidaatteihin kohdistamat odotukset (2004). Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että piispan persoonan ja hänen käsityksensä johtajuudesta voidaan 

nähdä vaikuttavan siihen, millaisia odotuksia kyseisellä piispalla on 

pappiskandidaateille. Lisäksi oman persoonan merkitys korostui viranhoidossa ja 

esimiestehtävissä, piispoille oli tärkeää toimia virassaan yksilöllisesti ja he 

korostivat henkilökohtaisen kutsun merkitystä.14 

2.2. Piispuuden teologiset lähtökohdat 

Kirkko on creatura verbi divini eli Jumalan sanan luomus. Tämän vuoksi 

kirkollinen hallinto on kaikkien kristittyjen asia, ei ainoastaan pappien. Sanan ja 

sakramenttien kautta tapahtuvan evankeliumin julistamiseen tarvitaan 

vihkimyksen saaneita pappeja, mutta ero maallikon ja papin välillä on 

toiminnallista, ei sakramentaalista. Kristityn ja papin tai piispan ja papin välisellä 

erolla ei ole syvää teologista merkitystä. Kyse on toisistaan poikkeavista 

tehtävistä ja toimista, joita kaikki kristityt olisivat periaatteessa kykeneväisiä ja 

velvollisia suorittamaan.15 

Protestanttisen teologian tulkinnan yksi keskeinen aihe on kirkon 

valtarakenteen peilaaminen uskovien yleisen pappeuden kautta. Uskovien yleinen 

pappeus tarkoittaa sitä, että kaikki uskovat kristityt ovat toisilleen pappeja ja 

voivat esimerkiksi rukoilla toistensa puolesta vihittyjen pappien ohella.16 

Kuitenkin Lutherin kirjoitusten pohjalta Lutherin perimmäistä ajatusta 

piispan ja papin virasta on Knuutilan mukaan vaikea määritellä. Monen 

koulukunnan ajatusten mukaan Knuutila määrittelee piispan virkaan sisältyvien 

tehtävien olevan erilaisia kuin papin virkaan sisältyvä sanan ja sakramentin virka.  

Piispan tehtäviin kuuluu oikeanlaisen Jumalan sanan julistamisen ja opettamisen 

                                                 
13 Kurki 1994. 
14 Saarinen 2004. 
15 Moxter & Dalferth 2000, 648. 
16 Moxter & Dalferth 2000, 626. 
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valvominen sekä seurakunnissa vierailu että uusien pappien vihkiminen ja 

ohjaaminen.17 

Papin virka on Jumalan asettama palvelusvirka, ministerium, jonka 

päätehtävänä on evankeliumin julistaminen ja sanan ja sakramenttien jako. 

Kirkossa on kuitenkin tunnustuskirjojen mukaan yksi julkinen palvelusvirka, jota 

Jumala käyttää välikappaleenaan pelastaessaan ihmiskuntaa. Virka palvelee 

kirkon rakentumista armovälineitten jakamisen kautta. Viran eri asteet, kuten 

jaottelu pappeihin ja piispoihin, perustuvat inhimilliseen oikeuteen ja valtaan.18 

Vaikka kasteessa kaikista kirkon jäsenistä tulee ”hengellinen sääty”, ei 

yleinen pappeus ole valtuutus käyttää kirkon valtaa julkisesti ilman seurakunnan 

kutsua virkaan, joka on Kristuksen asettama. Pappisvihkimyksessä tapahtuu kutsu 

niin seurakunnalta kuin Jumalalta. Jumala johtaa kirkkoaan, joten viran ulottuvuus 

on palvelua ja valta hengellisissä asioissa kumpuaa evankeliumista.19 

Suomeen luterilainen usko integroitui hallitsija Kustaa Vaasan vaikutuksesta 

Ruotsin kirkon reformaation myötä 1500 -luvun puolivälissä.20 Historiallisesti 

tarkasteltuna luterilainen kirkko on Suomessa katolisen kirkon perillinen. 

Järjestysmuoto sekä hallinto ovat evankelis-luterilaisessa kirkossa rakennettu 

pääpiirtein vanhalle pohjalle. Katolisen kirkon aikaan piispat edustivat kirkon 

asemaa, kirkon oppia valvomalla, suorittamalla vihkimykset sekä omasivat 

korkeimman hallinto- ja tuomiovallan. Successio apostolica, eli apostolisen viran 

jatkuvuus oli tärkeä, sillä piispan tuli kuulua apostoleista alkaneiden oikein 

vihittyjen piispojen sarjaan. Vihityn piispan läsnäolo uuden piispan 

vihkimyksessä takasi jatkuvuuden ja oikean vihkimyksen.21 

 Piispan virka säilyi kirkossa Ruotsissa suoritetun reformaation jälkeen 

vaikka se lakkautettiin monissa luterilaisissa kirkoissa. Nykyisessä kirkossa onkin 

säilynyt apostolinen seuraanto eli piispan virka on jatkumoa silloisen katolisen 

kirkon oikein vihittyjen piispojen sarjasta. 22 Kirkkojärjestyksessä arkkipiispa 

toimittaa uuden piispan virkaan vihkimisen. Arkkipiispan ollessa estynyt, vihkii 

virassa vanhin piispa uuden piispan kyseisen hiippakunnan tuomiokirkossa.23 

                                                 
17 Knuutila 2006, 91. 
18 Gassmann & Hendrix 2005, 158–159. 
19 Kurki 1994, 50. 
20 Heikkilä 2000, 616. 
21 Kurki 1994, 51. 
22 Gassman & Hendrix 2005, 160. 
23 KJ, 18: 2§. 
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 Tämän päivän lainsäädännössä korostuu piispan tehtävään kuuluva 

hallinnollinen puoli ja sen valvontafunktio. Kukin piispa toimii oman 

hiippakuntansa johtajana. Kirkko on jakanut Suomen alueellisesti yhdeksään 

hiippakuntaan, joilla on jokaisella omat alueelliset rajansa. Hiippakuntia ovat 

Turun arkkihiippakunta, Tampereen hiippakunta, Oulun hiippakunta, Mikkelin 

hiippakunta, Lapuan hiippakunta, Porvoon hiippakunta, Kuopion hiippakunta, 

Espoon hiippakunta ja Helsingin hiippakunta. Hiippakunnat on jaettu vielä 

rovastikuntiin, jotka koostuvat seurakunnista.24  Seurakunnat noudattavat 

kuntajakoa. Arkkihiippakunnassa toimii piispan lisäksi arkkipiispa, joka hoitaa 

kirkon ulkomaisia ja ekumeenisia suhteita.25 Arkkihiippakunnassa piispallinen 

vastuu ja tehtävät jakautuvat kirkkojärjestyksessä säädetyllä tavalla.26 Lisäksi 

Suomen puolustusvoimissa sotilaspappien johtajana toimii pappi, jonka 

virkanimike on kenttäpiispa. Kenttäpiispa on kirkolliskokouksen ja 

piispainkokouksen jäsen, mutta hänellä ei ole piispan asemaa kirkossa.27 

 Suomen perustuslakiin sisältyvässä kirkkolaissa määritellään piispan 

tehtävät:  

”Piispa johtaa hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja.”
28 

Piispan vihkimyksessä puhutaan kirkon kaitsijasta, mutta edellä mainitussa 

kirkkolain kohdassa piispan tehtävistä sanotaan selkeästi piispan johtavan 

hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa sekä valvovan seurakuntaa ja pappeja. Piispa 

on siis käytännössä johtavassa asemassa kirkossa. 

Kirkkojärjestyksessä täsmennetään piispan virkaan kuuluvia tehtäviä.29 

Kirkkojärjestyksen mukaan piispa valvoo seurakuntia ja papiston viranhoitoa 

pääasiallisesti tekemillään seurakuntien piispantarkastuksilla sekä 

hiippakunnallisen neuvonnan ja koulutuksien avulla. Piispa on tuomiokapitulin 

ylin esimies ja toimii tuomiokapitulin kollegion puheenjohtajana johtaen 

kirkollista hallintoa hiippakuntansa alueella. Pappien, diakonien ja kirkkojen 

vihkimykset ovat piispan toimittamia.30 Kirkossa naispappeus hyväksyttiin 

vuonna 1986 ja ensimmäiset naispapit vihittiin vuonna 1988.31 Ensimmäinen 

                                                 
24 Hiippakunnat.  
25 KL, 18: 1§. 
26 KJ18: 1 a §. 
27 KL, 6: 7 §, Talola 2004, 7. 
28 KL, 18: 1 §. 
29 KJ, 18. 
30 KJ, 18–19. 
31 Hytönen 2015, 1.  
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naispiispa, Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola, vihittiin kirkkoon vuonna 

2010.32 

Piispakollegio ja kenttäpiispa ovat myös piispainkokouksen ja 

kirkolliskokouksen jäseniä.33 Kirkolliskokous on kirkon johtavia toimielimiä 

piispainkokouksen ja kirkkohallituksen sekä kirkon työmarkkinalaitoksen 

lisäksi.34 Kirkkohallitukseen piispat valitsevat keskuudestaan kaksi piispaa 

jäseneksi.35 Arkkipiispa puolestaan on kirkolliskokouksen, piispainkokouksen, 

kirkkohallituksen ja kirkon ulkoasiainneuvoston puheenjohtaja.36 Arkkipiispa 

hoitaa kirkon ekumeenisia ja ulkomaisia suhteita.37 Piispainkokous on kirkon 

uskoa, oppia ja julistusta käsittelevä neuvotteluelin, joka on osa kirkon hallintoa.38 

Kirkkolaissa määritellään piispainkokouksen tehtävät, joita koskien piispat 

tekevät päätöksiä.39  

Kirkon 2000 -luvun kolmen eri toimintastrategian: Läsnäolon kirkko, 

Meidän kirkko ja Kohtaamisen kirkko laatimisessa piispoilla mainitaan olleen 

keskeinen rooli, sillä strategiatyöryhmänjohtajana on toiminut piispa.40 Näin ollen 

piispoilla on laaja vaikutusvalta myös kokonaiskirkollisella tasolla. 

Kirkko on lähtökohdiltaan hengellinen yhteisö ja tämän vuoksi piispan 

johtajuus poikkeaa esimerkiksi valtionhallinnon johtajuudesta hengellisen 

luonteensa vuoksi.41 Piispan tehtävällä on hengellinen lähtökohta, joka mainitaan 

kirkkolain ensimmäisessä luvussa kirkon perusolemuksesta.42 Piispa lupaakin 

vihkimyksessä annetussa lupauksessa olevansa alisteinen Raamatulle eli Jumalan 

sanalle ja kirkon tunnustukselle.43  

                                                 
32 Nelskylä 2017; Piispa Askola. 
33 KJ 21: 1 §. Kenttäpiispalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. 
34 Kirkon päätöksenteko.  
35 Kirkkohallituksen jäsenet. 
36 Kirkolliskokous puheenjohtaja.  
37 Arkkipiispan tehtävät. 
38 Piispainkokous. 
39 KL 21: 1§. 
40 Keskitalo 2016, 10. 
41 Talola 2004, 7. 
42 KL, 1: 1, 2§. 
43 ”Minä N.N. lupaan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä, toimittaessani 

N:n hiippakunnassa piispan virkaa, jonka olen nyt valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan 

pyhässä, puhtaassa sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. 

Tahdon myös tehdä parhaani, että kaikki muutkin, sekä sananpalvelijat että sanankuulijat 

hiippakunnassani niissä pysyisivät ja niiden mukaan eläisivät. Niin tehdessäni tahdon asettaa 

itselleni ohjeeksi Pyhän Raamatun opetukset oikean seurakunnan kaitsijan virasta ja 

velvollisuuksista. Tahdon huolehtia siitä, että minulle uskotussa hiippakunnassa Jumalan sanaa 

puhtaasti julistetaan ja sakramentteja oikein Kristuksen asetuksen mukaisesti jaetaan. Tahdon 

vihkiä ja asettaa virkaan pappeja, jotka havaitaan siihen kelvollisiksi. Tahdon myös edistää maan 

rauhaa sekä kuuliaisuutta laillista esivaltaa kohtaan, noudattaa kaikessa kirkon lakia ja järjestystä 

ja vakavasti kehottaa ja velvoittaa hiippakunnan pappeja samoin tekemään. Kaiken tämän minä 
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Viestiminen on piispan tehtävän perustyön yksi ulottuvuus, vaikkei sitä 

kirkkolaissa mainita. Ensimmäisenä tehtävänä kirkkojärjestyksessä mainitaan 

kirkon ykseyden vaaliminen.44 Yhteiseksi tekeminen on viestinnän perustoiminto. 

Viestinnän avulla luodaan ja muokataan yhteisöllisyyttä, mikä kuuluu piispan 

tehtävään kirkon ykseyden vaalijana.45 Toisaalta piispa on tuomiokapitulin ylin 

esimies46 ja tuomiokapitulin tehtäviin kuuluu ”hoitaa yhteyksiä koko kirkon 

yhteiseen toimintaan ja hallintoon, toisiin hiippakuntiin, kristillisiin järjestöihin ja 

muihin yhteiskunnan tahoihin;”47 Tämä velvoittaa piispan viestimään, paitsi 

kirkon sisällä, myös suhteessa yhteiskunnan muihin instituutioihin ylläpitäen 

kirkon yhteyksiä yhteiskunnassa. Nykypäivänä viestintä instituutioiden välillä, ja 

erityisesti kirkon läsnäolo yhteiskunnassa, tapahtuu hyvin pitkälti median kautta ja 

välityksellä, muunlaisen viestinnän, kuten tapaamisten tai tapahtumien, lisäksi. 

Kirkkolaissa määritellään kirkon tehtäväksi julistaa Jumalan sanaa ja 

levittää kristillistä sanomaa.48 Viimeisimmän nelivuotiskertomuksen toisessa 

osassa Osallistuva luterilaisuus (2016) ilmaistaan kirkon olevan 

perusolemukseltaan viestijä. Julkisessa tilassa näkymiseksi kyseinen 

nelivuotiskertomus pitää kirkolle elinehtona median kautta viestimistä, niin 

internetin kuin perinteisenä mainitun median välityksellä.49 Näin media nousee 

hyvin tärkeäksi tekijäksi suhteessa kirkon olemukseen ja missioon. Kun kirkko 

instituutiona määritellään perusolemukseltaan viestijäksi, ovat myös sen johtajat 

viestijöitä, varsinkin tämän päivän henkilöivässä mediassa.  

Onkin tarpeellista tarkastella piispojen käsityksiä heidän omasta roolistaan 

mediassa sekä sitä, kuinka he hahmottavat median yleensä, sillä käsitykset 

heijastuvat toimintaan viestijänä ja sitä kautta myös koko kirkon olemiseen 

mediassa ja ihmisille välittyvään kuvaan kirkosta. 

Piispat ovat tuotteliaita kirjoittajia ja kysyttyjä kolumnisteja. Piispat 

kirjoittavat hyvin monen tyyppisiin julkaisuihin kolumneja, esimerkiksi Turun 

arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala on kirjoittanut vuodesta 2015 kolumneja 

Maaseudun tulevaisuuteen. Monilta piispoilta tilataan kirjoituksia ja kolumneja 

                                                 
tahdon rehellisesti tehdä, niin että voin siitä vastata Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän minua 

auttakoon Jumala.” 
44 KJ 18: 1§. 
45 Kunelius 2003, 12. 
46 KJ, 19: 4§. 
47 KJ, 19: 1§. 
48 KL, 1: 1§. 
49 Hytönen & Sorsa 2016, 222–223. 
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erityisesti maakuntalehtiin, joten kirjoitusten laatiminen ei rajoitu ainoastaan 

kristillisiin julkaisuihin. 

Piispat ovat ahkeria kirjoittajia ja julkaisseet artikkeleita ja kirjallisuutta, 

esimerkiksi Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola on julkaissut kolme 

runoteosta, jotka käsittelevät uskon tematiikkaa, Oulun hiippakunnan piispa 

Samuel Salmi on kirjoittanut paimenkirjan Puhu, pohjoinen, puhu (2001) ja 

Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström paimenkirjan Sana tulee näkyväksi 

(2014) sekä viimeisimpänä teoksen Monta rakkautta (2016), joka käsittelee 

seksuaalisuuden, parisuhteen ja avioliiton teologiaa. Monen piispan kohdalla 

ensimmäiset omat teokset on julkaistu jo ennen piispuutta.50 Piispojen joukolle 

onkin selkeästi luontevaa ilmaista itseään kirjallisesti. Kirjailijana toimiminen 

edellyttää mielestäni tietynlaista luovuutta ja kykyä käyttää kieltä taitavasti ja 

nämä taidot ovat huomattava etu median kanssa toimimisen kannalta. 

Kaikilla piispoilla on tai oli virassa oloaikana omat internetsivut, jotka 

sijaitsevat kirkon hiippakunnan virallisilla internetsivuilla. Piispojen sivuilla on 

näkyvissä piispojen puheet, joita he ovat pitäneet eri tilaisuuksissa. Osalla 

piispoista näkyy myös linkit tai maininnat muista julkaisuista, kuten kirjoista, 

kolumneista ja haastatteluista. Kaikista piispoista Facebookiin (sosiaalisen median 

sivustoon) kuuluu seitsemän piispaa ja Twitteriin (sosiaalisen median 

viestipalveluun) piispoista kuuluu kolme.51 Espoon piispa Tapio Luoma onkin 

tullut tunnetuksi twaarnoista, eli Twitterissä kirjoittamistaan tviitin mittaisista 

kirkkovuoden ajankohtaisia asioita käsittelevistä saarnoista.52 Hän on myös 

toiminut Yleisradiolla kuuluttajana nuoruudessaan.  Tämän lisäksi esimerkiksi 

kenttäpiispa Pekka Särkiö kirjoittaa blogia kristillisillä Kotimaa 24 -sivustolla. 

Lisäksi kaikki piispat ovat virassaan antaneet haastatteluja eri lehtiin, televisioon 

ja radio-ohjelmiin, niin kristillisiin kuin yhteiskunnallisesti suuntautuneisiin 

medioihin. Mediamaailma on siis tullut piispoille tutuksi moninaisista 

näkökulmista. 

Piispat ovat yhdessä julkaisseet julkilausumia, joilla ottavat yhdessä kantaa 

yhteiskunnallisiin asioihin, kirkon uskoa tai oppia koskeviin kysymyksiin sekä 

ekumeniaa koskeviin aiheisiin. Myös heitä edeltäneet piispakollegiot ovat tehneet 

yhteislausumia. Piispakollegion julkaisuja tutkimuksen tekoaikana virassa olleelta 

                                                 
50 Caven 2016; Piispa Askola julkaisut; Piispan kirjallinen tuotanto. 
51 Kenttäpiispa on laskettu mukaan piispakuntaan. 
52 Ahonen, Ijäs & Kormilainen 2016, 138. 
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piispoilta ovat esimerkiksi Piispojen teesit - Kutsu yhteyteen (2014), jossa piispat 

ottavat kantaa kirkon sisäisiin erimielisyyksiin ja muistuttavat kristittyjen välisestä 

yhteydestä, Piispojen julkilausuma pakolaiskriisin johdosta (2015), jossa piispat 

muistuttavat että hädänalaisia on autettava taustaan katsomatta ja ohjeistus 

Raskausaikana kuolleiden lasten hautauskäytännöistä (2017), jossa pyritään 

yhdenmukaistamaan seurakuntien toimintatapoja ja ohjataan työntekijöitä siinä, 

miten hautaus tulisi toimittaa. 

 

2.3. Kirkon viestintä muuttuneessa mediamaailmassa 

Yksinkertaisimmallaan viestintä on kahden tai useamman osapuolen välillä 

tapahtuvaa sisältöjen siirtoa, jossa lähettäjällä on jokin tarkoitus viestiä. 

Viestinnällä tarkoitetaan ihmisten välistä sanomien vaihtoa, joka tapahtuu 

merkkijärjestelmää, esimerkiksi puhetta tai kirjoitusta, käyttäen. Viestintä on 

paitsi sisällön siirtoa eli informaatiota, myös yhteisyyden tuottamista ja yhteisöä 

ylläpitävää toimintaa. Viestinnällä vahvistetaan, rakennetaan ja muokataan niin 

yhteisön kuin yksilön identiteettiä. Viestinnän toinen ulottuvuus onkin 

konfirmaatiota eli yhteisön jäseneksi ottamista.53  

Latinankielinen kantasana viestinnälle on communicare, joka tarkoittaa 

yhteiseksi tekemistä ja tavoittaa viestinnän käsitteen laajemmin. Viestinnän 

molemmat ulottuvuudet, eli sen käsittäminen viestinsiirtona ja toisaalta sen 

yhteisöllisyyden huomioon ottava puoli, näkyvät kaikissa viestintätilanteissa.54  

Joukkoviestinnällä tarkoitetaan sanoman jakamista laajalle ihmisryhmälle, 

jonka jäsenet ovat toisilleen tuntemattomia. Joukkoviestintä tapahtuu 

vakiintuneiden tuotanto- ja jakelukoneistojen välityksellä.  Sana media juontuu 

latinan kielen kantasanasta medium, joka tarkoittaa välissä olevaa. Medialla 

voidaan suomen kielessä tarkoittaa joko yksittäistä viestinnän välinettä tai 

viestintävälineiden kokonaisuutta joukkoviestinnässä. Käsite on kuitenkin laaja 

sisältäen niin joukkoviestinnän että viestintään käytettävää teknologiaa kuin 

teknologian kautta rakentuneita organisaatiota.55 Perinteinen joukkoviestintä, joka 

oli harvoilta-monille-tyyppistä viestintää, on muuttunut informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian edistymisen myötä.56 Mediaa on käsitteenä vaikea 

                                                 
53 Kunelius 2003, 10–13 
54 Kunelius 2003, 13–15. 
55 Seppänen & Väliverronen 2013, 21. 
56 Lohikoski & Saares 2016, 53. 
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määritellä, aikaisemmin sillä tarkoitettiin perinteisiä joukkoviestimiä, televisiota, 

lehdistö ja radiota. Nykyisin mediaan lasketaan internetin tulon myötä osaksi 

sosiaalinen media, joka on avointa viestintää ja vuorovaikutteisia 

viestintämuotoja, kuten yhteisöpalveluja Facebook ja Twitter.57 Media onkin 

nykyisin samanaikaisesti viestintäteknologiaa, sisältöjen tuottamista ja käyttöä 

että itse sisältöjä sekä vuorovaikutusta.58  

 Laajasti median voisi määritellä viestinnäksi, joka suoritetaan teknisten 

laitteiden välityksellä ja tätä määritelmää käytetään myös tässä tutkimuksessa.59  

 Kirkon nelivuotiskertomuksen ensimmäisen osan Erilaistuva luterilaisuus 

mukaan kirkkoa haastavat erityisesti toimintaympäristön nopeat muutokset 2000 -

luvulta alkaen.60 Yksi nopeista muutoksista on mediamaailman muutos.61 

Suomalaista yhteiskuntaa voisi kutsua medioituneeksi62, sillä yhä useammat 

yhteiskunnan osa-alueet ovat tulleet median läpäisemiksi tai välittämiksi.63 

Median rooli yhteiskunnassa on selkeästi voimistunut muutosten keskellä. Roolin 

vahvistumista voidaan pitää yhtenä merkkinä yhteiskunnan medioitumisesta.64  

 Medioitumisella tarkoitetaan yhteiskunnassa instituutiotasolla tapahtuneita 

muutoksia median ja muiden instituutioiden välisissä suhteissa. Media on 

selkeästi itsenäistynyt omaksi instituutioksi muista yhteiskunnassa toimivista 

instituutioista. Samalla muut instituutiot ovat tulleet riippuvaiseksi median 

hallitsemasta julkisesta tilasta. Media myös vaikuttaa instituutioihin niiden omalla 

alueellaan.65 Kuitenkin tutkijat painottavat eri tavoin medioitumista ilmiönä.66 

Medioitumisessa myös yksilöt ja instituutiot vaikuttavat mediaan, sillä 

kysymys on vuorovaikutuksesta, jossa julkisen ja sen, mitä pidetään yksityisenä, 

suhde järjestäytyy uudelleen.67 Mediasta on tullut yhä selkeämmin paikka, jossa 

kirkko kohdataan yhteiskunnassa ja se saattaa olla monelle ainoa paikka kohdata 

kirkko.68 

                                                 
57 Seppänen & Väliverronen 2013, 10. 
58 Seppänen & Väliverronen 2013, 10. 
59 Seppänen & Väliverronen 2013, 23. 
60 Keskitalo 2016, 10. 
61 Lohikoski & Saares 2016, 52. 
62 Termiä käytetään erilaisissa yhteyksissä, osa tutkijoista käyttää termiä medialisoituminen, osa 

medioituminen. Käsitteiden moninaisuus aiheuttaa sekaannuksia, englannin kielessä termit ovat 

mediatization ja medialization. Tästä lähtien käytän termiä medioituminen. Sumiala käytti alun 

perin termiä medialisoituminen, vaihdoin termin medioitumiseksi selvyyden vuoksi. 
63 Sumiala 2010. 
64 Seppänen & Väliverronen 2013, 43. 
65 Kunelius & Noppari & Reunanen 2010, 65. 
66 Kunelius & Noppari & Reunanen 2010, 48. 
67 Kunelius & Noppari & Reunanen 2010, 55. 
68 Lohikoski & Saares 2016, 52. 
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  Kun media on vahvistunut selkeästi omaksi instituutiokseen, hallitsee se 

julkista tilaa, jossa uskonto tulee kohdatuksi ihmisten elämässä niin yksityisesti 

kuin julkisesti. Muiden instituutioiden täytyy mukautua median vaatimuksiin, jos 

ne haluavat käyttää median hallitsemaa resurssia.69  

Mediakenttä on digitalisaation myötä sirpaloitunut yhä pienempiin 

käyttäjäryhmiin. Samalla digitalisaation vaikutuksesta ennen erillään olleet 

mediamuodot, kuten sanomalehdet ja televisio, ovat nyt tulleet samaan kanavaan 

ja niiden väliset erot ovat muuttuneet epäselviksi.70 Parhaillaan käynnissä olevana 

muutoksena on median kuluttamisen siirtyminen mobiililaitteisiin.71  

Sosiaalinen media on mahdollistanut mediamaailmassa, että jokainen 

sosiaalisen median käyttäjä voi olla myös julkaisija. Yksityisen ja julkisen rajasta 

on muodostunut haastetumpi, sillä monet aikaisemmin yksityisinä pidetyt asiat 

julkaistaan nykyään sosiaalisen median kautta. Sosiaalista mediaa ei voi 

kuitenkaan rajata selvästi omaksi kokonaisuudekseen, vaan se asettuu selkeästi 

vuorovaikutukseen perinteisten mediamuotojen kanssa, kierrättäen, 

kommentoiden ja kritisoiden niiden sisältöjä. 72  

Sosiaalinen media on muuttanut median kaksisuuntaiseksi, mahdollistaen 

yleisön kommunikoinnin ja sisällön tuottamisen ja jakamisen, ja tätä kautta 

vuorovaikutuksen, oman sosiaalisen median tilinsä kautta. Merkittävä osa 

sosiaalisen median sisällöstä on muiden vertaisten tuottamaa sisältöä.73 

Instituutiot ja organisaatiot, kuten kirkko, ovat uudenlaisen haasteen edessä, 

sillä ne ovat viestineet perinteisesti yksisuuntaisesti ajatellen instituution tai sitä 

edustavan henkilön aseman takaavan viestin vaikuttavuuden. Nykyisessä 

tilanteessa vanhan kaltainen viestintämalli ei enää toimi, vaan viestin vetoavuus ja 

kyky vuorovaikutteiseen keskusteluun ovat avainasemassa uudenlaisissa 

mediamuodoissa. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on kyettävä 

vuorovaikutteiseen keskusteluun, jossa erimielisyys ja haastavat mielipiteet ovat 

luonteva osa vuoropuhelua. Myös viestin sisällön tulee olla ymmärrettävä, 

samaistuttava ja vetoava, sillä viestejä käytetään oman identiteetin tai 

mediapersoonan rakennusaineksina. 74 

                                                 
69 Kunelius & Noppari & Reunanen 2009, 55. 
70 Lohikoski & Saares 2016, 53–54. 
71 Lohikoski & Saares 2016, 55–56. 
72 Seppänen & Väliverronen 2013, 36–37. 
73 Lohikoski & Saares 2016, 53–55. 
74 Lohikoski & Saares 2016, 55–56. 
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Kirkko onkin pyrkinyt mukautumaan uudenlaisiin mediaympäristöihin, 

kuten internetiin. Internetissä sillä on ollut verkkosivut jo vuodesta 1995 alkaen.75 

Kirkon keskeinen teologia suhteessa mediaan on ollut Viestivä kirkko jo 1990-

luvulta asti. Kirkko on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään suhdettaan nykyisen 

mediamaailman kanssa sekä halunnut parantaa aloitekykyään toimia erilaisten 

mediamuotojen kanssa.76 Hengellinen elämä verkossa -hanke vuosina 2009–2012 

panosti kirkon työntekijöiden sekä seurakuntien verkkotyön kehittämiseen sekä 

siihen kouluttamiseen. Kyseinen hanke oli kirkon strateginen kärkihanke, jolla 

pyrittiin näkemään verkko kirkon toimintaympäristönä sekä yhteisöllistämisen 

välineenä.77 

Tällä hetkellä kirkolla on Viestintä 2020 – Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon viestintäohjelma vuoteen 2020 -niminen viestintäsuunnitelma, joka sisältää 

kirkon viestinnän keskeiset suuntalinjat. Kirkon viestintäsuunnitelma pyrkii 

viestinnässä totuudellisuuteen, vuorovaikutukseen, puhumaan rohkeasti Jumalasta 

ja olemaan läsnä monimuotoisesti mediassa. Se painottaa kaikkien kirkon jäsenten 

olevan viestijöitä.78 Toinen kirkon asiakirja, joka määrittelee pitkälti 

kokonaiskirkollista viestintää ja johon Viestintä 2020 viestintäohjelma perustuu, 

on nimeltään Kohtaamisen kirkko - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

toiminnan suunta vuoteen 2020.79 Se keskittyy toimintasuunnitelmassa 

nimenomaan viestintään kirkolliskokoukselta saamansa tehtävänannon mukaisesti 

ja viestintä läpäiseekin koko toiminnallisen suunnan. Johdannossa painotetaan, 

että kyseessä on vain toiminnalle suuntaa antava ohjeistus, toimintastrategiat 

luodaan paikallistasolla.80 

Kirkko on kokeillut myös uudenlaisia kampanjoita, joilla tuoda sanomaansa 

esiin. Kirkon nelivuotiskertomuksessa mainitaan kampanja Pappien Pesula, joka 

toteutettiin yhteistyössä BassoRadion kanssa. Kampanjassa 30 vapaaehtoista 

pappia pesi ohikulkijoiden jalkoja muistutuksena pääsiäisestä ihmisille, joilla ei 

ole suhdetta kirkkoon. Toiminta tapahtui Helsingin keskustaan avatussa Pappien 

Pesulassa hiljaisella viikolla. Kampanja sai medialta näkyvyyttä, se oli 

                                                 
75 Moberg & Sjö 2012, 84. 
76 Moberg & Sjö 2012, 84. 
77 Ketola 2014, 63. 
78 Viestintä 2020. 
79 Kohtaamisen kirkko 2014. 
80 Kohtaamisen kirkko 2014, 5. 
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esimerkiksi MTV: pääuutisissa ja Iltalehdessä. Pappien Pesula palkittiin vuoden 

2015 parhaana asiakaspromootiona RadioGaalassa 2016.81  

Toinen palkittu kirkon kampanja on vuonna 2016 toteutettu Aleppon kellot. 

Kampanja sai alkunsa Helsingin Kalliosta, jonka kirkon saattokelloja soitettiin 

Syyrian Aleppon pommitusten uhreille. Kellojen soitto levisi eri puolille Suomea 

sekä kansainvälisesti ja tavoitti yhteensä 800 seurakuntaa.82 Saattokellojen soitto 

kietoi Pappien Pesulan tapaan konkreettista toimintaa ja symboliikkaa ihmisiin 

vetoavalla tavalla. Kampanja sai osakseen medianäkyvyyttä ja kansainvälistä 

huomiota. Aleppon Kellot sai Vuoden 2016 mahdollisuusviestijä palkinnon.83 

Kampanjat toimivat esimerkkinä kirkon kyvystä ja halusta muokata sanomaansa 

eri mediamuotoihin nykyaikaan sopivalla tavalla tavoittaakseen ihmisiä.  

Kirkon viralliset asiakirjat84 korostavat voimakkaasti viestinnän 

lähtökohtana, että kirkon tulee näkyä päivittäisessä mediassa ja olla 

mahdollisimman monipuolisesti erilaisissa mediakanavissa. Kirkon viestinnän 

tulee ennakoida ja mukautua monimuotoiseen mediaan sekä kyettävä tarvittaessa 

muuttumaan.85 Viimeisimmän nelivuotiskertomuksen toisessa osassa Osallistuva 

luterilaisuus (2016) ilmaistaan kirkon olevan perusolemukseltaan viestijä. 

Julkisessa tilassa näkymiseksi kyseinen nelivuotiskertomus pitää kirkolle 

elinehtona median kautta viestimistä, niin internetin kuin perinteisenä mainitun 

median välityksellä.86 Näin media nousee hyvin keskeiseksi tekijäksi suhteessa 

kirkkoon ja sen missioon.  

Kohtaamisen kirkko -toiminnan suunta nostaa viestinnän kirkon keskeiseksi 

työvälineeksi organisaationa ja yhteisönä. Toimintasuunnitelma ei rajaa viestintää 

vain erityisille työntekijöille, vaan laajentaa viestinnän koskemaan kirkon jokaista 

jäsentä. Tavoitteena on antaa viestintäkoulutusta monella tasolla, sillä jokainen 

työntekijä, vapaaehtoinen ja luottamushenkilö on lähtökohtaisesti kirkon 

viestijä.87  

Kohtaamisen kirkko erittelee neljä painopistettä, joiden pohjalta kirkon ja 

paikallistasolla seurakunnan toimintaa ja sekä sen eri osa-alueita tulisi tarkastella. 

Painopisteet ovat sanoma, kohtaaminen, lähimmäisen rakkaus ja jäsenyys.88 Nämä 

                                                 
81 Lohikoski & Saares 2016, 65. 
82 Kytöharju 2017. 
83 Kytöharju 2017. 
84 Kohtaamisen kirkko 2014 & Osallistuva luterilaisuus 2016 & Viestintä 2020. 
85 Kohtaamisen kirkko 2014, 26. 
86 Hytönen & Sorsa 2016, 222–223. 
87 Kohtaamisen kirkko 2014, 26. 
88 Kohtaamisen kirkko 2014, 17. 
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painopisteet tulee ottaa huomioon myös kirkon viestinnässä sekä sen 

suunnittelussa ja jokaista painopistettä käsittelevässä osiossa onkin huomioitu 

osion loppuun sijoittuvissa kysymyksissä painopisteen viestinnällinen puoli.89 

Esimerkiksi sanomaa käsittelevässä osiossa lopussa todetaan, että tavoittaakseen 

jokaisen, tulisi kirkon ja seurakunnan välittää viestiä ennakkoluulottomalla ja 

vuorovaikutteiselle asenteella uusia viestimiä käyttäen.90 

Kirkon toimintastrategiassa on huomioitu informaatioteknologian muutos 

sekä sosiaalinen media yhtenä toimintaympäristön muutostekijänä, joka tarjoaa 

mahdollisuuksia, mutta myös haastaa kirkkoa.91 Lisäksi Kohtaamisen kirkko 

huomioi että uskonto ja kirkko ovat olleet julkisuudessa paljon esillä ja kirkko on 

ollut kritiikin kohteena useassa mediakriisissä.92 Haasteena Kohtaamisen kirkossa 

nouseekin esille juuri median uskonnosta välittämän tiedon merkitys, sillä yhä 

useampi muodostaa käsityksensä kirkosta mediassa käydyn keskustelun 

pohjalta.93 

Kohtaamisen kirkko -toiminnan suunta painottaa henkilökohtaisuutta ja 

rohkeutta viestinnässä, sillä media ja ihmiset toivovat kasvoja.94  Erilaistuvassa 

kirkossa huomioidaan, että kirkko näkyykin erilaisissa mediamuodoissa 

henkilöiden kautta. Nämä henkilöt vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisen 

mielikuvan ihmiset muodostavat kirkosta. 95 Kohtaamisen kirkko -

toimintasuunnitelma huomioi, että viestinnällä vaikutetaan vahvasti siihen, 

millainen mielikuva kirkosta muodostuu.96 Kyseiset huomiot vahvistavat 

tutkimukseni tarpeellisuutta, sillä selkeästi henkilöivässä mediassa piispan 

toiminnalla viestijänä on suuri vaikutus siinä, millaisia mielikuvia kirkosta syntyy. 

Kirkon rooliksi viestinnän osalta määritellään Kohtaamisen kirkko -

toimintastrategiassa yhteiskunnassa kirkon arvojohtajana toimiminen. Kirkon 

tulee toimia yhteiskunnassa oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi ja pitää 

heikoimman puolta.97 Kirkolla on asiakirjan mukaan erilaisia tehtäviä 

                                                 
89 Kohtaamisen kirkko 2014. 
90 Kohtaamisen kirkko 2014, 20. 
91 Kohtaamisen kirkko 2014, 7. 
92 Kohtaamisen kirkko 2014, 11. 
93 Kohtaamisen kirkko 2014, 13. 
94 Kohtaamisen kirkko 2014, 28. 
95 Lohikoski & Saares 2016, 52. 
96 Kohtaamisen kirkko 2014, 27. 
97 Kohtaamisen kirkko 2014, 26. 
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yhteiskunnassa, mitkä toteutuvat osin median kautta. Kirkon perustehtävä 

määritellään kuitenkin kirkkolain alussa.98  

Kirkon tulevaisuusselonteossa Kirkko 2020 määritellään kirkon 

suuntalinjaksi myös tulevaisuuden yhteiskunnassa kirkon vahva rooli kansalaisten 

puolestapuhujana, yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttujana sekä 

arvovaikuttajana.99 Kirkko ei siis ole oman toimintansa kautta vetäytymässä 

julkisesta tilasta, vaan tulevaisuusselonteko painottaa aktiivista läsnäoloa 

yhteiskunnassa tulevaisuudessakin ja nimenomaan median kautta. Kun kirkon 

toivotaan profiloituvan arvojohtajana yhteiskunnassa, tulee sitä mediassa 

edustavien henkilöiden, eli tällä hetkellä piispojen, profiloitua voimakkaasti 

julkisissa arvokeskusteluissa. Tulevaisuusselonteossa Kirkko 2020 

huomioidaankin, että ihmiset odottavat moninaistuvassa yhteiskunnassa kirkolta 

voimakkaampaa osallistumista arvokeskusteluun.100 

Kirkko onkin viimeisimmän nelivuotiskertomuksen101 mukaan profiloitunut 

median kautta nimenomaan yhteiskunnallisena vaikuttajana. Eli tähän mennessä 

kirkon toiminta mediassa on ollut toimintasuunnitelman ja tulevaisuusselonteon 

mukaista. Media hahmotetaan Erilaistuvassa kirkossa vahvasti ympäristönä, jossa 

kirkko toimii nykypäivänä. Lohikosken ja Saareksen mukaan rooli 

yhteiskunnallisena vaikuttajana on saanut alkunsa nimenomaan mediassa ja media 

vahvistaa omalla toiminnallaan kirkosta luomaansa roolia.102 

Toisaalta kun kirkon nelivuotiskertomusta edeltäneen toimintasuunnitelman 

mukaan kirkon yksi tehtävä on olla arvovaikuttaja yhteiskunnassa, herää kysymys 

missä määrin kirkko on itse vaikuttanut oman profiilinsa nousuun mediassa? 

Kirkon asiakirjoissa sen omat suunnitelmat ovat hyvinkin aktiivisia ja kirkon 

omaa toimintaa ja uudistumista painottavia.  

Viimeisimmässä toimintasuunnitelmassa lukee, että toimimattomista 

tavoista viestiä suhteessa mediaan on uskallettava luopua. Kirkon tulee 

viestinnässään kyetä ennakoimaan ja hallitsemaan nopeasti muuttuvaa 

toimintaympäristöä monimuotoisen sisällön ja viestinnän keinoin.103 Eli 

viestinnässä pyritään mukautumaan erilaisiin mediamuotoihin että viestimään 

toimivalla tavalla, ihmisiä tavoittaen. Mediakenttä kuitenkin luo tämän päivän 

                                                 
98 KL, 1: 1§. 
99 Kirkko 2020 2010, 17. 
100 Kirkko 2020 2010, 13. 
101 Erilaistuva kirkko & Osallistuva luterilaisuus 2016. 
102 Lohikoski & Saares 2016, 52. 
103 Kohtaamisen kirkko 2014, 26. 
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yhteiskunnassa puitteet kirkon toiminnalle, joten sen muutokset vaikuttavat 

vahvasti kirkon toimintaan.104  

 

2.4. Uskonnon mediatisaatio ilmiönä 

Uskonnon rooli yleensä on muuttunut suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävästi. 

Suomi on uskonnollisen osallistumisen perusteella mitattuna yksi 

maallistuneimmista maista verrattuna muuhun maailmaan. Kaikki Pohjoismaat 

ovat ylipäätään uskonnollisesti passiivisia, Suomi ja Islanti ovat hieman 

aktiivisempia uskonnollisesti kuin muut Pohjoismaat. Suomessa, kuten muissakin 

Pohjoismaissa, luterilaiseen kirkon jäsenten määrä on laskenut tasaisesti ja 

uskonnollinen monimuotoisuus on kasvanut.105 Suomalaisista 1,6 prosenttia 

kuului vuonna 2016 johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuin 

kirkkoon.106  

 Lisäksi monella suomalaisella yhteydet omaan uskonnolliseen yhteisöön 

ovat heikot, sillä uskonnolliseen toimintaan osallistuminen on heikentynyt ja 

harva saa uskonnollista kasvatusta kotonaan.107 Nämä tekijät lisäävät tarvetta 

uskonnolliselle tiedolle, josta suurin osa tulee nykyään mediasta. Tutkimuksissa 

media on nimenomaan vahvistanut ja tukenut yhteiskunnan uskonnollista 

monimuotoistumista sekä heikentänyt institutionaalisen uskonnon asemaa 

Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa.108 

Aikaisemmassa uskonnon ja median tutkimuksessa uskonnollisuuden 

ennustettiin heikkenevän ja katoavan julkisesta tilasta länsimaisen kehityksen 

myötä109, mutta nykyään sekularisaatioteesiä on laajasti kyseenalaistettu. 

Uskontoon kohdistettu mediahuomio länsimaisessa mediassa vaikuttaa kasvaneen. 

Casanovan käsite deprivatisaatio kuvaakin uudenlaista uskonnollisen kentän 

kehitystä länsimaisessa yhteiskunnassa. Uskonnollisuus ei teorian mukaan 

sekularisaation myötä häivyty yhteiskunnasta, vaan uskonto on julkisessa tilassa 

näkyvissä ja ottaa osaa modernin yhteiskunnan muotoutumiseen.110 Kuitenkin 

tutkimukset siitä, onko uskonnollisuuden näkyminen julkisuudessa todella 

                                                 
104 Lohikoski & Saares 2016, 55. 
105 Niemelä 2013, 54. 
106 Sohlberg & Ketola 2016, 24. 
107 Niemelä 2013, 54. 
108 Niemelä 2013, 65. 
109 Casanova 1994, 25–26. 
110 Casanova 1994, 211, 215–217. 
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kasvanut, keskittyvät vain tapaustutkimuksiin sekä teoreettisiin arvioihin.111 

Niemelä kyseenalaistaakin uskonnon uuden näkyvyyden, sillä empiiristä 

tutkimustietoa on vähän ja tutkimukset nykyisestä uskonnon näkyvyydestä 

mediassa antavat vähittäin osittaista tukea sekularisaatioteesille.112 Hjarvardin 

mukaan kyseessä on perustava paradoksi: uskontoon kohdistuu vahva 

mediahuomio, mutta se ei tue institutionaalisen uskonnollisuuden yksilötason 

kiinnostusta.113 

 Pohjoismaissa on lähiaikoina aktiivisesti tutkittu median ja uskonnon välistä 

suhdetta. Aikaisempi tutkimus keskittyi medioitumiseen, jolla kuvattiin uskonnon 

ja median vaikutusta toisiinsa.114 Uskonnon mediatisaatio -käsite on tutkija Stig 

Hjarvardin luoma. Uskonnon mediatisaatio -käsite nousee uudesta 

pohjoismaalaisesta tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on ollut löytää uudenlainen 

näkökulma median ja uskonnon sekä kulttuurin väliselle suhteelle.115 Uskonnon 

mediatisaatio ei keskity vain median vaikutukseen yhteiskunnan uskonnollisella 

kentällä, vaan kuvastaa yleistä pitkäaikaista kehitystä, jossa median kasvaneen 

vaikutuksen vuoksi yhteiskunnalliset ja kulttuuriset instituutiot ja niiden käytännöt 

että vuorovaikutus muuttuvat ottaen mediamuodon.116 

 Uskonnon mediatisaatio on Hjarvardin mukaan uskonnon ja viestinnän 

välisenä prosessina kompleksisempi kuin pelkästään uskonnon medioituminen. 

Medioitumisen Hjarvard rajaa terminä tarkoittamaan konkreettista viestintää 

median välityksellä.117 Käsitteiden medioituminen ja mediatisaatio käyttö riippuu 

tutkijan määrittelystä ja siitä, miten he ovat eritelleet ilmiötä eikä niiden käytöstä 

ole yksimielisyyttä, joten rajanveto on vaikeaa.  

Yhteiskunnan instituutioiden kentällä mediatisaatiosta seuraa 

kaksisuuntaista kehitystä. Toisaalta media pyrkii olemaan muista instituutioista 

riippumaton, itsenäinen toimija, kun taas toiseen suuntaan se limittyy vahvasti 

osaksi muiden toimijoiden todellisuutta.118 Instituutioiden on jollakin tasolla 

mukauduttava median toimintatapoihin ja eri muotoihin, mikäli ne haluavat 

viestiä mediassa.119 Mediatisaatio on Uskonnon mediatisaatioon vaikuttaa muut 

                                                 
111 Hokka & Laakso & Valaskivi & Sumiala 2013, 6. 
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uskonnon kentällä tapahtuneet muutokset, kuten individualismi ja sekularisaatio. 

Ilmiönä uskonnon mediatisaation vaikutuksia on vaikea ennustaa, sillä media ja 

uskonto ovat kietoutuneet toisiinsa kompleksisesti mitä moninaisimmin muodoin. 

120 Uskonnon mediatisaatio on dynaaminen ilmiö, mikä vaatii uskonnollisilta 

toimijoilta kykyä kehittyä sekä ryhtymistä refleksiiviseen moninaiseen 

keskusteluun, mitkä kumpikin riippuvat kompleksisesti sosiaalisesta ja 

kulttuurisesta ympäristöstä sekä tilanteesta.121  

Uskonnon mediatisaatiossa media muokkaa uskonnollisia tapoja, yhteisöjä 

ja uskomuksia muotoutumaan uudella tavoin institutionaalisen uskonnon sisällä ja 

ulkopuolella.122 Mediatisaatio aiheuttaa erityisesti kolme muutosta uskonnon 

kentällä. Ensinnäkin media alkaa toimia uskonnollisen sisällöntuottajana, 

muokaten uskonnollisia symboleita ja uskomuksia sekoittaen erilaisia 

uskonnollisia lähteitä, kuten institutionaalista uskontoa ja kansanuskoa, keskenään 

ja muokaten tietoa omia tarpeitaan vastaavaksi. Tämä luo taustaa Hjarvadin 

nimittämälle ”banaalille uskonnollisuudelle”. Toiseksi ihmisten uskonnollisen 

osallistumisen vähentyessä mediasta tulee yhteiskunnassa uskonnollisen tiedon 

ensisijainen lähde. Kolmanneksi media ottaa itsellensä aiemmin uskonnollisille 

yhteisöille kuuluneita tehtäviä kuten moraalisen ohjaamisen tai tunnetason 

kokemuksien jakamisen.123  

Uskonnon mediatisaatiota esiintyy ympäristössä, joka täyttää neljä tekijää, 

vaikkakin vaikutukset vaihtelevat ympäristössä tapahtuvista kehysprosesseista ja 

yhteiskunnan muista toimijoista johtuen. Uskonnon mediatisaatio ei ole 

kuitenkaan irrallinen ilmiö, vaan se on vahvasti linkittynyt muihin sen ympärillä 

yhteiskunnassa tapahtuviin prosesseihin sekä sosiaalisiin ja kulttuurisiin 

muutoksiin.124 Kuitenkin Pohjoismaiden uskonnollinen tilanne sekä mediakenttä 

ovat melko samankaltaisia, joten voidaan arvioida joitakin yleisiä piirteitä, 

millaisena uskonnon mediatisaation näkyy näissä yhteiskunnissa. Hjarvard arvioi, 

että yksi selkeästi yhteinen kehityskulku Pohjoismaissa on uskonnon 

mediatisaation seurauksena institutionaalisen uskonnon eli kirkkojen heikkenevä 

kyky määritellä sitä, minkälaisena kirkkojen omat kiinnostukset tai uskonto 

ylipäätään esitetään julkisuuteen.125 
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Nimenomaan instituutioihin rajautuneena uskonnon mediatisaation 

vaikutukset näkyvät kolmella eri tavalla kaikissa Pohjoismaissa. Uskonnollinen 

media, uskonnollinen journalismi ja banaali uskonnollisuus ilmentävät kaikki 

uskonnon mediatisaatiota institutionaalisen uskonnon kannalta. Kaikissa kolmessa 

muodossa näkyy median kasvanut vaikutus ja sen edustamat aatteet sekä 

limittynen poliittiselle ja kulttuuriselle alueelle sekä institutionaalisen uskonnon 

mukautuminen ja toisaalta heikentynyt kyky sanella sitä, minkälaisena se näkyy 

julkisessa tilassa.126 

Uskonnon mediatisaation tuloksena ei kuitenkaan ole uusi uskonto, vaan 

enemmänkin uskonnollisen kentän moniulotteinen muutos, jossa uskonnon 

käytännöt ja sisältö sekä sosiaaliset suhteet muuttuvat median vaikutuksesta. 

Lopputuloksena on yhteiskunnallinen tila, jossa valta määrittää ja harjoittaa uskoa 

on muuttunut.127 

Suomalaisen yhteiskunnan kohdalla kaikki uskonnon mediatisaation 

vaatimat neljä tekijää uskonnollisella kentällä ja mediaympäristössä täyttyvät. 

Ensinnäkin sosiaalisessa kontekstissa toimiva media on tunnustuksetonta ja 

tunnustuksellinen media on yhteiskunnassa rajoittunutta. Toisena tekijänä media 

toimii yleisön päälähteenä uskonnollisille kertomuksille sekä symboleille, mikä 

johtuu ihmisten vähäisistä sidoksista uskonnollisiin instituutioihin. Kolmantena 

yhteiskunnassa on yksi uskonnollinen instituutio hallitsevassa asemassa uskonnon 

kentällä, suomalaisen yhteiskunnan tapauksessa kyseessä on kirkko. Neljäntenä 

tekijänä on niin yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä kuin yksilötasolla korkea 

maallistumisen eli sekularisaation aste.128  

Toisaalta Lövheim on kritisoinut Hjarvardin muotoilemaa uskonnon 

mediatisaatio -määritelmää siitä, ettei se ota huomioon uskonnollisten toimijoiden, 

kuten uskonnollisten yhteisöjen vaikutusta aktiivisena mediaan vaikuttavana 

tekijänä. Uskontoa ei Hjarvardin teoriassa nähdä modernina kehittyvänä ilmiönä 

itsessään, vaan enemmänkin mukautumassa ja sopeutumassa yhteiskunnan 

kehitykseen. Hjarvard keskittyy Lövheimin mukaan uskontoon enemmänkin 

kognitiivisena eikä huomioi uskonnon kommunikoivaa ja yhteiskunnallista 

sosiaalista luonnetta.129   
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Koulukunnat ovatkin hyvin jakaantuneita siinä, miten ne näkevät uskonnon 

mediatisaation ilmiönä, sekä sen vaikutuksen uskontoa muovaavana tekijänä, sillä 

ilmiöön vaikuttavat yhteiskunnan muut sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät sekä 

mediamuodot vaihtelevat tarkasteltavana olevasta yhteiskunnasta riippuen.130 

Kuitenkin uskonnon mediatisaatio on tärkeä, uudenlainen näkökulma uskonnon 

kentällä tehtävälle tutkimukselle. Uskonnon mediatisaatio avaa uskonnon ja 

median välistä vuorovaikutusta, ottaen huomioon sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät 

sekä kontekstin, yhteiskunnan ja siinä toimivat instituutiot. Teoria pyrkii 

kuitenkin huomioimaan median ja uskonnon kompleksisuuden ilmiöinä että 

pitkän aikavälin kehityskaaren.131 

Tässä tutkimuksessa uskonnon mediatisaatiota tarkastellaan ilmiönä melko 

väljästi, Hjarvardin teorian pohjalta, ottaen huomioon ilmiön kompleksisuuden, 

sekä sen, miten vaikea on ennalta määritellä millä tavoin uskonnon mediatisaatio 

muokkaa institutionaalista uskontoa ja vaikeutta ennustaa sen lopputulosta.132 

 

 

3. Tutkimustehtävä ja sen toteuttaminen 

3.1. Tutkimustehtävä 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen kirkon ja median välistä vuorovaikutusta Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon piispojen näkökulmasta. Tutkimuksessani vastaan 

seuraaviin kysymyksiin:  

1. Millaisena Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat kokevat 

roolinsa suhteessa mediaan? 

2. Millaisena kirkon ja median suhde voidaan kuvata kirkon piispojen 

näkemysten pohjalta? 

Roolilla tarkoitan tässä tapauksessa henkilön työtehtävän kautta häneen 

kohdistuvia odotuksia, toimintamalleja tai toimintaa vuorovaikutuksessa mediaan. 

Haastattelen kirkon piispoja heidän suhteestaan mediaan. Tutkimuksen kohteena 

olevat piispat edustavat kirkon ylätason ääntä. Tarkoitukseni on peilata piispojen 

haastatteluja tutkimustietoon median ja uskonnon suhteesta sekä viestinnästä 

modernissa yhteiskunnassa. Lisäksi muodostan aineiston perusteella kuvan kirkon 
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ja median vuorovaikutuksesta. Pohdin saamieni tutkimustulosten valossa sitä, 

minkälaisena kuva kirkon ja median suhteesta näyttäytyy ja miten se suhteutuu 

aikaisempaan tutkimukseen.  

3.2. Tutkimuksen aineisto 

Tutkimukseni aineisto koostuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhdentoista 

piispan haastatteluista. Aineisto on siis kattava, sillä kaikki kirkon sillä hetkellä 

virassa, eli vuosina 2015 ja 2016, olevat piispat ja kenttäpiispa antoivat 

haastattelun. Olen haastatellut piispoja lokakuun 2015 ja tammikuun 2016 

välisenä aikana matkustaen tapaamaan heitä eri puolille Suomea hiippakuntiin. 

Valitsin haastattelujen kohteeksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat, 

sillä halusin tietoa aiheesta, jota ei ole Suomessa tutkittu kovinkaan paljoa. 

Halusin myös ottaa kenttäpiispan mukaan tutkimukseeni, sillä hän profiloituu 

virassaan kirkon ääneksi mediassa. 

 Piispat ovat virkansa puolesta mediassa hyvin paljon esillä edustaen kirkon 

ääntä, joten heillä on kokemusta ja näkemystä kirkon suhteesta mediaan. Käytin 

tutkimuksessani asiantuntijaotantaa eli valitsin tarkkaan kyseiset henkilöt 

haastateltavikseni heidän asemansa ja kokemuksensa vuoksi.133 Haastattelut 

vahvistivat päätöstäni valita piispat haastateltaviksi, sillä niistä kävi ilmi median 

pitävän heitä kirkon kasvoina ja äänenä. Piispat ovat kirkon mielipidevaikuttajia 

ja johtavassa asemassa kirkossa, joten on tärkeää tutkia heidän suhtautumistaan 

kirkon ja median väliseen vuorovaikutukseen. 

 Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen, joten valitsin 

aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun. Haastattelut sovittiin sähköpostitse 

piispojen avustajien tai sihteerien kautta. Haastatteluja varten varattiin noin tunnin 

verran aikaa ja nauhoitin haastateltavien luvalla kyseiset haastattelut. Yhdelle 

haastatelluista lähetin tämän tutkimuksen tutkimussuunnitelman ennen hänen 

haastatteluun suostumista. Halusin kyseisen aineistonkeruumenetelmän avulla 

kartoittaa ja saada tietoa ilmiöstä, joka on melko tuntematon.  

Haastattelut kerättiin strukturoituna haastatteluna eli olin määritellyt tarkasti 

haastattelussa käytettävät kysymykset. Strukturoitu haastattelurunkoni muodostui 

kahdesta teemasta, joita olivat piispan rooli mediassa ja kirkon ja median suhde. 

Teemat muodostuivat tutkimustehtävieni mukaisesti. Pyrin löytämään 
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merkityksellisiä vastauksia tutkittavasta ilmiöstä.134 Näiden kahden teeman alle 

olin muodostanut tarkentavia kysymyksiä teemojen eri näkökulmista. Osa 

piispoista halusi haastattelurungon etukäteen, joten suurimmalle osalle piispoista 

lähetin haastattelurungon sähköpostitse. Kaikki haastateltavat kuitenkin tiesivät 

haastattelun aiheen, jonka olin etukäteen sähköpostitse kertonut.  

Tarkoituksenani oli alun perin tehdä teemahaastattelut, mutta huomasin 

vaikeaksi jo ensimmäisessä haastattelutilanteessa käydä temaattista keskustelua. 

Koin, että aihe oli piispoille arkaluontoinen, joten tarkkojen kysymyksien kautta 

aiheita oli helpompi lähestyä, sillä piispat saivat muotoilla etukäteen vastauksia ja 

tällainen vuorovaikutus loi luottamuksellisuutta. Lisäksi toimimalla ainoastaan 

kysymysten esittäjänä varmistin, että haastateltavan omat tulkinnat tulivat 

varmasti esiin, sillä en tiennyt millaista piispan virkaan kuuluva mediatyöskentely 

oli ja tämä vaikeutti myös osaltaan keskustelua tutkijan puolelta. 

Teemahaastattelun käyttäminen olisi vaatinut useampia tapaamiskertoja, 

jotta luottamuksellinen ilmapiiri keskustelulle olisi syntynyt ja olisin saanut 

tarkempaa kuvaa piispojen työhön kuuluvasta mediatyöskentelystä. Tähän ei 

aikataulullisesti ollut mahdollisuutta. Lisäksi strukturoidun haastattelun 

valitsemiseen vaikutti se, että piispat ovat hyvin korkeassa asemassa, joten 

välillemme ei pystynyt yhden tapaamiskerran ja tiukan aikataulun puitteissa 

muodostumaan teemahaastattelun vaatimaa keskusteluyhteyttä. Luottamuksellisen 

ilmapiirin rakentumiseksi oli parempi käyttää valmiita kysymyksiä, joihin 

haastateltavat vastasivat. Näin tilanne oli tutumpi rakenteeltaan. Käytännössä 

haastattelut olivat strukturoituja. 

Haastattelu on yksi laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruu 

menetelmiä. Toisaalta sitä on kritisoitu metodina liiallisesta 

yksilökeskeisyydestään, eikä haastattelu aina tavoita yksilön tarkoittamaa 

todellista merkitystä.135 Haastattelu on vuorovaikutustilanne, joka on sosiaalista 

käsitteisiin, merkitykseen ja kieleen perustuvaa yleensä kahden ihmisen välistä 

toimintaa.136 Haastattelutilanteet ovat ainutkertaisia. Haastattelutilanteessa tein 

tarkentavia kysymyksiä ja ohjasin haastattelua informantin vastauksien 

perusteella. Pyrin antamaan tilaa haastateltavan vastauksille, joten en 

kommentoinut vastauksia enkä pyrkinyt kovinkaan tiukasti määrittelemään 
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kysymyksiä, esimerkiksi mitä tarkoitan vaikuttamisella, sillä halusin 

mahdollisimman vähän ohjailla kysymysten merkityksiä haastateltaville. Osa 

piispoista koki vaikeaksi puhua laajalla skaalalla esimerkiksi mediasta, mutta koin 

itse vaikeaksi määritellä mediaa sen tarkemmin, sillä en voinut etukäteen tietää 

esimerkiksi minkälaisten mediamuotojen kanssa piispat toimivat tai mitä piispat 

hahmottivat medialla. Tarkoituksena oli kuitenkin saada tietoa aiheesta, jota ei ole 

aikaisemmin tutkittu, joten kovin tarkkojen kysymysten tekeminen ei olisi ollut 

tarkoituksenmukaista. 

 Kaikilla haastateltavilla oli paljon asiaa aiheesta, vain yksi haastateltava 

koki, ettei osannut jäsentää vastauksiaan järkevästi. Kysymysten järjestys ei 

yleensä ohjannut haastattelun kulkua vaan valitsin joustavasti mihin kysymykseen 

siirryn seuraavaksi. Kaikkia kysymyksiä ei välttämättä tarvinnut erikseen kysyä, 

vaan niihin vastaus saattoi tulla toisen kysymyksen aikana. Tämä oli toinen keino, 

jolla pyrin saamaan ilmi haastateltavan omat tulkinnat tutkittavasta ilmiöstä. Osa 

haastatteluista oli hieman lähempänä puolistrukturoitua riippuen haastateltavasta 

ja hänen persoonastaan, sillä kaikki haastateltavat eivät halunneet etukäteen 

kysymyksiä ja haastattelutilanne eteni muutenkin enemmän teemahaastattelulle 

tyypillisesti. 

Yksi haastateltavista halusi edetä tiukasti haastattelukysymyksien mukaan 

sekä koin hänen yrittävän ohjailla haastattelun kulkua. Kuitenkin etenin pitkälti 

haastateltavien ehdoilla, sillä halusin taata luottamuksellisen ilmapiirin. Koin, että 

edellä mainitussa tilanteessa piispa rentoutui tilanteen kuluessa ja sain erittäin 

hyvän haastattelun ohjailusta huolimatta. 

 Olisin voinut haastattelutilanteessa pyytää enemmän tarkempia esimerkkejä 

joihinkin aiheisiin, joita esille nousi. Valitettavasti ajallisesti ei ollut mahdollista 

pyytää kovinkaan paljon tarkentavia esimerkkejä tai tarkentaa esimerkiksi 

välttelevää vastausta. En halunnut jäädä jumiin kysymykseen, johon haastateltava 

ei selkeästi halunnut vastata kovinkaan tarkasti ja tässäkin asiassa pyrin antamaan 

haastateltavalle tilaa ja etenemään jokaiselle sopivalla tavalla.  

Kaikissa haastatteluissa nousi esille myös vaikeaksi koettuja asioita ja 

mielestäni haastattelutilanteet olivat lämminhenkisiä ja koin saavani osakseni 

luottamusta, vaikka aihe olikin vaikea ja laaja. Yritin pysyä haastattelijan 

ammattiroolissa eli toimia tehtäväkeskeisesti ja osoittaa luottamuksellisuutta, 



 

 28 

mutta pysyä puolueettomana ja diplomaattisena.137 Jokaisesta haastattelusta jäi 

tunne aidosta kohtaamisesta naurusta vakavoitumiseen. Tutkimukseni 

haastateltavat ovat korkeakoulutettuja ja pitkän uran kirkossa tehneitä. He 

kuuluvat suunnilleen samaan ikäryhmään noin 50–60 vuotiaisiin. Piispan virka on 

julkinen virka. Kyseessä oli virallisen hahmon haastattelu, joten haastattelussa on 

tekstinä tietynlainen diskurssi. Nämä seikat tulee ottaa huomioon aineistoa 

tarkastellessa.  

3.3. Tutkimusaineiston analyysi 

Tutkimukseni on fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus eli tulkinnallinen 

tutkimus. Tarkoituksena on käsitteellistää haastateltavien kokemuksen merkitys ja 

tuoda näin tutkimani ilmiö eli tunnettu tiedetyksi. Kirkon ja median suhde 2010-

luvulla on koettua ja totuttua, itsestäänselvyyttä, mutta sitä ei ole nostettu 

tietoiseksi ja näkyväksi.  Fenomenologinen tutkimus tutkii inhimillisiä 

kokemuksia, merkityksiä, sillä fenomenologisen todellisuuden mukaan ihmisen 

suuntautuminen todellisuuteen on merkityksillä ladattua. Hermeneuttinen 

ulottuvuus tulee mukaan tulkinnan kautta, sillä tarkoituksena on ymmärtää ilmiön 

merkitykset oikein.138 

Tutkimusaineiston analyysimetodina käytän sisällönanalyysiä. 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja 

antaa väljän teoreettisen kehyksen tutkimukselle. Haastattelua analysoidaan 

sisällönanalyysissä tarkkaan rajattujen kysymysten avulla, joilla etsitään 

aineistosta vastaavia kohtia. Tutkimuskysymys ohjaa aineiston läpi käymistä. 

Tutkijan onkin tärkeää määritellä tutkimuskysymys mahdollisimman tarkasti.139

 Aineistosta etsitään tutkimuskysymyksen avulla tutkijan kiinnostusta 

vastaavia kohtia, jotka sitten luokitellaan. Sisällönanalyysillä pyritään kuvamaan 

aineiston sisältöä sanallisesti. Kuitenkin tällä menetelmällä aineistosta saadaan 

kasattua vain tutkijan tekemiä johtopäätöksiä varten. Sisällönanalyysiä on 

kritisoitu siitä, että tutkija ei välttämättä kykene tekemään järjestetystä aineistosta 

mielekkäitä johtopäätöksiä vaan saattaa esitellä vain tiivistetyn aineiston 

tuloksina.140 Tutkijalla onkin suuri vastuu johtopäätöksien muodostamisessa 

käyttäen hyväkseen aikaisempaa tutkimustietoa. Sisällönanalyysillä on tarkoitus 
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luoda aineistoon selkeyttä kadottamatta sen informaatiota, jotta kyetään tekemään 

luotettavia tutkimustuloksia tutkittavasta ilmiöstä.141  

Tutkimukseni on aineistolähtöinen, joten haastatteluun perehtyminen ohjaa 

tutkimuksen teoriaa ja lopputulosta. Tutkimuksessa tulee kuitenkin aina olla 

jonkinlaista teoreettista tietoa haastattelun tekoa varten. Jatkoin tätä tutkimustani 

kandidaatintutkielmani pohjalta, joten minulle oli kertynyt aikaisempaa 

teoreettista tietoa aiheesta. Mikään teoria ei kuitenkaan ohjaa analyysiäni eivätkä 

analyysiyksiköt ole etukäteen pohdittuja, vaan pyrin toteuttamaan sen puhtaasti 

aineistosta nousevien havaintojen pohjalta. Toisaalta metodologinen sitoutuminen 

ohjaa analyysiä.142  

Litteroin jokaisen haastattelun aluksi sanasta sanaan muuttaen puheen 

yleiskieliseksi eli karsin kaikki murreilmaukset tekstistä tunnistettavuuden vuoksi. 

Merkitsin haastatellut henkilöt koodein P1, P2, P3, P4 lukuun yksitoista asti, 

mutta en suoraan haastattelujärjestyksessä. Litteroitua tekstiä rivivälillä 1.5 tuli 

yhteensä 101 sivua. En litteroinut kaikkea tekstiä, vaan jätin pois tekstistä joitakin 

kohtia, jotka eivät liittyneet aiheeseen tai esimerkkejä, joita haastateltu ei halunnut 

käytettävän esimerkkeinä tutkimuksessani. Tutkimuksessa käytetyistä lainauksista 

on vielä karsittu täytesanoja, kuten niin kuin, tällaisia, ja olen muokannut lauseet 

yleiskielisiksi. Muistin kuitenkin lukiessani litteroituja tekstejä, kuka piispa oli 

kyseessä. Tunnistan myös jokaisesta lainauksesta, joita olen käyttänyt työssäni, 

kenen piispoista lainaus on. 

Sisällönanalyysissä luin aineiston, joka oli litteroitu. Tämän jälkeen kävin 

aineiston läpi tutkimuskysymyksieni kautta läpi eli pelkistin aineiston pilkkomalla 

sitä. Merkitsin eri värein erilaiset ilmaukset pelkistäessäni tekstiä. Aineisto oli 

haastateltavien joukon vuoksi hyvin haastavaa pelkistää, sillä monet kohdat olivat 

hyvin pitkiä ja niitä oli vaikea saada yksinkertaiseen muotoon. Yritin aluksi 

pelkistää ilmauksia ja pelkistettyjä ilmauksia tuli 34 sivua. Huomasin pian, ettei 

pelkistys ja siitä suoraan tehtävä alaluokkien muodostus ollut 

tarkoituksenmukaista. Tämä johtui siitä, että aineisto oli hyvin laaja ja 

moniulotteinen eikä pelkistys sisällönanalyysin tapana sopinut kaikkiin kohtiin 

niiden monimutkaisuuksien ja pituuden vuoksi.  

Kävin aineistoa läpi hyvin monta kertaa ja yritin muodostaa alaluokkia sekä 

pääluokkia, mutta tuntui että osa aineistosta jäi käsittelemättä eivätkä luokat 
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tavoittaneet aineistoa sen vaikeuden vuoksi. Monet aineiston kohdat olivat 

vaikeita pelkistää ja tuntui että aineiston todellinen merkitys jäi tavoittamatta. 

Aloin edetä temaattisesti, sillä teksti sisälsi paljon kohtia, joita ei ollut 

mahdollista pelkistää esimerkiksi niiden sisältämien syy-seuraussuhteiden vuoksi. 

Tekstissä oli myös paljon vertauskuvallista puhetta sekä esimerkiksi 

hengellisyydestä ja uskonnollisuudesta kertovaa kieltä, joka vaati erilaista 

lähestymistapaa kuin suora pelkistäminen. Monesti aineistossa aihealueita 

lähestyttiin esimerkein ja analysoiden erilaisia puolia ilmiöstä, mikä teki 

haastatteluista hyvin moniulotteisia. Moniulotteinen ja valtavan laaja aineisto 

olivat vaativia käsitellä. Koin, että lähestymällä aineistoa temaattisesti sain 

aineistosta tiivistettyä niin, ettei aineistosta tutkittava haastateltujen kokemus ja 

merkitys kärsinyt. Lisäksi temaattinen lähestymistapa takasi sen, että sain 

muodostettua aineistosta mielekkäitä johtopäätöksiä, jotka vastasivat aineiston ja 

haastateltavan niille antamia merkityksiä. Tämä ei olisi ollut mahdollista 

ainoastaan pelkistämällä ja luokittelemalla haastatteluaineiston vaativuuden ja 

moniulotteisuuden vuoksi. 

Osasta aineistosta syntyi selkeitä alaluokkia ja pääluokkia. Kuitenkin edellä 

kuvaamieni syiden vuoksi sisällönanalyysini oli välillä temaattista, mihin 

muodostui esimerkiksi syy-seuraus-yhteyksiä sekä erilaisia temaattisia alaluokkia, 

jotka kuvaavat ilmiötä moniulotteisesti, kuten alkuperäinen aineisto. Lisäksi 

merkitsin ylös, millä tavalla käsiteltävät teemat suhteutuivat toisiinsa, mistä 

kyseinen teema rakentui ja mikä piispojen kokemus oli. Koen, että sain parhaan 

lopputuloksen toimien edellä kuvaamallani tavalla. 

   

3.4. Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimukseni koskee joukkoa julkisuudessa virkansa puolesta esiintyviä 

henkilöitä eli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispoja. On selvitettävissä 

ketkä olivat vuosina 2015 ja 2016 piispan että kenttäpiispan virassa. Kuitenkin 

pyrin siihen, ettei yksittäistä piispaa tunnistaisi tutkimuksestani. Olen 

tulosluvuissa käytettävissä lainauksissa häivyttänyt pois murteet ja 

puhekielisyyden ja paikannimet. En merkitse tutkimuksessa käytettävistä 

haastattelulainauksista sivunumeroita tai päivämääriä, enkä koodeja, joilla olen 

merkinnyt henkilöt. Näin toimien haastattelulainauksia on vaikeampi yhdistää 

toisiinsa. Pyrin edellä mainitulla menettelyllä siihen, ettei piispoja tunnistaisi 

aineistosta otettujen lainauksien perusteella ja henkilö häivyttyisi.  
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 Näiden toimien lisäksi jätän välillä käyttämättä tarkkoja lukumääriä 

tulosluvuissa kertoessani esimerkiksi kahden tai kolmen piispan mielipiteistä, sillä 

siitä saattaisi tunnistaa ketkä piispat ovat kyseessä 11 hengen ryhmästä, joten 

joudun käyttämään epätarkkoja määritelmiä, kuten ilmaisuja ”osa piispoista” tai 

”muutama piispa” tulosluvuissa. Ilmoitan tutkimuksessa, milloin yksi piispoista 

on ainoana piispana nostanut esille tutkimuksessa kerrottavan seikan ja tuon 

esille, mikäli jokin aihe tai ilmiö jakoi piispojen keskuudessa mielipiteitä. En 

kuitenkaan voi olla tietoinen, onko esimerkiksi jokin mielipide tai linjaus 

sellainen, mistä piispan läheiset työtoverit tai toiset piispat kykenevät 

tunnistamaan haastatellun, vaikka olenkin pyrkinyt parhaani mukaan 

häivyttämään henkilön käytetyistä lainauksista. 

 Pyrin tieteelliseen rehellisyyteen mitä tulee tutkimustuloksiin eikä se 

vaarannu haastateltavien henkilöllisyyden salaamisen vuoksi.143 Kuitenkin koen, 

että on tietynlainen vaikeus säilyttää haastatteluiden aitous ja esimerkiksi monen 

piispan kaunis kielellinen ulosanti, kun haastattelun antanutta henkilöä pyrkii 

häivyttämään. Silti tutkimuksen tulokset vastaavat piispojen joukon tulkintoja, 

että yleistasolla kaikilla piispoilla ilmenneitä yksilön kokemuksia. 

Kaikki haastateltavat suostuivat vapaaehtoisesti tutkimukseen. He tiesivät 

tutkimuksen aiheesta niin kirjallisesti kuin vielä suullisesti ennen haastattelua. 

Haastatteluaineisto on vain minun hallussani eikä kyseistä aineistoa käytetä kuin 

tähän tutkimukseen. Pyrin noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä.144 

Tutkimuksen ei ole tarkoitus vahingoittaa kenenkään mainetta tai uraa. 

 Tutkimuksen luotettavuutta on vaikeampi mitata kun kyseessä on 

laadullinen tutkimus, sillä laadullinen tutkimus luottaa tutkijan omaan intuitioon 

ja järkeilykykyyn. Virhepäätelmien hallintakeinot eivät ole samanlaisia kuin 

tilastollisessa tutkimuksessa. Kaksi tutkijaa saattaa saada ristiriitaiset 

johtopäätökset. Jotta laadullinen tutkimus olisi mahdollisimman luotettava, tulee 

tutkijan olla erityisen huolellinen. Omaa tutkimustaan täytyy tarkastella 

analyyttisesti sen jokaisessa vaiheessa. Lisäksi tutkijan omat taustat eivät saa 

vaikuttaa tutkimustuloksiin vaan tutkijan tulee pyrkiä puolueettomuuteen sekä 

objektisuuteen.145  
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 En opiskele A1-linjalla, joten en tule työllistymään kirkkoon papiksi. Tämän 

vuoksi minulle ei ole muodostunut kovinkaan suuria ennakko-oletuksia piispoista 

tai heidän mielipiteistään esimerkiksi muiden opiskelijoiden välityksellä. Luulen, 

että pappeuden pois sulkeminen vaikutti myös käytökseeni, sillä minulla ei näin 

ollen ollut myöskään tarvetta tehdä vaikutusta piispoihin tulevan piispan 

haastattelun tai tutustumiskeskustelun pelossa. Olin ainoastaan keskittynyt 

saamaan tietoa tutkimastani aiheesta, vaikka tiedostin että ero piispojen asemassa 

verrattuna omaan asemaani opiskelijana oli suuri. Koin kuitenkin jokaisen 

haastattelutilanteen aidoksi kohtaamiseksi ja arvostan suuresti luottamusta, jota 

koin saavani jokaiselta haastattelemaltani piispalta. Suhtauduin 

haastattelutilanteihin avoimesti ja suurella mielenkiinnolla, sillä olin hyvin 

kiinnostunut kuulemaan, mitä piispat kertoisivat aiheesta. 

Yleisesti tunnettuja mittareita tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa ovat 

tutkimuksen reliabiliteetti sekä validiteetti.  Reliabiliteetti vastaa kysymykseen 

onko tutkimustulos luotettava eli saadaanko samat tutkimustulokset tarvittaessa. 

Validiteetti taas mittaa sitä, tutkiiko tutkimus sitä mitä on tarkoitus eli kuinka 

hyvin tutkimus vastaa siihen, mihin kysymykseen sen oli tarkoitus vastata. Näitä 

kahta tutkimuksen mittaria on kritisoitu, sillä ne ovat syntyneet määrällisen 

tutkimuksen parissa. Laadullinen tutkimus ei tuota mitattavaa tietoa, mutta 

mielestäni tutkimustulosten ja sen vastaavuus teoreettiseen tietoon kertoo siitä, 

onko tutkimuksen reliabiliteetti hyvä. Jos laadullisessa tutkimuksessa on käytetty 

ajankohtaista sekä tutkimusaiheeseen kohdistuvaa monipuolista teoreettista tietoa 

ja tutkimusta pohjana sekä tulokset on saatu suhteessa empiiriseen tutkimukseen, 

on reliabiliteetti ja validiteetti tutkimuksessa hyvä. Laadullisessa tutkimuksessa on 

tärkeää kartoittaa tutkimuksen teoriapohjaa, jotta tutkimuskysymys mittaisi 

mahdollisimman hyvin ilmiötä, jota laadullisessa tutkimuksessa halutaan 

kartoittaa. Myös kriittiset äänenpainot tulee huomioida.146 

Tutkija on vastuussa laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta. Silloin 

täytyy kiinnittää huomiota koko tutkimuksen prosessiin. Teoriapohjaan olin 

tutustunut jo ajoissa kandidaatintutkielmani vuoksi. Lisäksi tutkijan tulee 

huomata, mikäli kerätty aineisto ei vastaa tutkimuskysymystä ja tarvittaessa 

vaihtaa tutkimuskysymys toiseen. Tässä tapauksessa aineisto vastasi 

tutkimuskysymykseen, sillä haastatteluissa esiintyi samoja teemoja eli aineisto 
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saturoitui joiltakin osin. Aineiston saturoituminen tarkoittaa, että aineisto alkaa 

toistaa itseään eli haastateltavat eivät enää tuota uutta tietoa tutkimustehtävän 

kannalta.147  

Valitsin asiantuntijaotannalla juuri ne henkilöt, jolla koin olevan näkemystä 

oman virkansa puolesta kirkon ja median suhteesta 2010-luvulla. Media yleensä 

ottaa yhteyttä piispoihin, kun haluaa kirkolta lausunnon julkisuuteen. Tämäkin 

lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä aineisto on valittu tarkasti tutkimani ilmiön 

vuoksi. 

Mielestäni tutkimuksen luotettavuutta nostaa se, ettei piispojen tarvitse 

esiintyä omilla nimillään. Tämä mahdollistaa luottamuksellisemman haastattelun 

ja vaikeidenkin asioiden, kuten koettujen epäkohtien, esille tuomisen. Koin 

strukturoidun haastattelun lisäävän luotettavuutta, sillä näin tilanteen rakenne oli 

ennalta-arvattava eikä esimerkiksi syvähaastattelun vaativa keskusteluyhteyden 

rakentuminen ollut mahdollista aikataulullisista ja asemastamme johtuvien erojen 

vuoksi. Kysymyksiin piispat olivat saaneet tutustua etukäteen ja 

haastattelutilanteet etenivät haastateltavan ehdoilla. En kokenut joutuvani 

kovinkaan paljon motivoimaan piispoja, vaan heillä oli paljon asiaa käsiteltävistä 

teemoista. Ainoastaan yksi piispoista koki, ettei ollut osannut jäsentää 

vastauksiaan ja ilmaisi kokemuksensa haastattelun lopulla. 

Lisäksi haastattelua varten oli varattu aikaa tunti, sillä halusin että 

haastateltavan omat tulkinnat tulevat varmasti tutkijan tietoon eikä aineisto jää 

vajavaiseksi. Yksi luotettavuutta lisäävä tekijä on kattava aineisto, sillä kaikki 

piispat ja kenttäpiispa antoivat haastattelun. Huomasin kuitenkin että osa 

haastateltavista vaikutti varovaiselta ja koki aiheen arkana. Haastateltavat 

vaikuttivat kuitenkin rehellisiltä, piispat kertoivat avoimesti mielipiteitään ja 

nostivat esille oma-aloitteisesti vaikeitakin asioita. Tämä nostaa osaltaan aineiston 

luotettavuutta. Osa haastatelluista myös sanoi itse haastattelun lopuksi kokevansa, 

että oli ollut avoin ja pitävänsä aihetta tärkeänä. 

 

4. Muutos yhtenäisyydestä persoonien joukoksi 
Piispan rooli suhteessa mediaan oli koko ryhmän muutosta heijastava. Aineistosta 

hahmottui kuva piispojen joukosta ja piispojen yhteisestä äänenkäytöstä, sillä 

                                                 
147 Tuomi & Sarajärvi 2012, 87. 



 

 34 

vaikka piispa viesti paikallisella tasolla itsenäisesti, piispojen joukko käytti ääntä 

valtakunnallisella tasolla kirkon virallisina edustajina. Haastatteluissa piispojen 

joukon viestintä oli selkeästi muuttunutta suhteessa aikaisempaan tapaan viestiä. 

Luku hahmottuu ryhmätasolla, mutta piispojen keskuudessa on selkeästi yksilöitä, 

joihin kohdistuu vahvempi media huomio. Piispa yksilönä toimii kirkon kasvoina 

ja piispaan kohdistuu odotuksia mediassa toimimisen suhteen. 

Aiemmin piispojen joukko pyrki olemaan yhdenmukainen suhteessa 

mediaan. Kolme haastatelluista piispoista kertoivat aineistossa, että aikaisemmat 

piispat olivat heidän tietämänsä mukaan sopineet yhteisestä linjasta mediassa, 

vaikkeivat aina olleet asioista keskenään samaa mieltä. Medialle pyrittiin 

aiempien piispojen keskuudesta antamaan yhdenmukainen ääni, kun piispojen tai 

kirkon linjaa kysyttiin julkisuudessa. Medialle haluttiin antaa kuva samaa mieltä 

olemisesta, vaikka piispat eivät sitä esimerkiksi teologisissa kysymyksissä olisi 

olleetkaan: 

”Ja sitten kun kysyit onko piispoilla yhteistä linjaa, niin minun mielestäni ei ole kaikissa 

 kysymyksissä ollenkaan yhteistä linjaa ja nämä näkemyserot ovat selkeästi kasvaneet 

 viimeisen viiden vuoden aikana. Tästä on myöskin seurauksena se, että on vaikea tietää, 

 mikä on oikeasti kirkon kanta. Me nyt olemme eläneet tämän kaltaista aikaa. Aikaisemmin 

 meillä  arvostettiin sitä, että kirkko viestii sisällöllisesti samansuuntaisesti.”148 

 

Aineistossa aikaisempien piispojen kollegioiden piispat pyrkivät mediassa 

pysymään yhdenmukaisina yhteisesti päätetyn linjan mukaisesti. Edellä 

haastateltu piispa kuvaa lainauksessa piispojen joukon viestinnän muutosta, jossa 

yhteinen linja ei enää ole tavoitteena. Moni haastatelluista piispoista kertoi 

aineistossa saavansa vapaasti tuoda julkisuuteen oman näkemyksensä kirkon 

asioista tai oman kantansa teologisissa kysymyksissä, vaikka se poikkeaisi kirkon 

opillisesta linjasta tai muiden piispojen mielipiteistä. Aineistossa yhteisessä 

linjassa pysyminen ei enää ollut piispojen yhteisen viestinnän tavoite, eikä kukaan 

piispoista sanonut haastatteluissa että heillä olisi sovittu yhteinen linja suhteessa 

mediaan. Piispojen joukon muuttunutta viestintälinjaa kuvattiin aineistossa 

piispojen moniääniseksi viestinnäksi. Muutos piispojen yhteisessä viestinnässä 

aiheutti jakautumista haastateltujen piispojen keskuudessa. Aineistossa osa 

piispoista koki muutoksen heikentävän kirkon ääntä ja asemaa mediassa: 

 

Piispoilla on aiemmin ollut huomattavasti yhdenmukaisempi linja ja siitä on minun 

 ymmärtääkseni aiemmin piispat keskenään ihan sopineetkin. Mutta nykyisin tuntuu 

 pikemminkin, jotenkin korostuu sellainen, tietty moniäänisyys piispojen viestinnässä. Minä 

 koen sen ongelmalliseksi, koska silloin hajoaa se, mitä mieltä kirkko oikein on. Ja minä 

                                                 
148 Lainauksia ei merkitä alaviitteillä, jotta niitä ei voida yhdistää keskenään piispojen 

henkilöllisyyden häivyttämisen takia. 
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 jatkuvasti törmään siihen, että kun sanotaan että kirkolla ei ole tähän asiaan kantaa. Meillä 

 olisi tähän asiaan ihan selkeä kanta, mutta jos piispojen ulostulot tai haastattelut tai muut 

 antaa sen mielikuvan, että piispat keskenään ei yhdy siihen kirkon näkemykseen tai 

 kantaan, niin totta kai silloin tavallisen median seuraajalle tulee epävarma olo, ja se 

 purkautuu siinä, kun kirkolla ei ole tähän asiaan kantaa. 

 

 

Haastateltu piispa kuvaa lainauksessa, miten piispojen viestinnän vuoksi kirkko 

hahmottui usein median kautta instituutiona, jolla ei ole virallista kantaa, sillä 

kirkon virallisiksi ääniksi mielletyt piispat saattoivat olla keskenään ristiriitaisia 

tai piispat saattoivat olla kirkon kannan kanssa eri mieltä omissa ulostuloissaan 

mediassa. Haastatellun piispan mielestä mediassa saattoi helposti muodostua kuva 

siitä, ettei kirkolla ole asiasta kantaa, vaikka kyse olikin piispojen toisistaan 

poikkeavista omista kannanotoista, ei kirkon virallisesta linjasta. 

 Aineistosta ilmeni, että moni piispoista koki kirkon virallisen kannan sekoittuvan 

piispojen omiin kannanottoihin. Moni piispoista koki aineistossa, että aiempien 

piispojen yhdenmukainen linja oli antanut kirkon virallisesta linjasta selkeän 

kuvan mediassa. Leena Kurki tutki piispojen johtajuutta 90-luvulla, jolloin 

silloiset piispat olivat sitä mieltä, ettei piispojen äänen tarvitse mediassa olla 

vahva, vaan riittää että se on puhdas.149 Aineistossa piispojen joukon tavoitteena 

ei ollut enää puhdas ääni vaan viestintä oli moniäänistä. 

 Aineistosta nousi esille, että joidenkin piispojen mukaan ihmisten oli vaikea 

hahmottaa median kautta, mikä oli kirkon virallinen linjaus asiaan ja mikä piispan 

omaa teologista pohdintaa tai teologinen keskustelunavaus, sillä piispat miellettiin 

kirkon johtajiksi ja sitä kautta kirkon äänenkäyttäjiksi julkisesti. Lisäksi osa 

piispoista koki aineistossa yhteisen linjan puuttumisen heikentävän kirkon profiilia 

julkisuudessa. Haastatteluissa osa piispoista kuvasi, että piispojen ristiriitaisten 

ulostulojen vuoksi kirkko saattoi vaikuttaa heikolta ja hajanaiselta median kautta 

muodostetuissa mielikuvissa. 

Aineistossa yksi piispoista koki muutoksen tapahtuneen nykyisen 

arkkipiispan vaikutuksesta. Haastateltu piispa kuvasi arkkipiispan vaikutusta: 

No tällä hetkellä minä koen, että me käymme sellaista kulttuurista kädenvääntöä tässä. 

 Että on se sukupolvi, joka ajattelee että arkkipiispa on se, jonka pitää lyödä nyrkkiä pöytään 

 ja laittaa piispat ja kirkonjäsenet ja muut ikään kuin ruotuun, yhteen laatikkoon. Minusta se 

 aika on ohi ja minusta on hyvä että meillä on arkkipiispa, joka näkee tämän moniäänisen ja 

 monikielisen kirkon. Mutta minä ymmärrän myös niitä ihmisiä, joita hermostuttaa tämä. 

 Sekä mediaa hermostuttaa, että se hermostuttaa osittain kirkon jäseniä. 

 

Aiemmin arkkipiispa oli ilmeisesti pitänyt vahvalla auktoriteetillaan kirkon 

piispat ainakin julkisuudessa yhtenäisenä. Tämä käy ilmi edellä olevasta 

                                                 
149 Kurki 1994, 98.  
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haastattelulainauksesta, mutta myös Kurjen tutkimuksesta, missä kuvataan että 

vuonna 1994 piispojen joukko käyttäytyivät ikään kuin pitäen arkkipiispaa 

esimiehenään ja käytännössä hänet miellettiin kirkon johtajaksi.  Kurjen 

tutkimusjoukon arkkipiispa pyrki kollegiaaliseen johtamistyyliin. Lisäksi Kurki 

mainitsi, että arkkipiispalta odotettiin vahvaa auktoriteettia.150 Kukaan 

haastatteluhetkellä virassa olevista piispoista ei kuvannut aineistossa arkkipiispaa 

esimiehekseen, vaan painotti aineistossa omaa itsenäisyyttään viestinnässä sekä 

kuvatessaan muiden piispojen viestintää, he painottivat jokaisen piispan 

itsenäisyyttä suhteessa omaan hiippakuntaan ja sen viestintään. Haastattelujen 

perusteella vaikutti siltä, että arkkipiispan asema oli muuttunut Kurjen 

kuvaamasta esimiesasemasta piispan omaa itsenäisyyttä painottavaan suuntaan. 

Kuitenkin arkkipiispa vaikutti ryhmätasolla piispoihin edelleen suhteessa ryhmän 

muuttuneeseen viestintään. Tosin aineistossa yksi haastatelluista piispoista otti 

esille arkkipiispan vaikutuksen ryhmän muuttuneeseen viestintään. 

Aineistossa nykyinen arkkipiispa oli valmis muutokselle piispojen joukon 

viestinnässä, vaikka muutos herätti niin median, kirkon jäsenten kuin piispojenkin 

keskuudessa kielteisiä tunteita. Osa piispoista kertoi aineistossa nykyisen 

arkkipiispan antavan tilaa kirkon moninaisuudella, mikä näkyi aineiston 

perusteella kirkon julkisuuskuvassa piispojen moniäänisen viestinnän kautta. 

Arkkipiispaan ja kirkon moninaisuuteen viitataan myös nelivuotiskertomuksessa 

Erilaistuva kirkko, jossa mainitaan arkkipiispa Mäkisen vuonna 2011 avanneen 

kirkolliskokouksen ja ottaneen esille puheessaan kirkon sisällä olevat erilaiset 

näkemykset ja jopa erimielisyyden. Erilaistuva kirkko huomioi, että arkkipiispalla 

on ollut omana kautenaan haasteena jakautunut ja jännitteinen kirkko ja kuvaa 

moniäänisyyttä ja erimielisyyttä kirkon uudenlaisena tilanteena 2010 -luvun 

alussa. 151 Aineistosta ilmennyt moniääninen viestintä näyttäytyi myös 

sopeutumisena kirkon sisäiseen tilanteeseen. 

Haastatelluista piispoista yli puolet kuitenkin kuvasi aineistossa uudenlaisen 

viestinnän toimivan eikä kukaan piispoista kokenut, että piispat olisivat tarvinneet 

yhteistä, sovittua viestintälinjaa: 

Ei ole mitään suurta yhteistä mediastrategiaa. Vaan kukin vähän niin kuin oman 

 persoonansa ja oman tehtävänsä läpi hoitaa yhteyksiään mediaan. Se on varmaan yhteistä, 

 että kaikki näkevät mediassa läsnäolon merkityksellisenä. Kaikki eivät ole sosiaalisessa 

 mediassa mukana, että toisten läsnäolo painottuu enemmän alueelliseen ja paikalliseen ja 

 toisten painottuu enemmän valtakunnalliseen mediaan. Että sillä tavalla se vaihtelee. Eikä 

                                                 
150 Kurki 1994, 128–129. 
151 Haapiainen & Hukari & Kokkonen et al. 2016, 23–24. 
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 siinä ole mitään. Sanotaan, että se vaan näyttää kulkevan niin ilman, että se on joku 

 paperille tehty suunnitelma. 

 

Aineiston perusteella vaikutti siltä, että uudenlainen linja piispakunnan 

viestinnässä toi tietynlaista vapautta piispoille omaan persoonaan sopivalle tavalle 

viestiä, sillä melkein kaikki piispat kertoivat jokaisen piispan viestivän omalle 

persoonalle sopivalla tavalla. Yksi piispoista otti haastattelussaan esille myös 

virkaa koskevan hiippakunnan yhtenäisyyttä vaalivan luonteen: 

Tai jos on kyse näistä teologisista jännitteistä kirkon sisällä, niin totta kai minä haluan 

 vaikuttaa asioihin tuomalla esiin oman näkökantani. Mutta en sillä tavoin, että menetän 

 riippuen kysymyksestä yks kolmasosaa tai kaks kolmasosaa hiippakunnastani, joka on 

 tavalla tai toisella eri mieltä. 

 

Haastattelussa kyseinen piispa kertoi häntä koskevasta vastuusta suhteessa 

omaan hiippakuntaan. Haastateltu kuvasi aineistossa virkaa koskevasta 

yhtenäisyyden vaalimisen velvoitteesta: hän ei piispana voinut ottaa kantaa 

mediassa pohtimatta ensin vaikutusta oman hiippakuntansa yhtenäisyyteen, joten 

ainoastaan arkkipiispa ei vaikuttanut piispojen teologisiin ulostuloihin152 

julkisuudessa. Aineistossa virka toi vastuun oman hiippakunnan yhtenäisyyden 

vaalimisesta, mikä heijastui piispan omiin julkisiin ulostuloihin. 

 Piispojen aiempaa enemmän toisistaan poikkeava piispakunta vaikutti 

yhtenä tekijänä piispojen joukon muuttuneeseen viestintään aineistossa. 

Haastatteluissa piispat nostivat esille, että piispakunnan piispat poikkesivat 

yksilöinä toisistaan aiempaa enemmän. Aineistossa nousi esille, että piispat 

kokivat ryhmänsä koostuvan aiempaa erilaisista piispoista, niin opillisten 

painotuksien, näkemyksien että eettisten korostusten osalta. Aineiston perusteella 

voikin sanoa, että piispojen teologiset orientaatiot vaikuttivat sijaitsevan toisistaan 

aikaisempaa kauempana. Tämän perusteella aineisto herätti kysymyksen, eikö 

piispojen joukon yhteistä linjaa ei kyetty sopimaan sen vuoksi, että toinen 

osapuoli joutuisi joustamaan liikaa omasta painotuksestaan aiempaa toisistaan 

aiempaa enemmän eroavien teologisten painotusten vuoksi. Yksi haastatelluista 

piispoista arveli, että piispojen yhteisten julkilausumien tai paimenkirjeiden aika 

saattoi olla ohi: 

No emme varmasti näyttäydy, me olemme olleet pitkään Suomen kirkossa ja pyrittiin 

 siihen että piispakunta oli aika monoliittinen, että kaikista asioista pyrittiin olemaan samaa 

 mieltä ja pyrittiin tuomaan se esille yhteisinä paimenkirjeinä ja sellaisina. Minä melkein 

 sanoisin, vaikka siitä ei missään virallisesti ole, että aavistan että sellaisten opuksien aika 

 on ohi. Ja se kertoo siitä että Suomen kirkkoon on tullut profiililtaan erilaisia piispoja, jotka 

 korostavat erilaisia opinnäkemyksiä. Jos ei opinnäkemyksiä niin erilaisia eettisiä 

                                                 
152 Piispat käyttivät aineistossa kyseistä sanaa kuvatessaan omia kannanottoja, linjauksia, 

keskustelunavauksia, haastatteluita, temaattisia avauksia, jotka näkyvät mediassa ja julkisessa 

keskustelussa. 
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 korostuksia ja näkemyksiä. Ja kyllä tämän media on myöskin haistanut, ja revittää sitä 

 piispakuntaa eri kuppikuntiin. Ja kyllä siihen piispat ovat itsekin osallisia tähän prosessiin, 

 ettei enää erottauduta yhtenä joukkona mikä koskee mono tai eettisiä kysymyksiä, 

 opillisesti sitten ollaan samaa mieltä, pysytään tunnustuksessa. 

 

Edellä olevassa lainauksessa haastateltu piispa puolestaan kuvasi piispojen 

omaa osuutta ryhmän muutosprosessissa, sillä piispojen joukon piispat eivät 

itsekään pyri erottautumaan yhtenä joukkona, vaan toivat aineiston mukaan 

mediaan avoimesti oman kantansa siitä huolimatta, onko se muiden piispojen 

ulostulojen kanssa yhdenmukainen vai ei. Näin muutos nousi aineistossa myös 

piispojen omasta toiminnasta mediassa. Muutos piispojen joukossa heijastaa 

kirkon uudenlaista tilannetta, jossa kirkon sisällä on aiempaa enemmän 

näkemysten ristiriitaa ja polarisoitumista.153 

Medialla oli aineiston perusteella enemmän tarttumapintaa piispojen 

joukkoon ja, kuten aiemmasta lainauksessa käy ilmi, moni haastateltu piispa 

kuvasi piispojen muuttuneen viestinnän olevan median kannalta paljon antoisampi 

kuin aiemmin: 

 Media nauttii siitä, sillä on aina tylsää kirjoittaa juttuja, että nyt se sama piispakatras puhuu 

 yhtä ja samaa kieltä. Ei siitä saa mitään irti. Nyt kun media lähestyy eri mielessä 

 piispakuntaa, niin saadaan herkullisia juttuja siitä, kuka on mitäkin mieltä ja missäkin 

 leirissä. Vaikka sellaista leiriajattelua ei sanallisesti ainakaan meidän keskuudessamme 

 varmaankaan ole. Mutta joka tapauksessa se on fakta, että kun ollaan erimieltä, niin silloin 

 ollaan eri ryhmissä. 

 

Aineistossa aikaisemmin yhteinen linja esti mediaa tarttumasta piispojen 

välisiin painotuksiin, sillä niitä ei tuotu julkisuudessa esiin. Kuten haastatellun 

piispan lainauksesta käy ilmi, aineiston perusteella piispakunnan moninaisuus ja 

toisistaan poikkeavat näkemykset tulivat aiemmasta poiketen näkyväksi mediassa. 

Media vaikutti aineiston perusteella tarttuvan piispojen toisistaan poikkeaviin 

painotuksiin ja ulostuloihin. Aineistossa piispat kertoivat median nauttivan 

uudenlaisesta tilanteesta, sillä se pystyi käsittelemään piispojen joukkoa omien 

toimintalogiikoidensa mukaan: esimerkiksi tekemään vastakohtia ja jaottelemaan 

piispoja erilaisiin ryhmiin, kuten liberaali-konservatiivi-akselille. 

Aineisto herätti kysymyksen, missä määrin medialle on annettu jopa liikaa 

tarttumapintaa suhteessa piispojen joukkoon. Toisaalta aineistosta nousi esille 

myös kysymys siitä, missä määrin omien kantojen esille tuominen eli kirkon 

sisällä olevien monenlaisten teologisten positioiden näkyminen piispojen 

moniäänisyyden kautta saattaa tuoda kirkkoa lähestyttävämmän tuntuiseksi siitä 

                                                 
153 Kohtaamisen kirkko 2014, 13–14; Keskitalo 2016, 15. 
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vieraantuneille ihmisille. Mediassa, erityisesti sosiaalisessa mediassa, 

moniäänisyys on luonteva muoto keskustelulle.154 

Osa piispoista toi esille aineistossa, että piispakunnan piispojen toisistaan 

poikkeavat teologiset näkemykset heijastavat kirkon sisäistä todellisuutta 

aikaisempaa vastaavammin. Kirkko koostuu monenlaisista ihmisistä, joilla on 

erilaisia näkemyksiä. Tämän vuoksi osa piispoista koki aineistossa luonnollisena 

asiana, että piispat poikkesivat teologisilta orientaatioiltaan toisistaan, kuten yksi 

haastatelluista piispoista muotoili: 

-- Enkä minä ajattele, että sellaista olisi niin kuin hyvä tavoitellakaan (yhteistä linjaa). 

 Yksi juttuhan on se, että ei mediatasolla, mutta muullakin tasolla on se. Kun paljon 

 yhteiskunnassa keskustellaan siitä, kuinka yhtenäinen ulospäin, pitäisi piispajoukon olla. Se 

 on mennyt siihen suuntaan että siinä näkyy, että kristillinen usko taittuu erilaisissa 

 ihmisissä, niin siinä tulee vähän erilaista jälkeä. Näin on ollut ja on aina oleva. Minä olen 

 aika tyytyväinen piispoihin. 

 

Samaa mieltä kirkon sisäisen moninaisuuden heijastumisesta piispojen 

joukon moninaisuuteen oli myös toinen haastatelluista piispoista: 

-- Ja kyllähän tässä näkyy myöskin se, että politiikissa ja kaikessa tällaisessa Suomea 

 kuvaavassa keskustelussa, että kyllähän jos maakunnat ovat erilaisia kulttuureiltaan, 

 monenlaisilta resursseiltaan, huoliltaan ja iloiltaan. Niin kyllähän se sama pätee myös 

 kirkkoon, on hiippakunnan todellisuus Pohjanmaan lakeuksilla tai jossakin Pohjan 

 perukoilla Oulussa, niin se todellisuus on kuitenkin aika erilaista kuin se on 

 pääkaupunkiseudulla. Niin kansalaisyhteiskunnan kirkkoon siirtyminen on tuonut esille sen 

 että yhtenäiskulttuurin ajan loppuminen se näkyy nyt myös meidän hiippakuntahallinnossa. 

 Minusta se on hyvä niin. 

 

Piispojen viestinnän muutos heijasti myös ympäristön muutosta, johon 

kirkko instituutiona joutui sopeutumaan, kuten lainauksessa haastateltu piispa 

huomioi. Kyseinen piispa toi esille haastattelussaan, että kirkko oli muuttumassa 

kansalaisyhteiskunnan kirkoksi, joka ei voinut instituutiona enää viestiä 

muuttuneessa yhteiskunnassa aikaisemman yhtenäiskulttuurin mukaisesti. 

Haastattelussa hän kuvasi piispakunnan muuttunutta moniäänistä viestintää 

kansalaisyhteiskunnan kirkon viestinnäksi. Nelivuotiskertomus Erilaistuva kirkko 

huomioi saman muutoksen kirkon asemassa, sillä se nostaa esille, että jo 

aikaisemmassa kirkon strategiassa Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö (2007)155 

kuvattiin luterilaisen yhtenäiskulttuurin ajan olevan ohi. Erilaistuva kirkko kuvaa, 

miten kirkon toimintasuunnitelmissa painopiste on siirtynyt kansankirkosta eli 

kollektiivisesta yhteisöstä yksilön kokemukseen ja merkitykseen muuttuneessa 

                                                 
154 Lohikoski & Saares 2016, 56. 
155 Meidän kirkko 2007. 



 

 40 

yhteiskunnassa. Lisäksi Kohtaamisen kirkko -toiminnansuunnassa156 painotetaan 

polarisoituneen kirkon sisäisen yhteyden löytymistä erilaisuuden keskellä157  

Moniäänisyys oli aineistossa termi, jolla piispat kuvasivat kirkon nykyistä 

viestintälinjaa ja piispojen joukon nykyistä viestintää. Moniäänisyys jakoi 

aineistossa vahvasti piispojen mielipiteitä. Haastateltu piispa kuvasi moniäänisyys 

termin käyttöönottoa omasta näkökulmastaan: 

Vaikka tällä moniäänisyys termillä, silloin kun se lanseerattiin, haluttiin löytää keino 

 perustella kirkossa vallitsevia erilaisia kantoja. Että säilyisi suvaitsevaisuus 

 toisinajattelijoita kohtaan kirkossa. Se oli varmaan se ajatus, että voidaan suvaita eri tavoin 

 ajattelevia kirkon jäseniä ja pappeja ja piispoja. Mutta sitten se on johtanut siihen 

 hämäryyteen, että mikä on kirkon oppi. Kun meillä ekumeenisissa keskusteluissa muiden 

 kirkkojen kanssa keskustellaan vaikkapa ehtoollisvieraanvaraisuudesta, joka on nyt uusi 

 teema tai keskustellaan kirkon virasta. Jos tuodaan tähän keskusteluun meidän kirkon 

 sisäinen moniäänisyys, niin eihän tällainen ekumeeninen työskentely enää onnistu. Meillä 

 ei ole mahdollisuutta kertoa mikä on meidän positio, kerrotaan vaan mistä me olemme 

 erimielisiä. Niin silloin tällainen kirkkojen välinen keskustelu ja kirkkojen välinen yhteys 

 murenee. Sama ilmiö tapahtuu myöskin meidän sisällä. Voi olla että meillä on 

 ekumeenisessa keskustelussa saavutettu läheisempi yhteys katolisen kirkon kanssa, kun 

 mitä meillä on kirkon sisällä keskenämme keskustellessamme. Se on musta aika 

 huolestuttava piirre, että meillä ei ole kykyä sisäiseen keskusteluun ja saada siinä pidettyä 

 yllä jotain yhteistä. 

 

Aineistossa moniäänisyys termillä oli monen eri piispan mukaan pyritty 

löytämään ratkaisu siihen, että kirkon sisällä on keskenään jännitteisiä 

näkemyksiä, mistä kertovat kirkon viralliset asiakirjat158. Piispat kuvasivatkin 

haastatteluissa, että uudenlainen viestiminen oli moniäänisyyttä, mutta monen 

piispan näkemys oli, että moniäänisyys ei ole toimiva ratkaisu kirkon viestinnässä 

näkyviin kirkon sisäisiin jännitteisiin. Aineistossa osalle piispoista moniääninen 

viestintä näyttäytyi mediassa kirkon kantaa sumentavana. Moniäänisyys ulottui 

muillekin kirkon toimintakentille kuin kirkon viestintään, kirkon toimintaa 

vaikeuttavana. Esimerkiksi aiemmassa lainauksessa haastateltu piispa kuvasi 

ekumeenisen työskentelyn vaikeutumista, kun kirkon oma yhtenäisyys on 

hajanainen. Lainauksessa piispa kuvasi myös huoltaan siitä, ettei kykyä käydä 

keskustelua kirkon sisällä tunnu löytyvän. Aineistossa erimielisyys ja kirkon 

sisällä olevat jännitteet olivat näkyvissä piispojen kuvailemassa 

moniäänisyydessä. 

Keskitalo käyttää Erilaistuvassa kirkossa ilmaisua ”Kyse on eräänlaisesta 

ykseydestä moninaisuudessa.”, kuvatessaan kirkon nykyistä suhtautumista sen 

sisällä oleviin erimielisyyksiin tulevaisuusstrategiassa.159 Moniääninen kirkko -

                                                 
156 Kohtaamisen kirkko 2014. 
157 Keskitalo 2016, 14–15. 
158 Kohtaamisen kirkko 2014; Erilaistuva kirkko 2016. 
159 Keskitalo 2016, 15. 



 

 41 

käsite näkyy myös nelivuotiskertomuksen toisessa osassa Osallistuva 

luterilaisuus, jossa kirkon todetaan olevan viestinnältään väistämättä 

moniääninen. Moniäänisyyden myötä kirkko on alkanut yhtenäisyyden tavoittelun 

sijasta etsimään yhteyttä eri tavoin ajattelevien ihmisiin. Moniäänisyyden 

kuvataan näkyvän siinä, että kuka vain kirkon jäsen voi antaa kirkolle kasvot ja 

äänen julkisuudessa tai siinä, että myös kirkon toiminta tekee kirkon äänen 

todeksi.160 

Aineistossa moniäänisyys viesti kirkon hajanaisuudesta ja siitä, ettei 

keskusteluyhteyttä yhtenäisyyteen ole tuntunut löytyvän. Kirkolliskokous pyysi 

piispoja vuonna 2011 edistämään kirkon sisäistä yhteyttä, minkä tuloksena piispat 

julkaisivat kolme vuotta myöhemmin teesit nimeltä Kutsu yhteyteen.  Kutsu 

yhteyteen sisältää kuusi erilaista teesiä, jotka lähestyvät kirkon jäsenten välistä 

yhteyden rakentumista eri näkökulmista, kuten erilaisten näkemysten 

hyväksynnästä, vuorovaikutuksesta ja yhdessä toimimisesta ja Kristuksen 

kirkkona toimimisesta.161 

Toisaalta piispoista puolet otti haastatteluissa esille moniäänisyyden ja sen 

aiheuttamia vaikutuksia, mutta kaikki moniäänisyyttä aineistossa pohtineet piispat 

eivät ottaneet itse kantaa siihen, kokivatko moniäänisyyden hyvänä asiana vai 

vaikeutena kirkossa ja sen itseymmärtämyksessä. Kolme piispoista otti esille 

aineistossa moniäänisyyden ongelmallisuuden kirkossa eri näkökulmista, mutta 

kaksi piispoista pohti yleisellä tasolla moniäänisyyttä. Kolme piispaa taas olivat 

tyytyväisiä piispojen joukon viestintään ja yksi koki moniäänisyyden positiivisena 

muutoksena kirkossa. 

Kukaan moniäänisyyttä pohtineista piispoista ei esittänyt vaihtoehtoja 

kirkon äänenkäytölle, vaikka aineiston perusteella kaksi piispoista toivoisi 

piispojen joukolta vahvaa yhteistä linjaa kirkon äänen käytössä. Piispat pitivät 

aineistossa moniäänisyyttä jokseenkin ongelmallisena ja kuitenkin aineistossa 

moniäänisyys näyttäytyi osana kirkon todellisuutta kuten kirkon 

nelivuotiskertomuksissa. Yksi piispoista analysoi kirkon äänenkäyttämisen 

vaikeutta ylipäätään: 

Mutta missään tapauksessa ei ole olemassa yksi kirkon ääni halki täältä kaikilta tasoilta 

 eikä myöskään olemassa sitä, että yritetään selvitä sillä, että kirkossa on monta ääntä, 

 kirkko on moniääninen. Eikä se ole niinkään, sekin on aika yksinkertaistavaa kuvitella, että 

 tällä moniäänisyydellä selviää. Että se pitää ajatella niin, että ne monta ääntä on tässä 

 verkostossa. Monilla eritasoilla toimii omassa kontekstissaan riippuen myös siitä, miten se 

 liittyy niihin muihin ääniin. Mutta, jos on joku yksi ääni, jolla luodaan joku 

                                                 
160 Hytönen & Sorsa 2016, 223–224. 
161 Kutsu yhteyteen 2014. 
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 valtakunnallinen käsitys, niin siinä voidaan mennä vikaan. Siinä voi mennä vikaan ihan 

 virkamiehetkin ja siinä voi mennä vikaan piispatkin. Sitten jos ei ole se kirkon ääni, joka 

 pitäisi yhtä myös sen paikallistason kanssa ja ihminen, jolta puuttuu sanoisiko se 

 tulkintahorisontti siihen. Tämä on hyvin siis, nyt minä olen sanonut, että ei ole olemassa 

 yhtä ääntä, ei ole olemassa yhtä käsitystä moniäänisyydestä, eikä ole olemassa yhtä 

 mediaa. 

 

Haastateltu piispa nosti lainauksessa esille sen, että moniäänisyydestä on 

olemassa monia käsityksiä, mutta samalla lainaus tuo esiin sen, miten 

monimutkaista kirkon äänenkäyttö on. Toisaalta kirkon äänenkäytön 

ymmärtäminen vaatisi lainatun piispan mukaan viestin vastaanottajalta 

ymmärtämystä kirkosta ja sen eritasoista sekä kontekstista, mistä piispa käytti 

ilmaisua tulkintahorisontti. Oman vaikeutensa tähän tuo monen suomalaisen ohuet 

siteet kirkkoon ja uskonnollisen kotikasvatuksen puute, mikä aiheuttaa 

uskonnollisen tiedon heikkenemistä.162 Näin ymmärtämystä kirkon äänestä 

vaikeutti, että moni kirkon jäsen saa pääasiallisen uskonnollisen tiedon median 

kautta, joten ymmärtämyskin syntyy median välityksellä, mikä aiheuttaa 

ristiriitaisuutta. 

Totuudellisuus niin piispojen omassa kuin kirkon viestinnässä nousi 

aineistosta esiin tärkeimpänä viestinnällisenä arvona. Totuudellisuus linkittyi 

myös aineistossa piispojen joukon muuttuneeseen viestintään eli moniäänisyyteen. 

Kaikki piispat kertoivat haastatteluissa kirkon pyrkivän viestimään mediassa 

totuudenmukaisesti. Sama pyrkimys totuudenmukaisuuteen näkyi yhden 

haastatellun piispan mukaan piispojen yhteisessä muuttuneessa viestintälinjassa: 

Mutta kyllä se muutos minusta instituutio kirkosta kansalaisyhteiskunnan kirkkoon näkyy 

 myös siinä, että me emme edellytä sitä, että annamme ulospäin sen kuvan että olemme 

 kaikista asioista samaa mieltä. Jos kerran olemme eri mieltä eli. Joillekin piispoille se on 

 varmasti vahvasti kiva muutos että se on tapahtunut ja joillekin se on vaikeampi asia. Mutta 

 minä itse pidän tärkeänä sitä että olemme totta, rehellisiä ja osallistumme erilaiseen 

 keskusteluun 

 

 Lainatun piispan mukaan piispojen moniäänisyys oli totuudellista: mikäli 

piispat eivät ole joukkona samaa mieltä, ei sitä tule teeskennellä julkisuudessa. 

Aineistossa muutos piispojen joukon viestinnässä peilasi siis kirkon pyrkimystä 

viestiä itsestään yhteisönä totuudenmukaisesti kansalaisyhteiskunnan kirkkona. 

Lainauksesta käy ilmi, että piispa näki totuudellisuuden heijastavan kirkon 

mukautumista nykyisenlaiseen yhteiskuntaan ja sen tapaan viestiä. Totuudellisuus 

viestinnällisenä arvona on ensimmäinen kohta kirkon viestinnän kivijalkana sen 

perussanoman jälkeen kirkon viestinnänsuunnitelmassa Viestintä 2020.163 Näin 

                                                 
162 Niemelä 2011, 40–41 & Niemelä 2013, 54. 
163Viestintä 2020. 
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aineiston piispojen viestinnällinen arvomaailma heijastaa vahvasti kirkon 

viestinnällistä arvomaailmaa eli aineiston piispojen viestinnän kehitys on kirkon 

nykyisen viestintälinjauksen mukaista, sillä Viestintä2020 määrittelee kirkon 

viestintästrategian suunnan vuoteen 2020 asti.164 

Yksi haastatelluista piispoista nosti esille median roolin tulkitsijana 

suhteessa piispojen joukkoon. Vaikka piispat viestivät yhdenmukaisesti mediassa, 

ei aineiston perusteella median kautta välttämättä välittynyt yhdenmukainen kuva 

piispoista:  

Että kun media on jakautunut lukemattomiin osa-alueisiin ja kirkossa on noin neljä 

 miljoonaa jäsentä, niin on vaikea pistää vain yhteen kategoriaan tai yhteen muottiin sekä 

 niin mediaa kuin kirkkoakaan. Ne on molemmat tällaisia jollain tavalla monimuotoisia 

 ilmiöitä, että vaikka tulisi yksi ääni, hyvin samansuuntainen viesti, niin eri mediat saattaa 

 uutisoida sen eri tavalla. Eli toisin sanoen se, että kirkko pyrkii antamaan yhden äänen, niin 

 se ei takaa että se kuuluu yhtenä äänenä. Vaan siinä tulee median sille antama, värittämä, 

 tulkinta. Ja se nyt vain on niin. 

 

Aineiston perusteella tämä kertoo siitä, että medialla on aikaisempaa suurempi 

rooli miten se tulkitsee piispojen viestiä ja välittää sen julkisuuteen. Piispojen 

haastatteluista kävi ilmi, että media saattoi painottaa ja tulkita eri piispojen 

yhdenmukaisiakin lausuntoja eri tavoin. Huomio uskonnollisen yhteisöjen ja 

yksilöiden heikentyneestä kyvystä määritellä sitä, minkälaisena uskonto 

näyttäytyy mediassa, täsmää uskonnon mediatisaatioon ja sen prosesseihin.165  

Yksi haastatelluista piispoista otti esille aineistossa, miten hankala tilanne 

oli, kun piispa otti julkisuudessa kantaa kirkon virallisesta kannasta eriävällä 

tavalla: 

Siinä olisi ollut tärkeää, että piispojen linja olisi ollut se mikä on kirkon linja eikä 

 yksityisesti mietitty linja. Ja nämä on hankalia tilanteita, joissa piispat joutuu oikomaan 

 toinen tosiaan. Se on kaikkien kannalta tosi epämiellyttävä tilanne ja nostaa kysymyksen 

 tästä solidaarisuudesta. Että miksi et ole solidaarisia kirkon kannalle ja jos sinä joudut siitä 

 poikkeamaan, joudutko sinä olemaan epäsolidaarinen kollegaa kohtaa. Nämä eivät ole 

 kellekään helppoja tilanteita. Minusta näitä kyllä pitäisi välttää. 

 

Haastatellun piispan mukaan kysymys oman mielipiteen esille tuomisesta oli 

myös kysymys solidaarisuudesta kollegoita kohtaan. Aineistossa oma teologinen 

linja näyttäytyi ristiriitaisena asiana, johon liittyi monia vastuita suhteessa 

hiippakuntaan, koko kirkkoon ja suhteessa muihin piispoihin. 

Arkkipiispa nousi esille aineistosta profiloituen voimakkaasti kirkon 

ensisijaiseksi ääneksi. Aineistossa arkkipiispasta oli muotoutunut kirkon 

valtakunnalliset kasvot mediassa virkansa erityisluonteen vuoksi: 

                                                 
164Viestintä 2020. 
165Hjarvard 2012, 31–33. 
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Valtakunnallisessa mediassa arkkipiispalla on itseoikeutettu virkansa vuoksi semmoinen 

 tehtävä toimia kirkon äänitorvena. Hänen täytyy kertoa siitä, mitä kirkolliskokous päättää ja 

 mitä piispainkokous päättää ja tavallaan ottaa kantaa, että se jotenkin kuuluu siihen virkaan. 

 Kukin piispa oman hiippakuntansa alueella käyttää ääntä ja sitten mitkä mediat sattuu 

 olemaan milläkin alueelle kiinnostuneimpia. Että Helsingissä Helsingin piispa käyttää 

 kirkon ääntä ihan selvästi ja missä helsinkiläiset mediat on valtakunnallisia medioita, hän 

 käyttää myös valtakunnan tasolla kirkon ääntä. 

 

Arkkipiispan valtakunnallinen näkyvyys koettiin haastatteluissa piispojen 

keskuudessa luonnollisena, sillä piispat kertoivat arkkipiispan viran olevan 

erilainen kuin muiden piispojen virkojen: arkkipiispan tehtävä on 

kokonaiskirkollinen. Aineistossa piispat kuvasivat arkkipiispan näyttäytyvän 

medialle, erityisesti henkilöivälle medialle, kirkon toimitusjohtajana ja kirkon 

kasvoina, vaikka arkkipiispa on teologisesti ”yksi vertaistensa joukossa” eikä 

piispojen esimies tai kirkon virallinen johtaja: 

Mutta valtakunnallisesti sanoisin näin, että media ei kohtele piispakuntaa tasa-arvoisesti. 

 Vaan on trendi kirkossa että arkkipiispaa haastatellaan ja hänen kantansa otetaan 

 edustamaan yksin kirkon kantaa. Se on tietyssä määrin ymmärrettävä periaate, mutta kun 

 kuitenkin se ei tee oikeutta sille periaatteelle, että kirkossa piispat yhdessä toimivat ja 

 arkkipiispa on piispojen keskuudessa yksi muista, mutta ensimmäinen vertaistensa 

 joukossa. Tämä tendenssi, että tällainen median kärki yleensä aina osuu arkkipiispaan, niin 

 se ei tee oikeutta kirkon omalle järjestykselle ja tässä suhteessa on toivomisen varaa. 

 

Haastatellun piispan lainauksesta käy hyvin ilmi, miten kirkon oma järjestys 

oli selkeästi ristiriidassa median järjestyksen kanssa, sillä ”median kärki” 

kohdistui aineistossa arkkipiispaan. Kirkon omassa järjestyksessä kaikki piispat 

ovat tasaveroisia, vaikka arkkipiispa onkin ensimmäinen vertaistensa joukossa.166  

Eräänlainen ”arkkipiispavetoisuus” näyttäytyi medialle tyypillisenä suhteessa 

kirkon piispoihin. Arkkipiispan asema näyttäytyi ongelmallisena suhteessa kirkon 

omaan järjestykseen jo vuonna 1994 Kurjen tutkiman piispojen joukon 

keskuudessa.  Kurki kuvasi, että suhteessa mediaan arkkipiispan asema 

korostui.167 Haastatellut piispat kuvasivat, ettei media kiinnostunut muista 

piispoista. Aineiston perusteella media halusi kuulla nimenomaan arkkipiispaa, 

kun se halusi kuulla kirkkoa. Aineistossa kirkon oma järjestys piispojen asemassa 

ei ulottunut mediaan, vaan media kohteli arkkipiispaa kirkon johtajana. 

Osa haastatelluista piispoista koki, että ”arkkipiispavetoisuus” ulottui myös 

kirkkoon ja sen toimintatapoihin. 

Minun mielestäni viimeisten vuosien aikana se on mennyt siihen suuntaan että kirkon 

 äänenkäyttöä on keskitetty arkkipiispalle ja Kirkon tiedotuskeskus on aktiivisesti 

 edistänyt tätä pyrkimystä. Ja minä en pidä sitä hyvänä vaan enemmän tällaisena aika 

 hierarkkisena pyrkimyksenä. Ja ajattelen että kirkon kannalta olisi parempi että niitä 

 äänenkäyttäjiä olisi useampia. 

 

                                                 
166Arkkipiispa ja piispat. 
167 Kurki 1994, 128–129. 



 

 45 

Haastatellun piispan kokemus aineistossa oli, että Kirkon tiedotuskeskus, 

nykyinen Kirkon viestintä pyrki edistämään median kautta tapahtuvan viestinnän 

keskittymistä arkkipiispalle. Haastatellun piispan mukaan hierarkian 

vahvistuminen viestinnässä ei tekisi hyvää kirkon äänenkäytölle. Sen sijaan piispa 

toivoi enemmän ruohonjuuritason ääniä eli seurakuntien työntekijöiden ja 

seurakunnan jäsenten ääniä mediaan piispojen äänten rinnalle. Tätä toivoi myös 

aineistossa monet muut haastatelluista piispoista, jotta kirkosta ei olisi kuuluvissa 

julkisuudessa vain ylätason ääni. 

Arkkipiispan lisäksi aineistosta nousi esille toinen piispa, joka profiloitui 

piispojen keskuudesta esille kirkon äänenkäyttäjänä valtakunnallisessa mediassa. 

Hän oli Helsingin piispa, joka oli myös kirkon ensimmäinen naispiispa.  

Jotkut on enemmän esillä, kuten piispa Askola, sinähän olet häntä tutkinut, niin hän on 

 paljon mediassa esillä, antaa paljon haastatteluja. Hänestä on kehittynyt edelläkävijä, 

 ensimmäisenä naisena, joka on saanut piispuuden Suomessa. 

 

Tietysti Helsingin piispa on vahvasti näissä viestinnällisissä jutuissa, myös Huovisen 

 Eeron aikana vahvasti profiloitunut, niin se kyllä näyttää vahvasti jatkuvan. Helsingin 

 piispa jotenkin profiloituu piispoista arkkipiispan jälkeen vahvasti esille. Mutta kyllä muut 

 meistä piispoista, ollaan jotenkin sellaisessa aika samassa kategoriassa. Välillä vähän 

 kysymyksestä, asiasta riippuen, niin ollaan julkisuudessa ja näin. Mutta jos ajatellaan 

 kohdellaanko meitä kaikkia tasapuolisesti, niin kyllä minä nostaisin nämä pari piispaa, 

 jotka ovat enemmän julkisuudessa, esille. Joiden mielipiteitä kysytään enemmän kuin 

 meidän muitten. 

 

Kuten ensimmäisestä lainauksesta käy ilmi, ensimmäisenä naispiispana 

toimiminen lisäsi hänen kiinnostavuuttaan mediassa. Poikkeus oli aineiston 

perusteella yksi mediaa kiehtova aihe, joka antoi näkyvyyttä mediassa. 

Haastateltujen piispojen mukaan tämän vuoksi media oli naispiispasta erityisen 

kiinnostunut. Aineistossa Helsingin piispaan kohdistui vahva mediahuomio 

arkkipiispan lisäksi.  

Helsingin piispan edeltäjällä oli ollut vahvat suhteet mediaan, mutta piispat 

eivät pitäneet itsestäänselvyytenä samanlaisen aseman luomista. Aineistossa 

kuvattiin, että Helsingin piispa oli luonut hyvin vahvat, omanlaisensa suhteet 

mediaan haastavassa toimintaympäristössä pääkaupungissa: 

Siis jos katsoo näitä yhteyksiä ja muita niin kuin muun muassa poliittisiin päättäjiin, 

 yhteiskunnallisiin vaikuttajiin, kansalaisiin, niin ne ovat ihan eri luokkaa. Ja minä 

 itseasiassa sanon että ei saisi verrata entistä ja nykyistä piispaa, mutta silti minä sanon että 

 tässä on myönteinen, mielenkiintoinen juttu. Että kaksi erilaista ihmistä, mutta 

 kummallakin on hyvin vahvat suhteet ja kumpikin on mediassa erittäin näkyvä ollut ja 

 kumpikin omalla tavallansa. Kyllähän tässä Irja Askolan kohdalla tulee näkyviin ja hän 

 tietää sen, tämä kun hän on nainen 

 

Helsingin piispa näkyi valtakunnallisella tasolla enemmän kuin muut 

aineiston piispat haastatteluiden perusteella. Yksi syy tähän oli aineiston mukaan 
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valtakunnallisten medioiden sijainti Helsingissä, joten oli luontevaa että Helsingin 

piispa näyttäytyi kyseisissä medioissa: 

Että Helsingissä Helsingin piispa käyttää kirkon ääntä ihan selvästi ja missä helsinkiläiset 

 mediat ovat valtakunnallisia medioita, hän käyttää myös valtakunnan tasolla kirkon ääntä. 

 

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että kirkkoon kohdistuva huomio on 

henkilöitynyt. Piispojen joukosta oli aineistossa valikoitunut kaksi piispaa, joista 

media oli erityisen kiinnostunut ja jotka saivat vahvan mediahuomion. Tätä kautta 

he henkilöityivät median silmissä edustamaan kirkkoa paljon vahvemmin kuin 

muut piispat aineistossa. Julkisuus on aiempaa henkilökeskeisempää168 ja 

Erilaistuvassa kirkossa huomioidaankin median henkilökeskeisyys suhteessa 

instituutioihin.169 Aineiston perusteella instituutio tarvitsee kasvot suhteessa 

mediaan, sillä mediahuomio on kohdistunut henkilöihin. Uskonnon mediatisaatio 

on kompleksinen ilmiö, joka on kytkeytynyt yhteiskunnallisiin prosesseihin kuten 

individualisaatioon.170 Henkilöiden kautta näkyminen on kytköksissä median 

kaupallistumiseen, mutta pohdin ilmentääkö aineistossa näkynyt median 

henkilökeskeisyys suhteessa kirkkoon yhteiskunnan yksilökeskeisyyttä. 

Toisaalta ne henkilöt, jotka kykenevät viestimään medianomaisesti saavat 

viestilleen enemmän näkyvyyttä mediassa.171 Aineisto herättää kysymyksen, 

ovatko kaksi piispaa, jotka profiloituivat aineistossa mediahuomion kohteiksi, 

erityisesti median logiikkaa ymmärtäviä eli he viestivät medialle tyypillisesti ja 

osaavat esiintyä mediassa. Tämä selittäisi median kiinnostusta aineistosta esille 

profiloituneihin piispoihin. Sumialan mukaan mediassa on kysyntää 

karismaattisille mediapersoonille kirkon piiristä.172  

Aineistossa osa piispoista huomioi, että eri mediamuodot nostivat usein 

esille esimerkiksi lehden tai muun median omaa mielipidettä tai ajatusmaailmaa 

tukevia piispoja ja heidän mielipiteitään. Aineistossa piispojen näkyvyyteen ja 

siihen, millaiseksi julkinen kuva piispasta muokkautuu, vaikutti journalistisen 

median omat intressit: 

Totta puhuen, minun mielestäni niinkin selkeä että kyllä valtakunnan medioissa on ollut 

 myös joskus tendenssiä luokitella itse piispoja, niin kuin paremmuusjärjestykseen sen 

 mukaan miten ne vastaavat median omia intressejä. Joskus oli minun mielestäni lehdessä X 

 juttu, missä oli pistetty piispat janalle, että suurin piirtein hyvät ja pahat taikka vapaat ja 

 vanhoilliset ja jotenkin tällä tavalla. Siinä oli tietenkin niin sanottu asiantuntija, joitakin 

 teologeja, joilla oli omat kirkkopoliittiset intressinsä, jotka sattuivat sopimaan yhteen 

                                                 
168 Kantola & Vesa 2011. 
169 Lohikoski & Saares 2016, 52. 
170 Hjarvard 2012, 22. 
171 Sumiala 2010. 
172 Sumiala 2010. 
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 lehden kirkkopoliittisiin intresseihin. Niin se aiheuttaa sitten sitä, etteivät kaikki piispat 

 näyttäydy samassa valossa, koska lehdilläkin on omat intressinsä. 

 

Piispojen profiloitumiseen median välityksellä vaikutti aineistossa piispojen 

kannanottojen lisäksi median kannattama arvomaailma. Aineisto herättää 

kysymyksen, nostetaanko yhteiskunnan kanssa samanlaisia arvoja esittävät piispat 

mediassa esiin, sillä eivät esitä yhteiskunnassa vallitsevien median heijastavien 

arvojen kanssa poikkeavia arvoja? Uskonnon mediatisaatiota ilmentävää on, että 

media, varsinkin journalistinen media, on omaksunut sekulaarit arvot, joita 

ympäröivä yhteiskunta edustaa. Tästä syystä media pyrkii usein oikomaan ja 

modernisoimaan uskontoa median ja yhteiskunnan yleisen mielipiteen vastaisista 

arvoista.173 Median omaksuman arvomaailman kanssa samansuuntaisia arvoja 

esittävät piispat saatetaan nostaa esille mediassa vahvemmin, sillä ne edustavat 

median kannalta sellaista kristinuskoa ja kirkkoa, jotka ovat ympäröivän 

yhteiskunnan edustamien arvojen kanssa sovussa. Tämä saattaa olla eräänlainen 

ilmenemiskeino median kautta ilmenevälle kirkon oikomiselle yhteiskunnan 

yleisen arvomaailman mukaiseksi. 

 Yksi haastatelluista piispoista koki aineistossa, että kirkon viestintää oli 

siirretty turhankin paljon piispan vastuulle esimerkiksi julkisuudessa käydyissä 

keskusteluissa: 

Kyllä minä toivoisin, myöskin ihan tavalliset riviseurakuntalaiset ja työntekijät. Että he 

 uskaltaisivat olla esille julkisessa keskustelussa. Siellä jotenkin koen, että vastuu on turhan 

 paljon siirretty esimerkiksi piispalle. Koska se antaisi paremman kuvan kirkosta, että niitä 

 ääniä tulisi eri tahoilta, eikä vain ylhäältä että näin se nyt on. 

 

Piispat toivoivat aineistossa seurakuntalaisten ja työntekijöiden, kuten pappien, 

ääniä enemmän julkisuuteen. He eivät halunneet kirkon näyttäytyvän pelkästään 

kirkon ylätasolta käsin ja kertoivat haastatteluissa, etteivät välttämättä omanneet 

ensikäden tietoa esimerkiksi seurakunnissa meneillään olevasta toiminnasta. 

Haastateltujen piispojen mukaan kirkon työntekijät sekä seurakuntalaiset olivat 

parhaita henkilöitä kertomaan seurakuntien elämästä, sillä kirkko on yhtä kuin sen 

jäsenet. Lisäksi haastatellut piispat halusivat välttää kirkon näyttäytymistä 

mediassa vain piispan kasvoina: 

Vaikka minä ymmärrän miten media toimii. On se, että piispana tietenkin minun tehtäväni 

 on antaa kirkolle kasvot mediassa ja ääni. Sen minä yritän tehdäkin, mutta sitten taas 

 toisaalta, kun miettii mitä kirkko on, niin se tavallaan on ristiriidassa sen ajatuksen kanssa. 

 Että toisaalta haluamme painottaa että kirkko ei ole työntekijät eikä papit, eikä varsinkaan 

 vain piispat. Vaan kirkko on ne ihmiset, jotka yhdessä tekevät jotain seurakunnissa. Ja se, 

 että miten tämä tulisi nostettua esille paremmin, ettei ihmisten kuva kirkosta olisi vain 

 piispojen kasvot. 
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Tämä aineistosta noussut piispojen toive työntekijöiden ja seurakuntalaisten 

äänistä julkisuudessa, on yhtä kirkon virallisen linjan kanssa, sillä kirkko näkee 

jokaisen jäsenensä kirkon viestijänä.174 Suurin osa haastatelluista piispoista koki, 

että ihmiset kokivat kirkosta paikallisen puolen eli seurakunnan ja sen toiminnan 

positiivisempana kuin kirkon virallisen puolen, jota piispa edusti mediassa. 

Aineistossa piispojen näkyvyys kirkon kasvoina vahvisti ihmisille mielikuvaa 

etäiseksi mielletystä kirkosta, kun taas haastatteluissa piispat kokivat 

seurakuntalaisten tai työntekijöiden näkyvyyden tuovan kirkon lähestyttävämmän 

olemuksen mediaan: 

 Kun se kirkko elää siellä, ei se elä tuomiokapitulissa eikä se elä hiippakunnassa, vaan se 

 elää paikallisseurakunnissa. Siinä arjen todellisuudessa, mikä siellä on, 

 jumalanpalveluselämässä, sen kirkkotoiminnassa, sen vapaaehtoistoiminnassa. Siellä 

 kirkko on läsnä ja todellinen ja elää. Ja jos puhutaan, että ihmiset haluaa olla suhteessa 

 kirkkoon, niin tähän kirkkoon he haluavat olla suhteessa, eivät he halua olla piispaan 

 suhteessa eikä tuomiokapituliin. Ei edes hiippakuntaan, vaan siihen paikalliseen sanan ja 

 sakramentin yhteisöön, missä kirkko elää. 

 

 Monet haastatelluista piispoista toivoivat kirkosta muitakin kasvoja rinnalleen, 

sillä he halusivat aineistossa mediaan näkyviin seurakuntatason, jossa kirkko elää. 

Aineistossa piispat pitivät ihmisiin vetoavana nimenomaan kirkon toimintaa 

paikallisseurakunnissa, ihmisten keskellä. Aineiston perusteella voi sanoa, että 

paikallistason äänet, jotka edustavat piispoille elävää ja lähestyttäväksi koettua 

kirkkoa, puuttuivat piispojen kokemuksen mukaan julkisuudesta 

korkeakirkolliseksi mielletyn tason rinnalta. 

 

Niin minusta sen tärkeys on kokoajan lisääntynyt ja sille on yksi ihan konkreettinenkin 

 syy. Sillä mitä ohkaisemmaksi ihmisten suorat kontaktit seurakuntaan ja kirkkoon, 

 Jumalaan ja hengelliseen elämään tulee, niin sitä merkittävämmäksi tulevat ne viestit ja 

 kaikki ne kirjotukset ja puheenvuorot, jotka median kautta siirtyy. Ja silloin se väistämättä 

 vaikuttaa siihen, että piispan viranhoidossa medialla on iso merkitys, kasvanut merkitys. 

 Minä olen sen huomannut oikeastaan näiden vuosien aikanakin, puhumattakaan siitä kun 

 edeltäjien kanssa on puhunut, niin he ihmettelevät tätä kehityksen nopeutta. Ennen riitti, 

 että täältä laitettiin joku saarna lehteen tai otettiin se paperikopiona mukaan kun toimittajat 

 tuli, mutta se ei enää toimi. 

 

Lainattu piispa nostaa esille, miten ihmisten uskonnollisuus on muuttunut. 

Aineistossa piispojen huomiot suomalaisten ohentuneista siteistä kirkkoon täsmää 

nykyiseen tilanteeseen ihmisten uskonnollisuudesta. Ihmisten heikentyneet 

kontaktit omaan uskonnolliseen yhteisöön johtavat siihen, että mediasta on tullut 

kasvaneessa määrin tiedonlähde uskonnollisissa asioissa175, mitä aineistossa 

piispojen huomiot ihmisten uskonnollisuudesta tukevat. Kyseinen muutos 
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ihmisten uskonnollisuudessa heijastuu piispan mediatyöskentelyyn, sillä kirkon 

viestiminen median välityksellä on entistä tärkeämpää, minkä haastatellut piispat 

ovat aineistossa huomanneet mediatyöskentelyssään. Aineistosta välittyy kuva 

siitä, että iso osa kirkon viestinnästä tapahtuu piispan kautta, sillä piispa 

mielletään median silmissä kirkon johtajaksi, mutta myös sen vuoksi, että kirkosta 

puuttuvat muunlaiset kasvot julkisuudesta. 

Mutta siitä ei pääse mihinkään että kyllä mediassa, ja se ei johdu arkkipiispasta itsestään tai 

 muista piispoista, tai muista kirkon toimijoista, median ja julkisuuden maailmassa kirkon 

 äänessä, jos sitä ajattelee tommosena isompana kokonaisuutena, niin kyllä siinä 

 arkkipiispan ja piispojen äänet on näkyvissä ja kuuluvissa. 

 

Aineiston perusteella muutos viestinnässä oli piispojen ryhmän piispoista 

riippuvaista, joten seuraavan piispojen kollegion kohdalla viestintä saattaa olla 

erilaista, sillä ryhmän viestintään vaikuttavat aina ryhmän jäsenet. Kun vertaa 

tämän aineiston piispojen joukkoa Kurjen tutkimuksen piispojen joukkoon,176 

muutos viestinnässä ja suhtautumisessa piispojen ääneen mediassa on huomattava. 

Aineistossa yksilöiden äänet vaikuttaisivat voimistuneen ja toisaalta ajautuneen 

teologisilta näkemyksiltään aiempaa kauemmiksi toisistaan. Koettu yhtenäisyys 

aineistossa oli heikentynyttä. Muutos piispojen viestinnässä heijastaa muuttunutta 

mediamaailmaa, jossa yksilöt nousevat esiin ja jossa henkilöt vetoavat ihmisiin 

instituutioiden sijaan, mikä huomioidaan Erilaistuvassa kirkossa.177  

Aineistosta nousee esille piispoihin kohdistuvat toiveet voimakkaasta 

valtakunnallisesta medianäkyvyydestä: 

Siinä oli taustalla se, että minä kiersin kaikki hiippakunnan seurakunnat. Pari  kysymystä, 

 joista yksi oli se, mitä te odotatte piispalta. Ja ihan selkeästi tuli toive siitä, että piispa olisi 

 vahvasti esillä julkisuudessa ja antaisi ääntä ja ottaisi kantaa. 

 

Piispoihin kohdistuu aineiston perusteella toiveita vahvasta medianäkyvyydestä 

sekä voimakkaasta äänestä mediassa. Tämä aineistosta noussut huomio on 

ristiriidassa aineistossa suurimman osan piispojen oman kokemuksen kanssa siitä, 

ettei piispa tarvitse päivittäistä julkisuutta eikä piispan kasvojen tarvitse tulla 

samalla lailla tutuksi kuin julkisuuden henkilön. Lisäksi osalla piispoista oli 

aineiston perusteella vaikeuksia saada omaa ääntään kuuluviin valtakunnalliseen 

mediaan. Aineiston pohjalta voikin pohtia sitä, onko kehityskulku kuitenkin 

tulevaisuudessa se, että piispan näkyvyys lisääntyy ja piispan kasvot tulevat 

entistä enemmän tunnetuksi.  
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Nelivuotiskertomuksessa mainitaan piispojen äänet yhtenä kirkon äänistä, 

kun siinä mainitaan kirkon aktiivisuuden ja vaikuttavuuden nousseen 

yhteiskunnassa keskustelussa.178 Kirkon profiloituminen arvovaikuttajaksi 

yhteiskunnassa mainitaan molemmissa nelivuotiskertomuksissa179 

kehityskulkuna, mutta sitä, millä tavalla kyseinen profiloituminen on tapahtunut, 

ja mistä johtuvaa nykyinen oletettu kasvanut vaikuttavuus yhteiskunnassa 

nimenomaan median kautta on, ei tarkalleen ottaen sanota. Hytönen ja Sorsa 

kirkkoa julkisena keskustelijana käsittelevässä luvussa tarkastelevat 

mahdollisuuksia kirkon äänenkäyttäjistä monelta kantilta. Mutta luvussa ei anneta 

selkeää kuvaa, millä tavoin nykyinen kehityskulku on tapahtunut kirkon oman 

toiminnan johdosta.180 Piispojen osuutta kirkon viestinnässä tai mediastrategioissa 

ei esitetä kirkon virallisessa viestintäsuunnitelmassa eikä kirkon toiminnan 

suunnassa.181 

Aineiston perusteella kirkon näkyvyys on pitkälti piispojen, 

valtakunnallisesti erityisesti arkkipiispan ja osittain Helsingin piispan, vastuulla. 

Tämän vuoksi voisi arvella, että kirkon arvokeskusteluissa profiloituminen 

valtakunnallisella tasolla on tapahtunut pitkälti piispojen, erityisesti arkkipiispan, 

mediaan osallistumisen ja medianäkyvyyden kautta. Aineisto herättää 

nelivuotiskertomuksiin verrattaessa kysymyksen, onko kirkon näkyminen 

mediassa piispojen äänellä niin luonnolliseksi koettu asia kirkossa, ettei sitä 

tarvitse mainita kirkon asiakirjoissa erikseen.  

Arkkipiispa oli aineistossa profiloitunut kirkon kasvoiksi julkisuudessa ja 

tätä kautta kirkon kasvoiksi yhteiskunnassa mahdollisesti aikaisempaa 

voimakkaammin, sillä verrattuna Kurjen tutkimukseen182 kirkon ympäristöön, 

yhteiskunta on medioitunut. Lisäksi arkkipiispan asema kirkon viestinnässä oli 

aineiston perusteella kirkon sisällä vahvistunut. Aineistossa muutokset kirkon 

toimintaympäristössä ja kirkon sisällä aiempaa jännitteisempi tilanne haastavat 

piispojen viestintää ja tätä kautta kirkon viestintää. Jännitteisyys kirkon sisällä 

heijastui aineistoon, sillä mielipiteet aineistossa suhteessa piispojen 

moniäänisyyteen sekä arkkipiispan asemaan vaihtelivat melko jyrkästi piispojen 

keskuudessa.  

                                                 
178 Hytönen & Sorsa 2016, 222–223. 
179 Erilaistuva kirkko 2016 & Osallistuva luterilaisuus 2016. 
180 Hytönen & Sorsa 2016, 222–229. 
181 Kohtaamisen kirkko 2014 & Viestintä 2020. 
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Kirkon äänenkäyttö sekä moniäänisyys näyttäytyvät varsin ristiriitaisena, 

sillä aineistossa toisaalta kaivataan yhdenmukaisempaa ääntä suhteessa mediaan, 

vaikka piispojen keskuudessa ei pidetty myönteisenä kehityksenä kirkon äänen 

käytön keskittymistä arkkipiispalle tai kirkon ylätasolle. Kirkon 

nelivuotiskertomuksissa183 sekä tulevaisuuden suunnassa184 painotetaan yhteyden 

löytämistä eritavoin ajattelevien välille. Lisäksi aineiston perusteella kirkon 

äänenkäytölle mediassa lisää vaikeutta tuo se, että vastaanottajan eli median 

kautta tulkintoja tekevien ihmisten tulisi tuntea kirkkoa kyetäkseen ymmärtämään, 

mihin kontekstiin kirkon äänenkäyttö kulloinkin sijoittuu. Toisaalta aineistossa 

piispojen keskinäinen arvomaailma oli hyvinkin samankaltainen. Totuudellisuus 

oli aineistossa kaikkien piispojen arvopohja mediassa toimimiseen. Kirkon 

äänenkäyttö hahmottuu aineiston perusteella kompleksisena, mediatoimintaa 

joiltakin osin vaikeuttavana asiana. 

 

5. Media kirkkoa hajottavana ja tukevana toimijana 
Media hahmottui piispojen näkökulmasta haastatteluissa kahdella tavalla joko 

kirkkoa hajottavana tai tukevana toimijana. Piispat tunnistivat erilaisia 

toimintatapoja, joilla media käsitteli instituutioita yhteiskunnassa. Median 

toimintatavat vaikuttivat kirkkoon eri tavoin. Medialla oli aineistossa voimakas 

itsenäinen asema, jota tutkimukset uskonnon ja median suhteesta vahvistavat.185 

Media ei näyttäytynyt aineistossa piispan työlle alisteisena, vaan selkeästi omana 

instituutionaan, jonka edustajat toimivat oman instituutionsa edustajina.

 Piispojen haastatteluiden perusteella piispan ei ollut enää mahdollista 

sanella mediaan menemistään, vaan toiminta oli selkeästi vuorovaikutteista, jossa 

molemmat osapuolet olivat toimijoita. Media ei aineistossa välittänyt sellaisenaan 

kirkon sanaa ollen alisteinen kirkolle, vaan toimi itsenäisesti päättäen oman 

logiikkansa mukaisesti mitä se halusi julkaista suhteessa piispoihin ja kirkkoon. 

Mediasta oli tullut kuitenkin aineiston perusteella selkeästi osa piispan virkaa niin 

toimintaympäristönä kuin työvälineenä. Media oli aineiston perusteella 

kiinnostunut omien toimituksellisien periaatteidensa kautta kirkosta ja piispoista. 
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Mediaa lähestytään tutkimuksessa hyvin yleisellä tasolla, joten alaluvut kuvaavat 

yleisellä tasolla median ja kirkon suhdetta ja keskittyvät lähinnä kuvaamaan 

sekulaaria mediaa.  

5.1. Media kirkkoa hajottavana toimijana 

Aineistosta piirtyi esiin useita median kirkkoa hajottavia toimintatapoja, jotka 

vaikuttivat kirkkoon eri tavoin. Toisaalta kirkon oma todellisuus ja sen näkyminen 

julkisuudessa , esimerkiksi kirkon sisäisten ristiriitojen kautta, vaikutti aineistossa 

kirkon mediakuvaan sitä hajottavalla tavalla. Haastatteluissa piispat kuvasivat 

medialla olevan erilaisia tapoja ja toimintalogiikoita, mitkä hajottivat kirkkoa, sen 

näkyvyyttä sekä julkisuuskuvaa ja vaikuttivat niin kirkon sisällä kuin kirkosta 

julkisuudessa käytävään keskusteluun.  

Media näyttäytyi aineistossa omana instituutionaan, jolla oli omat intressit 

suhteessa kirkkoon ja muihin yhteiskunnan instituutioihin. Aineistossa media oli 

toimintaympäristö, joka kuului piispojen virkaan, sillä media oli limittynyt osaksi 

kirkkoa kuten muitakin yhteiskunnan instituutioita hallitsemalla julkista tilaa ja 

vaikutti omalla toiminnallaan kirkkoon samoin kuin muihinkin instituutioihin. 

Media ei aineistossa hahmottunut kirkon asemaa uhkaavana tai tarkoituksella 

kirkkoa rikkovana, vaan piispojen haastatteluissa median oma sisäinen 

toimintalogiikka aiheutti kirkolle hajottavana koettuja vaikutuksia. Piispat 

kuvailivat aineistossa mediakenttää enemmänkin realistisessa sävyssä eritellen 

erilaisia mediakentällä tapahtuvia ilmiöitä kuin kielteisen kautta. Haastatteluissa 

piispat pyrkivät tarkastelemaan mediaa laajasti ja kokivat vaikeana yleisellä 

tasolla mediasta puhumisen, sillä haastatteluissa kaikki piispat toivat esille, että 

kokivat median hyvin sirpaloituneena. Mediamaailma onkin pirstaloitunut 

erilaisiin mediamuotoihin,186 mutta aineistosta nousi esille yleisellä tasolla 

vaikuttavia mediailmiöitä. 

Selkeimmin aineistosta piirtyi esille kirkkoa hajottavana tekijänä 

iltapäivälehtityyppinen, uutisoiva media, joka keskittyi lähinnä kohuihin, 

skandaaleihin ja ristiriitoihin. Piispat kuvasivat haastatteluissa yleensä 

journalismin tyyppistä, uskonnoista uutisoivaa ja juttuja toimittavaa mediaa. 

 Moni piispoista kuvasi haastatteluissa kyseisen mediamuodon edustajien 

pyrkivän myymään mahdollisimman paljon lehteä tai yrittävän saada 

mahdollisimman paljon klikkauksia uutislinkkeihin ja tämä tapahtui yleensä 
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skandaalien ja niitä myyvien lööppien kautta. Aineistossa iltapäivälehtityyppiset 

mediamuodot toimivat talouden ehdoilla, mikä aiheutti piispojen mukaan 

revittelevien otsikoiden muodostamista. 

Kyllä media aika paljon on tullut valjastautuneeksi elämysten tuottajaksi, että se minkä 

 takia lööpit myyvät, on se, että ne herättävät tietynlaisia tunteita ja reaktioita ihmisissä. Ja 

 niitäkin ohjaillaan tietynlaisella tavalla, että lööpeissä sellaiset neutraalit ja hyvät asiat 

 kirjoitetaan mustalla valkoisella pohjalla ja sitten surulliset asiat, joista tulisi kokea 

 jonkinlaista surua tai murhetta niin niin ne kirjoitetaan valkoisella tekstillä mustalla 

 pohjalla. Eli meidän tunteitakin tietynlaisessa mielessä ohjaillaan tällaisilla seikoilla. Mutta 

 se mitä nämä niin kuin herättää meissä on reaktioita, usein tunnepohjaisia reaktioita. Ja 

 silloin  kun kirkosta löytyy rikkomuksia, jännitteitä, kärhämiä, skandaaleja, niin tämä kaikki 

 on mitä otollisinta uutisoitavaa sitten medialle. 

 

Haastateltu piispa kuvaa lainauksessa tarkasti, miten media herättää 

ihmisissä tunteita sekä sitä, miten lehden visuaalinen ilme kertoo, millaisista 

tunteista on kyse lehden uutisoinneissa. Uutisoivan median tapana on usein hakea 

ihmisten tunteita herättäviä juttuja, joiden vuoksi aineistossa piispat kuvasivat 

kirkon näyttäytyvän usein mediassa kielteisten asioiden, kuten skandaalien tai 

ristiriitojen kautta.  

1900- ja 2000-luku ovat olleet skandaalien aikaa, mikä heijastaa laajempaa 

yhteiskunnan ja kulttuurin muutosta. Kohut kohdistuvat yleensä yhteiskunnan 

valtaapitäviin, mikä osoittaa että auktoriteettien ja instituutioiden hallitsema 

julkisuus yhteiskunnassa on heikentynyt.187 Piispojen näkökulmasta media ei 

aineistossa tarkoituksella nosta esiin kirkosta ainoastaan kielteiseksi koettuja 

puolia, vaan kuten piispa edellä kuvasi, media toimii oman logiikkansa mukaan 

uutisoiden kirkosta niitä asioita, jotka kiinnostavat ihmisiä ja tätä kautta myyvät 

kyseistä mediamuotoa. Piispojen haastatteluiden mukaan kuohuttavat ja 

ristiriitaiset aiheet nostetaan mediassa esille, sillä ne herättävät ihmisten 

kiinnostuksen. Aineistosta ilmennyt piispojen näkemys siitä, että median 

toimiminen talouden ehdoilla aiheuttaa kohu-uutisia, täsmää tutkijoiden 

huomioihin, sillä median skandaalihakuisuus johtuu osittain eri medioiden 

kaupallisista pyrkimyksistä.188 Rahkosen mukaan ristiriidat ja katkokset 

valikoituvat usein median uutisaiheiksi, sillä journalismin lähtökohtana on käsitys 

lineaarisesta, myönteisestä kehityksestä ja tästä poikkeava nostetaan esille.189 Tätä 

piispa kuvasi haastattelussa: 

No siis sehän median sisäiseen logiikkaan kuuluu se, että se toimii tällä hetkellä suurelta 

 osalta tällaisen, jos minä ajattelen tällaista toimitettua mediaa, toimii talouslogiikan tai 

 talousnarratiivin puitteissa. Ja silloin se merkitsee sitä, että niitä juttuja. Ja sitä, ei ole 

 yksinomaan kysymys siitä, että media pyrkii välittämään totuudenmukaista kuvaa 
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 maailmasta, vaan myöskin siitä, että näitä kuvia myydään. Ja siitä seuraa se, että siinä 

 median sisäisessä logiikassa semmoiset kuin ristiriidat, draama, henkilöt, tämän kaltaiset 

 asiat korostuvat. Arkinen, toistuva ja tavallinen ei ole se mikä tulisi erityisesti näkyviin. 

 

Haastateltujen piispojen mukaan ihmiset hakeutuvat mediassa kohujen ja 

skandaalien äärelle, sillä ne nostattavat ihmisissä voimakkaita tunteita. Kohuista 

saattaa kasvaa skandaali, jonka reunaehdot on usein tarkasti määritelty.190 Piispat 

eivät aineistossa rajanneet kohun ja skandaalin eroa, sillä kuvasivat niitä hyvin 

yleisellä tasolla haastatteluissa eivätkä eritelleet yksittäisiä tapauksia. 

 Tutkimustieto tukee haastatteluissa ilmenneitä piispojen havaintoja 

ihmisten tunteita herättävistä aiheista mediassa, sillä skandaalit kiehtovat 

nimenomaan ihmisyyden peruselementtien käsittelemisen vuoksi.191 Aineistossa 

monet piispoista nimesivät tietyt, toistuvat aiheet mediassa, mitkä käsittelivät 

ihmisyyden peruselementtejä ja nousivat yleensä poikkeuksetta otsikkoihin, kuten 

raha, seksi, ristiriidat ja valta. Kyseisten aiheiden kautta media tarkasteli ja kehysti 

aineistossa instituutioita, kuten kirkkoa, kuten yksi piispoista kuvasi haastattelussa 

kirkon näyttäytymistä skandaalihakuisen median kautta: 

No suoraan sanottuna bad news is good news. Kun talouspäällikkö kavaltaa rahoja tai 

 kirkkoherra tekee jotain väärää tai hyväksikäyttötapaus, niin näitä yksittäistapauksia 

 poimitaan mediaan ja ne saavat suuren julkisuuden ja tietysti se vääristää kuvaa kirkosta 

 kun uutisointi tapahtuu aina negatiivisen kautta. 

 

Aineistossa kirkosta muotoutui skandaalihakuisen median käsissä 

negatiivisesti painottunut kuva. Haastatteluissa piispat kokivat kuvan kirkosta 

vinoutuneen, kun media uutisoi kirkosta skandaalinhakuisesti. Lainattu piispa 

puhui kuvan vääristymisestä, mitä saattaa tapahtua median kautta, sillä ihmiset 

tulkitsevat median välittämää viestintää sen valossa, mikä on heidän oma 

suhteensa kirkkoon ja kristinuskoon. Näin kielteiset uutisoinnit saattavat vahvistaa 

jo olemassa olevaa kielteistä asennetta esimerkiksi kirkkoon, sillä ”media on 

tehokas ylläpitäjä, muttei kovin etevä käännyttäjä”.192 Aineistossa kielteisesti 

painottuneet jutut kirkosta vääristivät osan piispojen mielestä kuvaa kirkosta 

kielteisesti painottuneeksi. 

Haastateltujen piispojen mukaan vastakkainasettelu ”pyhän” 

moraaliyhteisön ja siihen sopimattoman käytöksen välillä oli ihmisiin erityisen 

vetoavaa. Osa piispoista kertoikin haastatteluissa kokevansa, että kirkosta helposti 
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muodostui tietyntyyppisten medioiden kautta kuva tekopyhien yhteisöstä, joka 

harjoitti kaksinaismoralistista käytöstä: 

Tässä on kahdenlaista, tällä hetkellä on tämä yleinen varsinkin printtimedian hätä ja 

 ongelma, kuka seuraa sitä ylipäätään. Niin sitten yritetään tehdä vedoten näihin klassisiin 

 mitkä ne onkaan, ne koot: kateus, kauna, kuolema ja kiima, jotka yritetään löytää siltä 

 alueelta jotain. Tässä minusta on ihan hämmästyttävää se, että Kotimaa ei ole ollenkaan 

 tästä vapaa. -- Että tämän tyyppistähän jonkun verran on, ikään kuin iltalehden ja 

 iltapäivälehtityyppistä journalismia. Ja sitä esiintyy, se on jännä, vaikkapa Hesarissa, sitä 

 esiintyy Kotimaassa, tietysti sitä esiintyy iltapäivälehdissä. Se lähtökohta on,  että kirkko 

 muka ne yrittävät jotenkin olla pyhiä, mutta katsokaapas, mitä ne ovat oikeasti, mitä täällä 

 tapahtuu. Tai toinen on sitten se että eikö ne ole hirveän konservatiivisia ja sitten sortavat 

 naisia ja homoja koko ajan minkä ehtivät. 

 

Aineistossa ristiriita kirkon moraalisesti esikuvalliseksi mielletyn aseman ja 

sen piirissä tapahtuvan epäsopivan käytöksen välillä on mediaa erityisesti 

kiehtova aihe, mihin saattaa vaikuttaa se, että skandaali on moraalinen ilmiö.193 

Skandaalit nousevat osittain edelleen synnistä ja sen ympärille sijoittuvasta 

tematiikasta, kuten sovituksesta ja häpeästä, vaikka yhteiskunnan uskonnollinen ja 

perinteisiin nojaava arvomaailma on muuttunut.194 Tätä synnin tematiikkaa eivät 

piispat maininneet haastatteluissa, mutta moni aineiston piispoista tunnisti 

mediassa näkyvän kärjistetyn mielikuvan kirkosta pyhänä yhteisönä, 

”uskovaisina”: 

Se riippuu varmaan siitä, missä sävyssä se näistä ongelmakohdista uutisoiminen on tehty. 

 Jos se on tehty siinä mielessä, että halutaan tästä kertoa, jotta keskustelu yhteisön sisällä 

 lähtisi liikkeelle. Niin se on minusta hyvä asia. Mutta sitten, jos halutaan osoittaa, mikä 

 myös on ollut mediassa esillä, että halutaan esittää: ” Katsokaa tuollaisia ne ovat, ne 

 uskovaiset tuolla, että tuollaisia tapahtuu. Tämä on koko totuus uskonnollisesta yhteisöstä.” 

 Niin silloin minun mielestä siinä vääristellään totuutta.  

 

Skandaalinhakuinen uutisointi saattoi lainatun piispan haastattelun mukaan 

jättää jopa vääristellyn kuvan uskonnollisen yhteisön kuvauksesta, mikäli 

yhteisössä ilmennyt ongelma esitetään koko totuutena yhteisöstä. Tässä 

yhteydessä aineistossa piispat nostivat esille median vastuun sen esittämästä 

kuvasta todellisuudesta. Adut käyttää haastateltujen piispojen aineistossa 

kuvaamasta ilmiöstä termiä saastuminen. Saastumisella tarkoitetaan sitä, kun 

skandaali vaikuttaa yksilön lisäksi koko ryhmään negatiivisesti. Tämä tapahtuu 

kun median esille nostama yksilön rikkomus ja sitä seuraava paheksunta laajenee 

koskemaan ryhmää tai instituutiota, johon yksilö kuuluu.195 

Taira kutsui klassisiksi esimerkeiksi kielteisiä uutisia kirkosta ja 

kristinuskosta, joissa paljastetaan moraalisen esikuvan, esimerkiksi kirkon 
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työntekijän, rikkeellinen toiminta ja näin toimimalla mediassa alennetaan esikuva 

tavallisen yleisön tasolle.196 

Kun media välittää tietoa muista yhteiskunnan instituutioista ja tekijöistä, 

kuvauksia niiden toiminnasta ja puheista, sen omat toimintatavat vaikuttavat 

siihen, millaisena tieto esitetään, sillä median tiedonvälitys ei ole puhdasta ja 

objektista.197 Välittäessään tietoa toimittaja järjestää, painottaa ja valitsee erilaisia 

näkökulmia eli kehystää jutun tietyllä tavalla tuoden ilmi, kuka on vastuussa 

asiasta tai luonnehtii sitä ja saattaa antaa epäsuorasti suosituksen 

ratkaisuvaihtoehdolle.198 Toisaalta uskonnon mediatisaatioon ilmiönä kuuluu, että 

uskonnollisessa journalismissa uskonnon näkyvyyden lisääntyessä mediassa, 

media lähestyy yhä enemmän uskonnollisia aiheita ja uskonnollisia yhteisöjä 

omista lähtökohdistaan käsin, kehystäen ja rajaten sitä mieleisekseen välittäessään 

viestiä. Uskonnollisten ryhmien kyky määritellä itseään ja uskontoa median 

välityksellä heikkenee ilmiössä.199  

Piispat eivät haastatteluissa käyttäneet termiä kehystäminen, mutta 

aineistossa piispat kuvasivat kehystämistä, kun kertoivat toimittajien päättävän 

loppukädessä siitä, minkälaisen kuvan halusivat antaa ja millaisena luonnehtivat 

kirkkoa tai piispaa tekemässään jutussa: 

Toimittaja voi ujuttaa omaan juttuunsa, vaikka se käsittelisi sellaista asiapitoista 

 kokonaisuutta, niin toimittaja voi ujuttaa oman näkökannan tai oman asennoitumisensa, 

 hyvin pienillä sanavalinnoilla. Tässä oli hiljattain juttu Hesarissa (Helsingin Sanomat) 

 parista papista, jotka oman alueensa parissa pitivät tällaista virsikaraokeiltaa. Se toistui kai 

 säännöllisesti ja siellä oli hyvin paljon väkeä. Ja kun näitä haastateltiin, näitä kyseisen 

 ravintolan, pubin, asiakkaita, niin he antoivat hyvin myönteistä palautetta tästä 

 virsikaraokesta, ylipäätään läsnäolostaan siellä. Toimittaja sai jollain tavalla mukaan sen, en 

 muista enää sanamuotoa, mutta jonkun piikin tai naljailevan viestin siihen mukaan, joka 

 antoi ymmärtää että tavallaan että se ei olekaan ihan jollakin tavalla koherenttia tai 

 uskottavaa se, mitä siellä tapahtuu. Vaan, että se ei ole koherenttia tai jollain tavalla 

 uskottavaa mitä siellä tapahtuu, vaan siinä on joku piirre, jonka takia voi pikkusen naljailla. 

 Tällaisten kautta ihmiset varmasti muodostaa sen käsityksensä kirkosta ja kyllähän tänä 

 päivä, minun käsittääkseni, yleinen mielikuva siitä, mitä Suomen evankelis-luterilainen 

 kirkko on, se on hyvin pitkälti muotoutunut juuri median antaman kuvan perusteella. Ja 

 tietenkin tässä tulee vastaan, kun mediakenttä on niin sirpaleinen, siitä on vaikea luoda 

 sellaista selkeää yhtä, yksiselitteistä kuvaa. 

 

Lainauksessa haastateltu piispa puhuu toimittajan tekemästä kehystämisestä, 

joka tässä tapauksessa oli kirkkoa hajottavaa, sillä toimittajan kehystäminen oli 

kirkon tapahtuman luonnehtimista epäuskottavaksi. Kuitenkaan aineistosta ei 

voinut vielä hahmottaa uskonnon mediatisaatiota tukevaa uskonnollisen yhteisön 
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kehystämistä ja rajaamista omavaltaisesti. Aineistossa media kuitenkin päättää 

siitä, mikä ylittää uutiskynnyksen kirkon asioista uutisoidessa. Tämä tukee 

heikosti tukee uskonnon mediatisaatiota.200 Tätä muutamat piispat kuvasivat 

aineistossa niin, etteivät kyenneet samaan omaa ääntä esiin suhteessa 

valtakunnalliseen mediaan, sillä media ei tarttunut heidän 

keskustelunaloituksiinsa. Lisäksi piispat nostivat aineistossa esille tapauksia, jossa 

media ei osannut tarttua piispojen ja kirkon näkökulmasta tärkeään aiheeseen, 

vaan saattoi kuvata epäolennaista seikkaa tavoittamatta kirkon hengellistä ydintä: 

Tämä onkin varmaan yksi haaste, että tavallaan jos miettii vaikka meidän kirkollisia 

 kesäjuhlia, minne tulee kymmeniä tuhansia ihmisiä. Niin eihän media niistäkään saa oikein 

 muuta irti, toimittajat, kuin sen, kuinka paljon siellä jaetaan soppaa ja kuinka monta ihmistä 

 siellä käy ja minkälainen se infrastruktuuri siellä on ja mitä se aiheuttaa paikkakunnan 

 taloudelle. Näin poispäin. Mutta itse asiasta, miksi porukka on tullut kasaan, niin siitä on 

 niin kauhean vaikea saada tuntumaa. Se kertoo myös tällaisesta uskontojournalismin 

 vaikeudesta. Erittäin haastava journalismin ala, joka tarvitsisi ehdottomasti ihmisiä, jotka 

 tuntevat sisältä käsin uskonnollista kysymyksen asettelua ja elämää. Tällaisia toimittajia 

 tarvittaisi huomattavasti enemmän. 

 

 Kaikki piispat nostivat toimittajan roolin esille piispojen haastatteluissa. 

Aineiston perusteella toimittajan rooli oli keskeinen siinä, millaisena kuva 

kirkosta välittyi mediassa. Mikäli toimittaja halusi olla hyvin kriittinen tai hänen 

oma suhteensa uskontoon oli puolueellista (eli toimittajalla oli omia motiiveja 

suhteessa kirkkoon tai uskontoihin yleensä), tulivat ne yleensä selkeästi 

toimittajan jutusta esiin piispojen haastatteluiden perusteella. Piispat kuvasivat 

aineistossa omaa rooliaan selkeästi lähteenä, eli he eivät voineet vaikuttaa omalta 

osin kovinkaan paljon siihen, millaisena lopullinen kuva heistä tai kirkosta 

mediaan muotoutui. Uskonnon mediatisaatiossa uskonnollisen yhteisöt ja yksilöt, 

tässä tapauksessa piispat, mukautuvat lähteen rooliin, jotta ne saavat äänensä 

kuuluviin median hallitsemalla julkisella kentällä.201 Tästä poikkeuksena 

aineistossa oli piispojen joukosta muutamat piispat, joilla selkeästi oli 

hallitsevampi rooli suhteessa mediaan.  

Kyllä minä ajattelen, että mediaa ei voi hallita. Että se siis tosiasiassa toimittaja 

 ratkaisee aika itsenäisesti sen, millaisen vaikutelman hän haluaa antaa sitä juttua 

 kirjoittaessa. Ja aina ei ole toimittaja, vaan esimerkiksi toimituspäällikkö, joka valitsee 

 otsikon millä myy jutun lukijalle siinä lehdessä. Nämä on sellaisia seikkoja, joihin ei voi 

 vaikuttaa. Tietysti minä voin vaikuttaa siihen, että miten minä sanon asiat, mulla on oikeus 

 tarkistaa että sanottu tulee, minulla on mahdollisuus reklamoida siitä, sanoa että tämä ei 

 vastaa antamaani haastattelua. Nämä on millä pystyn vaikuttamaan toimittajaan, mutta jos 

 hänen lähtökohtainen asenteensa on hyvin kielteinen tai kriittinen tai hänellä on hyvin 

 vahva näkemys, miten hän haluaa jutun tehdä, niin en minä siihen pysty vaikuttaa. Minä 

 pystyn toimittajalle sanomaan, että tämä asiavirhe tässä on, että ei pidä paikkaansa ja hän 

 sen korjaa kyllä, mutta jos hänellä on asenne, niin en minä sitä todennäköisesti pysty 

 muuttamaan. Siihen on nöyrästi suostuttava. 
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Kuten edellä olevasta lainauksesta tulee ilmi, omien sanojen asettelu sekä 

lopullisen haastattelun tarkistaminen olivat piispojen haastatteluiden perusteella 

piispojen omia keinoja vaikuttaa siihen, ettei paikkaansa pitämätöntä tietoa 

päässyt toimittajan artikkeliin. Lainauksessa kuvataan toimittajan valtaa suhteessa 

kuvattavaan yhteisöön tai ilmiöön. Toimittajien heikko osaaminen uskonnollisista 

asioista oli piispoja aineistossa huolestuttava ilmiö. Moni piispoista kertoi 

joutuvansa käyttämään aikaa antamissaan haastatteluissa toimittajien perustietojen 

korjaamiseen. Aineistossa toimittajien osaamista uskonnoista verrattiin 

urheilutoimittajaan. Piispat painottivat haastatteluissa, että uskonnollisista asioista 

ja uskonnon kentästä toimittajilla tulisi olla edes perustiedot hallussa tehdessään 

juttua: 

Mutta kyllähän uskontojournalismille pitää päätoimittajan asettaa ne samat kriteerit kuin 

 muullekin journalismille. Jos urheilutapahtumaan lähetettäisi minut urheilutoimittajaksi, 

 niin sehän olisi katastrofi kun en juuri erottaisi pesäpalloa jalkapallosta. Että myös se on 

 lehden journalismin takeen linja, että toimittaja, joka tekee asiaa, jostakin tietystä asiasta. 

 Nyt tässä tapauksessa uskonnosta ja kirkosta, niin hän on tehnyt kotiläksynsä ja hän tietää 

 faktat ja että häntä ei ohjaa se oma motiivi. Tässä asiassa on hyviä esimerkkejä, siitä miten 

 hyvin toimitaan ja sitten on niitä huonoja esimerkkejä, surullisia tapauksia, mutta niin on 

 kirkonkin toiminnassa. 

 

Toimittajien heikko osaaminen aiheutti aineistossa yksinkertaistavaa ja 

huonolaatuista journalismia uskonnoista sekä uskonnollisista yhteisöistä, kuten 

kirkosta. Tämä omalta osaltaan vaikutti mediasta välittyvän tiedon tasoon 

uskonnoista.  

Haastatteluissa kävi selväksi, että osa piispoista koki kirkon kuvan 

muotoutuvan hyvin pitkälti median välityksellä ihmisille, kun taas osa piispoista 

ei halunnut arvioida median vaikutusta, sillä koki olevansa väärässä asemassa 

siihen, ja osa piispoista taas painotti aineistossa ihmisten oman henkilökohtaisen 

kokemuksen merkitystä. Kuitenkin median parissa tehdyn tutkimuksen mukaan 

media vaikuttaa ihmisten mielikuviin, vaikkei suoraan vaikutusta ihmisiin pystytä 

tutkimaan, sillä siihen vaikuttavat monet tekijät.202  

Aineiston perusteella median tapa käsitellä kirkkoa kielteisten asioiden, 

kuten ristiriitojen, epäkohtien, vastakohtien, rikkeiden ja erilaisten kohujen kautta, 

luo kirkosta ja sen paikassa yhteiskunnassa yksipuolista kuvaa. Kielteinen 

uutisointi aiheutti aineistossa vääristynyttä kuvaa kirkosta ja näin media heikensi 

kirkon asemaa yhteiskunnassa vaikuttamalla siihen, millaisena kuvan välitti 

kirkosta uskonnollisena yhteisönä julkisuuteen.  
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Lisäksi vaikutti siltä, että aineistossa median edellä kuvatun kaltainen 

lähestymistapa kirkkoon saattoi vaikuttaa siihen, millaista yhteiskunnassa yleinen 

suhtautuminen kirkkoon oli. Eli yleiset mielikuvat kirkosta ja sen asemasta 

saattoivat muodostua vinoutuneeksi kielteisten uutisointien vuoksi. Kohtaamisen 

kirkossa kirkon haasteena on, että ihmisten käsitykset kirkosta muodostuvat 

median kautta, minkä vuoksi kirkon viestinnän tulisi olla ennakoivaa ja nopeasti 

reagoivaa.203 Tämä vahvistaa aineiston piispojen käsityksiä kirkosta median 

kautta muodostetuista mielikuvista. 

Asenteiden muodostamiseen median kautta vaikutti piispojen 

haastatteluiden mukaan se, että ihmisillä oli heikentynyt tietämys uskonnollisista 

asioista ja ihmiset muodostavat käsityksiään median kautta, mitä tukee 

tutkimustieto siitä, että pohjoismaissa mediasta on maallistumisen myötä tullut 

jopa ensisijainen lähde ihmisille uskonnollisissa asioissa.204 Toisaalta 

maallistumista heikentävää on se, että uskonnosta kiinnostuneet pääsevät etsimään 

informaatiota digitalisaation myötä valtamedioiden tarjoaman tiedon lisäksi 

muualta. Ne, jotka eivät ole kiinnostuneita etsimään lisätietoa, päätyvät 

muodostamaan käsityksensä aiheesta valtamedian tarjoaman tiedon varassa.205 

Kohtaamisen kirkko huomioi muutokset suomalaisten uskonnollisuudessa: 

heikentynyt uskonnollisen kasvatuksen saaminen ja irralliset kontaktit suhteessa 

uskonnolliseen yhteisöön aiheuttavat uskonnollisuuden heikkenemistä, joten 

piispojen huomiot ovat siis samansuuntaisia kirkon tulevaisuusselonteon tekemien 

huomioiden kanssa.206  

Haastateltu piispa kuvasi kirkon näyttäytymistä median kautta 

yhteiskunnassa kritiikin kohteena: 

Kirkko on helposti joutunut uhrin tai altavastaajan asemaan. Kirkolle ominaista ei ole 

 lähteä haastamaan tai nousemaan toisenlaisille argumenteilla vastaan. Joku muu 

 organisaatio saattaisi olla aggressiivisempi mediassa, kääntäisi median puolelleen. 

 Kirkko on tyytynyt olemaan sylkykuppi. Se on saanut kirkon näyttämään ehkä vähän 

 heikolta, vanhanaikaiselta ja hajanaiselta. Mutta siitä kirkossa on tällainen kuva mediassa, 

 saa näyttämään kirkon vähän kärsineeltä ja vanhanaikaiselta.  

 

Kuitenkin aineistossa piispat painottivat, että kirkossa on omat huonot puolensa 

kuten kaikissa yhteisöissä ja kritiikki tulee kohdata. Uskonnollinen journalismi on 

yksi ilmenemismuoto uskonnon mediatisaatiolle pohjoismaisessa yhteiskunnassa. 

Aineistossa kirkon näkyminen mediassa kritiikin kohteena ja kielteisten asioiden 
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kautta kuvattuna on yksi esimerkki siitä, miten uskonnollisessa journalismissa 

media käyttää valtaa määritellä ja rajata uskonnon näkymistä median 

lähtökohdista ja sen intressien kautta. 207 Aineiston perusteella kohut ja kirkon 

kehystäminen kielteisten asioiden kautta uutisoiden ovat heikkoa uskonnon 

mediatisaation vaikutusta. Kirkko ei kykene kontrolloimaan sitä, minkälaisena 

siitä tehdyt mediakuvaukset tulevat julkisuuteen, mikä ilmentää heikosti tätä 

uskonnon mediatisaation ilmenemismuotoa.208 Aineisto nostaa esille kysymyksen 

siitä, tulisiko kirkon kyetä vielä aikaisempaa enemmän mukautumaan median 

tapaan käsitellä uskonnollisia yhteisöjä ja uskontoa ja vaikuttaisiko tämä siitä 

muodostettuihin mediakuviin auttaen kirkkoa välittämään omaa sanomaansa 

aikaisempaa paremmin. 

Toisaalta haastatteluissa piispat kokivat median ”hampaisiin” joutumisen 

asiana, johon oli vaikea itse vaikuttaa. Yksi piispoista käytti haastattelussaan 

ilmaisua ”journalistinen raiskaus”, mikä tarkoitti hänen mukaansa sitä, että 

median edustaja oli päättänyt ennalta saattavansa naurunalaiseksi valikoimansa 

henkilön riippumatta henkilön toiminnasta. Kohut näyttäytyivät piispoille hyvin 

arvaamattomina, mitä tukee Kantolan tekemä tutkimus poliittisista skandaaleista 

2000 -luvulla. Kantola kuvaa, että skandaaleiden alkua ja loppua on vaikea 

selkeästi määrittää, ne ovat sekavia prosesseja, jossa erilaiset väitteet, muistelut ja 

syyttelyt ovat otsikoissa, minkä jälkeen skandaali vaimenee ja katoaa 

julkisuudesta usein ilman selkeää vaikutusta tai ratkaisua. Skandaalin keskelle 

joutunut julkisuuden henkilö voi saada syytetyn leiman, vaikkei se vastaisi 

todellisuuden tapahtumia.209 

Aineistosta nousi esille, että konkreettisimmillaan media vaikutti kirkon 

jäsenistöön uutisoinnillaan. Kirkosta eroaminen oli piispojen haastatteluista 

ilmennyt konkreettisin asia, mihin median vaikutti kirkkoa hajottavalla tavalla. 

Aineistossa piispojen mukaan erityisesti kohut ja skandaalit aiheuttivat kirkosta 

eroamista ja kohut näyttäytyivät aineistossa mediassa toimimisen varjopuolena: 

On, on ja se (kohut) vaikuttaa kirkosta eroamiseen. Ihmiset tekee tunnemyrkyssä sitten 

 hätiköityjä päätöksiä, myöskin heppoisten, jopa väärien tietojen pohjalta. Sitten jos joku 

 media ottaa hampaisiin jonkun ihmisen tai viranhaltijan niin vaikka hän olisi kuinka hyvin 

 hoitanut virkaansa, niin sieltä nurkasta on sitten vaikea päästä ulos. Että tämä on sellainen 

 ikävä puoli. Sosiaalisessa mediassa voi syntyä joku someraivo, niin tämä tekee asioista 

 vaikeita. Ja myöskin että ei ole kärsivällisyyttä monimutkaisia asioita käsitellä riittävän 

 syvällisesti, vaan yleensä vain kärjistykset ja yksinkertaistukset pääsevät esille. 
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Kirkko näyttäytyy median riepoteltavana. Ensin naispappeuskeskustelussa, sitten 

 parisuhdekeskustelussa, monissa muissa: kirkko ja raha tai kirkollisveroasiat  tai kirkosta 

 eroaminen. Tällaiset laittavat kirkon niin kuin altavastaajaksi mediassa. 

 

Liian usein tuntuu siltä, kun kirkko näkyy mediassa, näkyy negatiiviset asiat kirkosta 

 eroamiset tai väärinkäytöksen ja tällaiset asiat. 

 

Kirkosta eroaminen ja siitä uutisointi nousi aineistossa esiin, sillä piispat 

kertoivat kirkosta eroamisuutisoinnin olleen selkeästi mediassa eräänlainen trendi 

viimeaikoina. Aineistossa mediassa usein toistuva erouutisointi sai kirkon 

näyttämään heikolta yhteiskunnassa ja toisaalta moni piispoista nosti esiin 

eroamisuutisointeihin liittyvät vapaa-ajattelijoiden tarkoitusperät, joihin media ei 

heidän näkökulmastaan ollut kriittinen: 

Tässä välillä oli semmonen vaihe, jossa tää vapaa-ajattelijoiden kirkosta eroamisvaihe oli 

aktiivinen ja joitten kirkosta eroamisaktiviteetti oli semmonen, joka media nielas täysin 

kritiikittömästi. Meni monta vuotta, jollan ensimmäisenä päivänä tuli vapaa-ajattelijoiden kirkosta 

eroamisjutut ja joka ikinen media toisti sitä. Nyt kirkko on vastannut siihen että se itse antaa nää 

luvut ja nostaa esiin kirkkoon liittyneiden kasvavan määrän.Tällä lailla pyrkii vaikuttamaan tässä 

kysymyksessä vapaa-ajattelijoiden uutisointia vastaan. Monta vuotta meni niin että media täysin 

kritiikittömästi niinku käytti tätä vapaa-ajattelijoiden taitamaa mediatyötä eikä osannut olla 

kriittinen. 

 

Rahkonen nosti tutkimuksessaan esille, että vapaa-ajattelijoiden eli 

uskontokriittisten ryhmien näkyminen lehtien uutisoinnissa on vähäistä 

suhteutettuna kirkon ja kristinuskon myönteisen tai neutraalin sävyiseen 

uutisointiin,210 mutta toisaalta, kun suhteutetaan vapaa-ajattelijoiden yhdistysten 

koko suhteessa sen saamaan julkisuuteen, on uskontokriittisten ryhmien saama 

huomio mediassa suurta. Tätä havaintoa tukee myös Tairan tutkimus uskonnon 

näkyvyydestä sanomalehdissä.211 

Yksi piispoista nosti haastattelussa esille, että kokee median suunnalta 

asetettujen ennakko-oletusten kahlitsevan kirkkoa. Aineiston perusteella kirkko 

näkyikin piispojen kautta vain median sille asettamilla keskustelukentillä, mikä 

osittain rajoitti kirkon mahdollisuuksia mediassa. Näin media näyttäytyi piispojen 

keskustelunaiheita rajoittavana tekijänä suhteessa julkiseen keskusteluun, sillä 

esimerkiksi hengellisyys ei aineistossa ollut aihe, joka herättäisi kiinnostusta 

mediassa. Aineistossa media selkeästi valitsi ja määritteli aiheet, jotka nousivat 

esille median välityksellä julkiseen ja joista keskusteltiin julkisesti. Media tuo 

uskonnon julkiseen tilaan, joka on lähtökohdiltaan liberaali ja poliittinen212, mikä 

vaatii kirkon edustajilta erilaista kommunikoinnin tasoa kuin puhtaasti hengellistä. 

                                                 
210 Rahkonen 2007, 35. 
211 Rahkonen 2007, 35 & Taira 2014. 
212 Hjarvard 2012, 32. 
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Tämän vaatimuksen piispat olivat tunnistaneet ja yksi haastatelluista piispoista 

nosti esille, että julkisen keskustelun kieli oli lähtökohdiltaan erilaista eikä 

kyennyt ilmentämään hengellistä todellisuutta: 

Koska siinä keskustelussa, mitä käydään sen agendan, keskuksen, asettaa muut. Silloin on 

 keskusteltava ja puhuttava myös sillä kielellä, jota julkinen keskustelu käyttää. Ja se kieli ei 

 ole esimerkiksi niitä uskon kielen ydintekijöitä, joita ovat vaikka riitit tai rukous tai 

 jumalanpalvelus. Niin se ei ole julkisen keskustelun kieli. Ja se on sitten toinen asia, 

 osallistutaanko. Kaikki tämä on ikään kuin mukana ja silloin kun tullaan käymään 

 keskustelua sillä kielellä, joka on käytössä. Mutta sen kielen keskelle ei voi siirtää tätä 

 aidosti ja syvästi hengellistä tai tällaista uskon kielen maailma, ja siitä huolimatta se on 

 mukana niiden ihmisten kautta, jotka siihen osallistuu. 

 

Haastatellun piispan havainto erilaisesti kielestä, johon julkisessa 

keskustelussa on mukauduttava, ilmentää heikkoa uskonnon mediatisaatiota. 

Uskonnolliset yhteisöt ja instituutiot joutuvat mukautumaan julkisen keskustelun 

kieleen, joka ei ole uskonnollisen yhteisön omaa kieltä eli riittejä, 

jumalanpalveluksia tai uskonnollisen yhteisön uskottavia normeja, kuten 

Raamattu.213 Toisaalta piispojen haastatteluista ei kuitenkaan noussut esiin, että 

piispojen asema yhteiskunnallisessa julkisessa keskustelussa olisi ainoastaan 

median lähteen asema, kuten uskonnon mediatisaatiossa kuvataan. Aineiston 

perusteella piispojen asema oli paljon auktoriteetillisempi ja kulttuurillisesti 

yhteiskuntaan kuuluva suhteessa mediaan, sisältäen arvo- ja yhteiskunnallisen 

vaikuttajan aseman, kuin mitä median lähteenä toimimisen rooli edellyttää. 

Aineistossa osa piispoista koki, että yleinen ilmapiiri oli hyvin kärjistynyttä 

tiettyjen teemojen, kuten tässä tapauksessa seksuaalisuuden, kohdalla. Näistä 

aiheista oli vaikeaa käydä piispojen haastatteluiden mukaan rakentavaksi koettua 

keskustelua. Media onkin suhteessa näihin kysymyksiin konfliktihakuinen.214 

Piispojen haastatteluista nousi esille, että osa piispoista koki mediailmapiirin 

olevan kärjistynyttä: vaikeista teemoista ei kyetty keskustelemaan rakentavalla 

tavalla. Kohtaamisen kirkossa kuvataan kirkon sisällä vallitsevaa asenteiden ja 

näkemysten jakautumista johtuvaksi uskonnollisen monimuotoistumisesta 

seuraavasta ristiriidasta voimakkaasti ja heikosti uskonnollisten ihmisten välillä. 

Lisäksi ihmisten sitoutuminen ja suhde kirkkoon on suomalaisessa yhteiskunnassa 

muuttunut lyhyessä ajassa ohuemmaksi.215  Aineistossa piispat kuvasivat 

keskustelun seksuaalisuudesta olevan vaikeaa ja ristiriitaista myös kirkon sisällä:  

Kirkossa, minusta se on hyvä kuvaus, kun yksi pappi sanoi että tämä seksuaalisuus 

 puhaltaa ilmat tai vie hapen kirkollisessa keskustelussa. Ja tämä on mielestäni totta ja sen 

 takia minä olen halunnut ohjata keskustelua muihin teemoihin. En siksi, etteikö 

                                                 
213 Hjarvard 2012, 32–33. 
214 Hjarvard 212, 33. 
215 Kohtaamisen kirkko 2014, 13. 
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 seksuaalisuus olisi tärkeää, tai etten uskaltaisi siitä keskustella. Tai etteikö kirkolla olisi 

 siitä mielipiteitä tai että mielestäni niissä kirkon kannoissa olisi mitään hävettävää. Mutta 

 ilmapiiri on niin kärjistynyt, oli silloinkin kun käsiteltiin tätä sukupuolineutraalia 

 avioliittolakialoitetta tai tuota samaa sukupuolta olevien parisuhteita, ilmapiiri on niin 

 kärjistynyttä, että on hirveän vaikea osallistua siihen keskusteluun. 

 

Siinä on varmaan sellainen, että kirkossa on vaikea keskustella siitä asiasta. Kannat ovat 

 jyrkkiä, ne ovat etääntyneet toisistaan, kieli on kärjistynyt, mutta myöskin valtamedioitten 

 vallalla oleva ideologia, kaikkea saa tehdä, kunhan ei vahingoita toista ja kaikki, mikä ei 

 tähän mahdu, on jotenkin holhoavaa tai ahdasmielistä tai vahingoittavaa. Minusta tämä ei 

 riitä, halutaan sanoa jotenkin enemmän, mistä hyvästä elämässä on kysymys ja millä 

 tavoin. Millainen seksuaalisuus palvelee hyvää elämää ja millainen vahingoittaa sitä tai 

 millainen seksuaalinen käyttäytyminen palvelee hyvää elämää ja millainen taas ei. Eli tässä 

 asiassa kirkon ja valtamedian käsitykset ovat aika kaukana toisistaan. Ja kirkolla on 

 myöskin, se ujostelee, se ei oikein uskalla luterilainen kirkko olla tässä vastavirtaan menijä. 

 Eikä niin kuin uskalla olla vastakulttuurinen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

 

Kirkon ja median suhde. Tällä hetkellä se on toimiva, erityiskysymyksiä vaaliva ja 

 sellaisena se on minusta hyvin kapea-alainen. Media kokonaisuudessaan on kiinnostunut 

 vain tietyistä teemoista, sen sijaan että puhuisi koko yhteiskunnan tilasta. Ja me yleensä 

 voidaan pienemmissä piireissä tietynlaisena vitsinä puhua siitä, että kirkossa on kaksi asiaa, 

 jotka kiinnostavat mediaa. Naispappeudesta ja sukupuolineutraalista avioliittolaista. Ja 

 nämä teemat ovat paljon olleet esillä mediassa ja ovat myöskin vääristäneet kirkon 

 todellisuuskuvaa. Ja sen mistä minä lähdin liikkeelle, mikä on kirkon keskeinen sanoma, 

 sen toivon tuominen ihmisten keskelle, se on tapahtunut tämän toivon sanoman esillä pidon 

 kustannuksella. Ja olemme nähneet. Median suhde kirkkoon on tällainen erityiskysymyksiä 

 ja tiettyjä skandaalinomaisia asioita ylläpitävä. 

 

Lainaukset kuvaavat hyvin sitä, miten nimenomaan seksuaalisuusteema on 

yksi ilmenemismuoto uskonnon mediatisaatiolle. Uskonnosta uutisoiva 

journalismi kyseenalaistaa institutionaalisen uskonnon arvomaailmaa, mikäli 

arvot poikkeavat jollain tavalla ympäröivän yhteiskunnan arvoista. Koska 

journalismi on omaksunut niin sanotut sekulaarit arvot ympäröivästä 

yhteiskunnasta, uutisoiva media pyrkii modernisoimaan uskontoa eli tässä 

tapauksessa kirkkoa ja oikomaan sen ei-hyväksyttävinä koettuja normeja ja 

käytöstä.216 Sukupuolten välinen tasa-arvo ja homoseksuaalisuus ovat teemoja, 

jotka pohjoismainen media usein esittää siinä valossa, ettei kristinusko eikä kirkko 

ole niiden suhteen yhtä suvaitsevainen ja tasa-arvoinen kuin muu yhteiskunta, kun 

muuten kirkko esitetään mediassa kulttuurisesti yhteiskuntaan kuuluvana 

instituutiona.217   

Haastatteluista ilmennyt piispojen huomio erikoiskysymyksistä, jotka ovat 

hyvin latautuneita ja joista media mielellään uutisoi oikoen kirkon käsityksiä, on 

yhdensuuntainen uskonnon mediatisaation vaikutuksien kanssa. Moberg ja Sjö 

nostavatkin esille tarkastellessaan kirkon viestintää suhteessa 

homoseksuaalisuudesta käytyyn julkiseen keskusteluun, ettei kirkko ollut 

                                                 
216 Hjarvard 2012, 33. 
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varautunut tai kyennyt hillitsemään julkisessa keskustelussa noussutta kohua. 

Toisaalta julkinen mediassa käytävä keskustelu tuo uskonnon selkeästi 

näkyvämmäksi yhteiskuntaan.218 

Aineistosta nousi esiin, että kirkon sisäiset ristiriidat ja polarisoituminen 

myös suhteessa seksuaalisuuskysymykseen vaikeuttavat sen kykyä käydä julkista 

mediassa käytävää keskustelua, mikä ilmeni myös kysymyksessä kirkon äänestä 

ja kirkon moniäänisestä viestinnästä. Aineiston perusteella on kuitenkin vaikea 

sanoa missä määrin yksi tekijä vaikuttaa, sillä kysymys vaikuttaa aineistossa 

olevan pikemminkin yleisestä kirkon polarisoitumisesta, joka näkyy monella eri 

tasolla ja vaikuttaa kirkon julkisuuskuvaan. Näin ainoastaan median 

toimintalogiikka ja sen tietyt mediamuodot ja mediailmapiiri eivät vaikuta 

kirkkoon hajottavalla tavalla, vaan aineiston perusteella kirkon sisäiset ristiriidat 

sekä kysymys kirkon äänenkäytöstä vaikuttavat kirkon profiloitumiseen mediassa. 

 

5.2. Media kirkkoa tukevana toimijana 

Aineistossa media näyttäytyi kirkkoa tukevana toimijana. Median kautta kirkko 

oli läsnä yhteiskunnassa kun se näkyi julkisessa tilassa median välityksellä. 

Toisaalta kirkko tavoitti median kautta laajasti jäseniä, jotka eivät osallistuneet 

aktiivisesti kirkon toimintaan. Media näyttäytyi myös kirkon profiilia 

yhteiskunnassa kohottavana ja luovana tekijänä. 

 Piispojen haastatteluiden perusteella media tuo kirkon näkyväksi 

yhteiskunnassa. Ilman median tarjoamaan julkisuutta, kirkko ei näkyisi 

yhteiskunnassa samalla tavoin, sillä nykyinen todellisuus on medioitunutta.219 

Minusta se on erittäin tärkeää. Jos kirkko puuttuu julkisuudesta, puhutaan sitten vaikka 

 televisiosta, radiosta tai printtimediasta. Niin sitten kirkko puuttuu sieltä, niin sanotusti 

 keskeltä kylää. Kirkkorakennus ei ole enää keskellä kylää, mutta se kirkon sanoma on 

 keskellä kylää, keskellä korttelia. kaupunkia, lähiötä silloin jos me olemme julkisuudessa. 

 

Lainauksessa piispa kiteyttää median merkityksen kirkolle aineistossa. Piispojen 

haastatteluiden perusteella media tuo kirkon näkyväksi yhteiskunnan julkiseen 

tilaan. Uskontojen vaikutuskyky on nykyään riippuvaista uskonnollisten ryhmien 

toimimisesta mediassa ja median kanssa.220 Kirkko näkyy ja vaikuttaa aineistossa 

median välityksellä. 

                                                 
218 Moberg & Sjö 2012, 88. 
219 Sumiala 2010. 
220 Hjarvard 2011, 122; Hoover 2011, 612; Lövheim 2011, 164. 
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Kirkko näyttäytyi aineistossa hyvin luontevana osana mediamaisemaa ja 

vaikutti siltä, että piispoille kirkon näkyminen mediassa oli luontevaa jatkumoa 

kirkon ja median välisessä suhteessa. Pohjoismaissa onkin hyvin tyypillistä, että 

kristinusko ja tätä kautta kirkko näytetään median kautta luonnollisena osana 

julkista elämää.221  

Toisaalta Hjarvard huomioi myös, että pohjoismaalaiselle medialle on 

tyypillistä olla hyvin erillinen muista instituutioista ja käsitellä yhteiskunnan eri 

instituutioita hyvin tasavertaisesti tekemättä eroa uskonnollisten ja ei-

uskonnollisten instituutioiden välille.222 Tätä piispat kuvasivat haastatteluissa, kun 

kertoivat kirkon näkyvän mediassa hyvin totuudenmukaisena. Aineistossa 

piispojen lähtökohtana oli, että media käsitteli kirkkoa samalla tavoin kuin 

muitakin yhteiskunnan toimijoita. Piispat kertoivatkin haastatteluissa, etteivät 

odottaneet minkäänlaista erityiskohtelua median taholta, vaan kirkkoa tuli 

käsitellä kuten muitakin yhteiskunnan instituutioita. Aineistosta nousi esille 

selkeästi edellä kuvattu tyypillinen pohjoismaalainen media, joka kuvaa ja 

käsittelee yhteiskunnan eri tahoja hyvin tasa-arvoisesti: 

  No totta kai media suhtautuu kirkkoon samalla tavoin kuin muihinkin yhteisöihin ja 

 instituutioihin. Ja nostaa aina silloin asioita esille, jotka jotenkin poikkeaa siitä arkisesta 

 elämästä tai muuten nousee esille. On ne sitten ongelmia jossakin yksittäisessä 

 seurakunnassa tai keskeisiä kiistakysymyksiä, jossa ollaan hyvin paljon erimieltä, tämä 

 kirkko keskenäänkin on jakautunut, niin näitä tietenkin tulee. Ja siinä helposti on sellainen 

 puolustautumisreaktio ja syytetään mediaa, kun se vaan kaivelee näitä. No minä olen 

 ajatellut niin, että se on median tehtäväkin, sitä varten se on olemassa. Se on vallan 

 vahtikoira ja tätä tehtävää tulee hoitaa myös suhteessa kirkkoon. 

 

Piispojen haastatteluissa moni piispoista kertoi havainneensa median 

asennoitumisessa muutosta suhteessa kirkkoon, sillä he kokivat kirkkoa ja 

ylipäätään uskontoa kohtaan heränneen uudenlaista kiinnostusta median taholla. 

Tämä täsmää uskonnon ja median välisen tutkimuksen huomioihin median 

kasvaneesta kiinnostuksesta uskontoa kohtaan.223 Toisaalta aineiston perusteella 

on vielä vaikeaa arvioida, millaiseksi median kasvanut kiinnostus uskontoja 

kohtaan muotoutuu, sillä piispat kertoivat haastatteluissa hiljattain alkaneesta 

muutoksesta: 

 Tässä on tapahtunut sellainen kehitys, että uskonto on alkanut näkyä enemmän kuin vielä 

 joku kaksikymmentä vuotta sitten. Olen pappina ollut monta kymmentä vuotta ja siltä 

 perspektiiviltä nähnyt tätä kehitystä. Uskonnon näkyminen on laajentunut, vaikka sitten 

 samanaikaisesti kannan huolta siitä, että asiantuntemus, jolla näitä kirjoitetaan, niin se on 

 ainakin joissakin medioissa sitten heikentynyt. Pääsääntöisesti asennoituminen on sellaista 

 neutraalia, et ei voi sanoa et se olisi lähtökohtaisesti jotenkin, että kaikki mediat 

                                                 
221 Hjarvard 33-34. 
222 Hjarvard 2012, 32. 
223 Hjarvard 2012, 21–22; Hokka & Valaskivi & Sumiala & Laakso 2013; Hoover 2006. 
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 negatiivisesti suhtautuisivat tai että eivät olisi yhtään kriittisiä. Vaan päinvastoin pitäisivät 

 hyvänä uskontoja. Musta se on sellaista asiallista. 

  
Median kasvaneen kiinnostuksen syyksi nousi aineistossa yhteiskunnan 

monimuotoistuminen, sillä suomalaiseen yhteiskuntaan oli kasvaneen 

maahanmuuton seurauksena tullut ihmisiä, jotka olivat tottuneet uskonnon 

näkymiseen julkisessa tilassa. He puhuivat piispojen mukaan uskonnosta tavalla, 

joka haastaa suomalaisia keskustelemaan uskonnosta, kuten haastateltu piispa 

osuvasti kuvaa muuttunutta tilannetta: 

Se johtuu siitä, että tätä uskontoa on häivytetty tästä julkisesta elämästä yksityisyyden 

 piiriin pitkän, pitkän aikaa ja seurauksena ihmiset ovat avuttomia puhumaan uskonnollisista 

 kysymyksistä tai käsittelemään niitä. Ja nyt vaan käy niin, että tuolta maailmalta tulee 

 pakolaisia ja muslimeja ja he eivät suostukaan tähän maallistuneeseen pohjois-

 eurooppalaiseen jargoniin, jossa puhutaan moraalista, mutta ei Jumalasta. Ja he tulevat 

 tänne  uskonnollisineen kysymyksineen ja ovat niistä kiinnostuneita, he jopa tulevat 

 meidän kirkkoihin nämä muslimit ja haluavat, että joku puhuu Jumalasta tai tulevat sinne 

 sen takia. Kun nämä uskovat kirjoituksiin ja puhuvat Jumalasta, että tämä muuttaa tätä 

 suomalaista yhteiskuntaa ja se huolestuttaa meitä. Me huomaamme olevamme aika 

 avuttomia tässä tilanteessa. Me emme tiedä yhtään miten tulisi toimia ja meillä ei oikein ole 

 minkään näköisiä käsityksiä omasta Jumalastamme. Kun siihen tulee vahvan uskonnollisen 

 identiteetin omaava ihminen, niin se ravistelee meitä. Ja syöttää sen kysymyksen, että 

 varmaan tarvitsisi tehdä jotain ja miettiä, että mitä mieltä olemme ja tästä seuraa se, että 

 uskonto julkisessa keskustelussa on esillä enemmän kuin aikoihin. 

 

Aineistossa muuttuneessa tilanteessa uskonto oli noussut julkisen keskustelun 

aiheeksi. Uskonnollinen monimuotoistuminen haastoi aineistossa suomalaista 

yhteiskuntaa keskustelemaan uskonnosta, omasta uskonnollisesta taustasta ja 

uskonnon hengellisestä sisällöstä, jota piispan lainauksessa puhe Jumalasta 

ilmentää. Pohjoismaissa uusi tilanne, jossa yhteiskunta uskonnollisesti 

monimuotoistuu haastaa kirkkoja entistä monikulttuurisemmassa ja 

medioituneessa ympäristössä.224 Uusimmat nelivuotiskertomukset huomioivat 

yhteiskunnan muuttuneen tilanteen, sillä monimuotoistuminen on melko uusi 

tilanne suomalaisessa yhteiskunnassa. Erilaistuva kirkko huomioi paitsi 

uskonnollisen, etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden kasvun, se ottaa 

huomioon myös kulttuurisen moninaisuuden, jota on esimerkiksi 

pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Kirkko pyrkii huomioimaan ja 

vastaamaan erilaisiin haasteisiin, joita kasvava monimuotoistuminen teettää.225 

   Edellä lainauksessa piispan kuvaileva uskonnon näkyvyys julkisessa 

keskustelussa vaikuttaisi muodostuvan aineistossa mahdollisesti kirkkoa tukevaksi 

ilmiöksi, johon piispat suhtautuivat varovaisen myönteisesti. Aineisto vahvistaa 

huomiota siitä, että uskontoa kohtaan kohdistuu kasvanutta median kiinnostusta 
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sekä sitä, että uskonnolliset asiat ovat julkisuudessa huomion kohteena.226 

Piispojen haastatteluiden perusteella median kasvanut kiinnostus uskontoa 

kohtaan kohdistui kirkkoon muiden uskontojen ja uskonnollisten ilmiöiden 

lisäksi. Aineistossa median kasvanut kiinnostus uskontoa kohtaan ei vaikuttanut 

vähentävän kirkon saamaa mediahuomiota piispojen kokemuksen mukaan. Tähän 

saattaisi vaikuttaa se, että osa piispoista kertoi aineistossa uskonnollisen 

monimuotoistumisen myötä ihmisten kiinnostuvan omasta uskonnollisesta 

taustasta. Tämä suuntaa median huomiota kirkkoa kohtaan, sillä suuri osa 

suomalaisista, 71 prosenttia on kirkon jäseniä.227 

 Vaikka Niemelän tutkimuksessa media vahvisti uskonnollista 

monimuotoisuutta, Suomessa kehitys on hitaampaa verrattuna muihin tarkastelun 

kohteena olleisiin Pohjoismaihin. Media vahvisti tutkimuksessa Suomessa kirkon 

asemaa ja kristillistä kulttuuria. Niemelän mukaan kirkon asema on Suomessa 

vahvempi. Monimuotoisuus uskonnollisella kentällä vähäisempää verrattuna 

muihin Pohjoismaihin, paitsi Islantiin, jossa kehitys oli samankaltaista kuin 

Suomessa.228 Nämä tekijät saattavat vaikuttaa siihen, ettei aineistossa kirkon 

asema ollut piispojen kokemuksen mukaan heikentynyt mediassa. Uskonnon 

näkyvyys aineistossa antoi kirkolle näkyvyyttä mediassa. 

 Kirkon tulevaisuusselonteko pitää kirkkoa erottamattomana osana 

yhteiskunnan rakenteita.229 Haastatteluissa piispat pitivät hyvin luonnollisena sitä, 

että kirkko osallistui yhteiskunnassa käytyyn julkiseen keskusteluun. 

Yhteiskuntaan suuntautuminen mediatyöskentelyssä oli piispoille tärkeää. Osa 

piispoista kertoi aineistossa jopa priorisoivansa yhteiskunnallista mediaa: 

Minä sanoisin vilpittömästi, että priorisoin yhteiskunnallista mediaa ja olen mielelläni aina 

 käytettävissä kun siihen on mahdollisuus. Olen myös riskillä ollut mukana ottamassa kantaa 

 asioihin, joissa päätoimittaja on ollut näissä kysymyksissä, hän itse on saanut 

 tappouhkauksia. Olen pyrkinyt tulemaan siihen rinnalle, tuomaan oman ääneni. Ja tällä 

 tavalla yhteiskunnallisen roolin korostaminen on minulle tärkeää. Ja rohkenen sanoa, että 

 haluaisin ehkä jopa enemmän olla yhteiskunnallisen lehdistön käytettävissä kuin lehdistö 

 siihen ehkä taipuu. Että minulla on myös ehkä valmiuksia siihen, että voisin tulla ja ottaa 

 kantaa tiettyihin kysymyksiin, jos he haluaisivat sitä. Mutta luulen kyllä että perinteisesti 

 kirkon roolia aika tavalla kahlitsee se ennalta ymmärrys siitä, että me puhumme liian 

 ennalta-arvattavista asioista. Sitten se ehkä rajoittaa aika tavalla. Mutta kun kysyit tätä 

 prioriteettia, niin yhteiskunnallinen rooli on minusta tärkeä. 

 

Haastateltu piispa kuvaa lainauksessa, miten tärkeänä kokee tehtävänsä 

yhteiskunnallinen roolin. Piispa ilmentää kirkon yhteiskunnallista roolia 
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asettumalla tukemaan päätoimittajaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.  

Haastateltu piispa osallistuisi mielellään aktiivisesti yhteiskunnalliseen 

keskusteluun median kautta. Tämä osoittaa miten kirkko on myös toimija 

suhteessa mediaan, sillä piispojen viestintä ei aineistossa näyttäydy passiivisena 

median yhteyttä odottavana, vaan piispat aineistossa haluavat suuntautua 

yhteiskuntaan. Toisaalta piispa kokee kirkon myös rajoittavan itseään pysyen 

turhan ennalta-arvattavana. Aineistosta osalla piispoista kirkon yhteiskunnallinen 

rooli painottui vahvana suhteessa mediaan, mutta kaikilla piispoilla kirkon 

yhteiskunnallinen toimijuus mediassa ei ollut samoissa määrin näkyvissä. 

 Arvokeskustelu ja yhteiskunnallinen keskustelu olivat julkisen keskustelun 

muotoja ja näyttäytyivät aineistossa kenttänä, jolla kirkko toimi aktiivisesti 

median välityksellä. Median suhtautuminen kirkon osallistumiseen julkiseen 

keskusteluun oli aineistossa hyvin myönteistä. Aineiston perusteella kirkon 

kannanotot kiinnostivat mediassa: 

Koska jos minä ajattelen niitä haastatteluja, joita olen lukenut, piispoista, kristityistä, 

 kirkon tapahtumista aikakauslehdissä, Hesarissa (Helsingin Sanomat), 

 keskusteluohjelmissa, radiossa, teeveessä ja joissa itse olen ollut mukana ja usein monet 

 muut, mikä on hyvä niin, niin kyllä tällä hetkellä varsinkin kirkon niin kuin kyvykkyyttä tai 

 halukkuutta arvokeskusteluun haetaan ja se toivotetaan tervetulleeksi. Mutta silloin se sitten 

 edellyttää että me olemme yksi istuja pyöreän pöydän äärellä, emmekä agendan 

 määrittelijä. 

 

Aineistossa kirkko näyttäytyi yhtenä keskustelijoista, ei keskustelun 

määrittelijänä. Erilaistuva kirkko tuo esille, että kirkon profiili on noussut 

arvokeskusteluissa mediassa.230 Aineistossa nelivuotiskertomuksen huomiota 

vahvistavana näyttäytyi piispojen kokemus kirkon myönteisestä profiloitumisesta, 

piispojen yhteisen viestinnän kautta mediassa haastatteluiden tekoaikana kiivaasti 

käydyssä pakolaiskeskusteluissa.231 Kyseisessä julkisessa keskustelussa piispojen 

linja oli myös ollut aineiston perusteella hyvin yhdenmukainen, mutta on vaikea 

päätellä aineiston pohjalta vaikuttiko se kirkon profiilin nousuun mediassa. 

Aineistossa piispat eivät tuoneet esille, että olisivat kokeneet kirkon profiloituvan 

kovinkaan voimakkaasti mediassa sen hetkisessä232 tilanteessa. 

Kirkon hyvä työ muodosti aineistossa yhdenlaisen taustan kirkolle, kun 

kirkko otti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Aineiston perusteella kirkon työ 

yhteiskunnan vähäosaisten hyväksi antoi kirkolle erilaisen näköalan yhteiskuntaan 

                                                 
230 Lohikoski & Saares 2016, 52. 
231 Arkkipiispa ja Suomen Pakolaisapu ottavat kantaa Suomen turvapaikkapolitiikkaan; 

Ulkoministeriö: Muuttoliike ja pakolaiskriisi Euroopassa. 
232 Piispojen haastattelut on toteutettu vuosina 2015–2016. 
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kuin monille muille toimijoille. Kirkon toiminta heikompien hyväksi tuotti 

aineistossa kirkolle oikeaa tietoa siitä, miten yhteiskunnan huonompi osaisten 

asiat ovat. Tämä antoi kirkon äänelle aineistossa tietynlaista vakuuttavuutta 

suhteessa kirkon kannanottoihin julkisessa keskustelussa: 

Ja tämä nimenomaan, minä uskon vahvasti, että meillä on sanottavaa siitä, mitä ihmisille 

 kuuluu ja me teemme sille jotain. 

 

 

Ja sitten ehkä kolmas seikka voi olla se, että kyllä tällaisen kirkon perustyön, joka tapahtuu 

 paikallisesti, joka tapahtuu seurakunnissa. Niin kyllä sen esillä pitäminen taustana, että tältä 

 pohjalta ja tämän työn tuoman kosketuspinnan kautta, niin kirkko on täällä olemassa. 

 

Aineiston perusteella kirkko toimii yhteiskunnan hyväksi myös median 

kautta.  Mediassa kirkko puolusti julkisessa keskustelussa yhteiskunnan 

heikompien asemaa yhteiskunnassa. Heikompien aseman puolustaminen kumpuaa 

kirkon hengellisestä sanomasta, se on yksi kirkon perustuntomerkeistä.233 

Aineiston perusteella kirkko toteutti median välityksellä diakoniatyön 

yhteiskunnallista luonnetta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ihmisten hädän 

poistamiseksi on yhteiskunnallista diakoniaa. Diakonia pyrkii lievittämään ja 

poistamaan ihmisten kärsimystä ja hätää sekä herättämään vastuuta.234  Median 

kautta aineistossa kirkko toteutti apuaan yhteiskunnan heikompia kohtaan 

ottamalla kantaa julkisessa keskustelussa oikeudenmukaisen yhteiskunnan 

puolesta: 

Minä ajattelen, että tämä kirkon sanoma vaikuttaa ihmisten elämään ja sitä kautta vaikuttaa 

 yhteiskuntaan. Kirkolla on suhteessa yhteiskuntaan, sillä on monenlaisia tehtäviä. On tämä 

 yhteiskuntakriittinen, sitten meidän tehtävä on tukea yhteiskunnan myönteistä kehitystä. 

 Antaa tukemme sille, että yhteiskuntaa pyritään aidosti muuttamaan paremmaksi ja 

 oikeudenmukaisemmaksi.  

 

Helsingin Sanomien pääkirjoitus kuvaa kirkon vapautumista 

keskustelijaksi235, mikä kuvaa hyvin median taholta asetettuja odotuksia kirkolle 

yhteiskunnassa.  Lisäksi ihmiset odottavat kirkolta voimakasta osallistumista 

arvokeskusteluun.236 Nelivuotiskertomuksen toisessa osassa käsitellään kirkon 

roolia julkisena keskustelijana. Muutos kansalaisyhteiskuntaan on sen mukaan 

murtanut kirkon roolia, mutta toisaalta tuonut kirkon lähemmäksi ihmisiä julkisen 

keskustelun kautta.237 Aineistossa piispat tunnistivat ihmisten odotukset kirkkoa 

kohtaan: 

                                                 
233 Diakonia. 
234 Diakonia. 
235 Kirkko vapautui keskustelijaksi 2016, artikkeli mainittu myös nelivuotiskertomuksessa 

Hytönen & Sorsa 2016, 223. 
236 Kohtaamisen kirkko 2014, 13. 
237 Hytönen & Sorsa 2016, 222–223. 
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Sitten minä luulen, että ihmisillä on hyvin myönteisiä odotuksia. Että he odottavat, että 

kirkko osallistuu keskusteluun, kirkko sitoutuu omaan sanomaansa, kirkko pitää huolta köyhistä, 

tukee lasten ja nuorten hyvää kasvua ja toimii yhteiskunnan omatuntona. Nämä ovat hirveän hyviä 

odotuksia. Ja myös he, jotka eivät ole kirkon jäseniä tai suhtautuvat kirkkoon kriittisesti. Heilläkin 

on usein myönteisiä odotuksia. Ja nämä odotukset ovat hyviä, ne pitää ottaa huomioon. Mutta 

minä olen pitänyt sitä tärkeänä että ei mennä vain näitten todellisten tai kuviteltujen odotusten 

kanssa. Vaan se, mitä kirkko sanoo tai tekee, niin se lähtee kirkon omasta uskonkäsityksestä ja 

itseymmärryksestä. 

 

Kuitenkin kirkon kaiken toiminnan lähtökohdat olivat kirkon hengellisessä 

sanomassa, mitä lainaus ilmentää. 

Kirkon roolia julkisena keskustelijana ilmensi aineistossa piispojen vahva 

vakuutus siitä, että kirkolla on sanottavaa yhteiskunnassa: 

Kaikessa pohjavireenä on se, että kirkko on edelleen varteenotettava keskustelukumppani, 

 yhteiskunnallinen vaikuttaja. Se mitä kirkko sanoo, niin sitä kannattaa kuunnella, vaikka ei 

 kenties samaa mieltä olisikaan. Se sama ajatustapa, että kun kirkko on uskonnollinen 

 yhteisö ja uskomme Jumalaan, niin siinä ei ole mitään semmoista mitä pitäisi hävetä.  

 

Aineistossa piispoille kirkko näyttäytyi vahvasti nykypäivään kiinnittyneenä 

instituutiona, jolla oli viesti yhteiskunnalle. Osallistuvassa luterilaisuudessa 

kirkko on saanut siitä etääntyneiden ihmisten keskuudessa kiitosta kannanotoista 

yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden puolesta. Kirkko on julkisissa lausunnoissaan 

puolustanut yhteiskunnan heikompi osaisia ja ottanut kantaa heidän oikeuksiensa 

puolesta. Kirkon kannanotoissa on koettu olleen vastakulttuurinomaisuutta. 

Nelivuotiskertomuksen mukaan ihmiset toivovat kirkolta puheenvuoroja näistä 

asioista. Kirkon kannanotot yhteiskunnan tilanteeseen ovat tapahtuneet median 

kautta.238 Joiltain osin aineisto tuki nelivuotiskertomuksen huomioita. Aineiston 

perusteella median kautta kirkko pystyi ottamaan kantaa yhteiskunnan 

kehitykseen.  

Aineiston pohjalta voisi päätellä, että kirkko tulee median kautta 

läheisemmäksi siitä etääntyneitä ihmisiä yhteiskunnallisen vaikuttajan roolissa. 

Kirkko vastasi median kautta ihmisten toiveisiin, sillä ihmiset toivovat kirkolta 

kannanottoja yhteiskunnan heikoimpien puolesta. Kuitenkaan piispat eivät 

aineistossa kuvanneet kovinkaan voimakasta roolia heikompien puolustajana 

median kautta, vaan olivat varovaisia suhteessa median kautta vaikuttamiseen. 

Silti julkisen keskustelun kautta media tukee aineistossa kirkon asemaa 

yhteiskunnallisena vaikuttajana, mikä huomioidaan nelivuotiskertomuksissa. 

Julkinen keskustelu mediassa tuo uskonnollisia yhteisöjä ja toimijoita 

näkyvämmäksi yhteiskunnassa, mutta tarjoaa myös niille näkyvää roolia suhteessa 

                                                 
238 Hytönen & Sorsa 2016, 249. 
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yhteiskuntaan.239 Kirkon asema yhteiskunnassa näyttäytyi aineistossa vahvana 

eikä aineistossa media haastanut kirkon asemaa.  

Aineiston perusteella median kautta kirkko muodosti omaa 

julkisuuskuvaansa, vaikka piispat eivät aineistossa uskoneet tarkoitukselliseen 

imagon muodostamiseen. Omassa viestinnässä piispat halusivat olla 

totuudenmukaisia aineistossa ja pyrkivät siihen, että kirkosta muodostui median 

välityksellä mahdollisimman totuutta vastaava kuva: 

Minä luulen, että mahdollisimman todellista. Mikä sisältää sen, että silloin ei yritetä luoda 

 mitään tiettyä kuvaa. Vaan että kirkko olisi näkyvillä ja näkyisi mahdollisimman 

 todellisena. Ja silloin kirkon täytyy suostua siihen, että mediassa on myös kirkkoa koskevaa 

 kritiikkiä. Myös ne ulottuvuudet näkyvissä, jotka ovat kirkon vahvuuksia kuin heikkoudet 

 tai varjopuolet. Mitä todellisempi kuva, sen parempi. 

 

Lainauksesta käy ilmi, että aineistossa piispat kokivat myös kritiikin palvelevan 

kirkon näyttäytymistä todellisuutta vastaavana median kautta. Kirkossa, kuten 

muissa yhteisöissä oli omat varjopuolensa ja piispoista osa koki, että niiden 

näkyminen myös mediassa oli totuutta vastaavaa. Piispat eivät aineistossa 

kuvanneet mediaa kirkon profiilin tarkoituksellisena korottajana: 

Totta kai kirkko haluaa luoda yhteisönä ja ehkä nyt tuota instituutio sanaa voi 

 käyttää, en tiedä kuinka onnistunut se on, mutta sellaisen hyvän tai miellyttävän kuvan 

 itsestään. Mutta minä ajattelen niin, että sen pitää aina olla rehellinen. Että kirkko on 

 tässä suomalaisten todellisuudessa ja koko maailmassa, niin se on toisaalta juuri se hyvä 

 yhteisö, mitä toivotaan, mutta se siinä on se varjonsa, niin kuin kaikissa yhteisöissä. Ja siinä 

 mielessä minusta kirkon kuvan luomisessa ei saa olla epäuskottava.  

 

 Piispat tunnistivat aineistossa medianedustajien osaamisen ja sen, miten 

medianomainen tapa viestiä on tehokasta. Tavoittaakseen viestillään ihmisiä 

mediassa, tuli osata sanoittaa oma viestinsä niin että se meni läpi. Mediassa ei 

voinut puhua aineistossa kirkollisella tavalla, vaan oma viesti tuli sanoittaa 

medianomaisesti: 

Se on yksi kyllä minun mediastrategiani elementti. Ei mediaan voi mennä sillä perinteisellä 

 piispallisella toisaalta ja toisaalta ja sitten vielä kolmanneksikin näin. Että pitää olla joku 

 message. Sanoittaa niin, että ihminen, joka ei ole dogmatiikan kursseja käynyt saa sen 

 ytimen siitä.  

 

Kirkko instituutiona mukautuu mediamuotoihin käyttäessään viestimiseensä 

erilaisia mediamuotoja. Näin media vaikuttaa instituutioon ja sen tapaan viestiä 

suhteessa yhteiskuntaan. Media vaikuttaa myös suhteessa siihen, miten instituutio 

viestii sisäisesti, sillä kirkko viestii median kautta jäsenilleen. Instituution tapa 

käyttää kieltä, valita aiheita ja olla läsnä mediamuodossa muokkautuu valitun 

                                                 
239 Moberg & Sjö 2012, 88–89. 
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median mukaisesti. Prosessina tämä vaikuttaa instituution tapaan viestiä 

uskonnosta.240 

Viestintä 2020 kirkon viestintäohjelmassa painotetaan hyödyntämään 

viestimien mahdollisuuksia kirkon jäsenien kohdatessa.   

Aineistosta ilmennyt yksi piispojen tapa viestiä medianomaisesti oli 

Facebook -niminen sosiaalisen median sivusto, jonka suurin osa haastatelluista 

piispoista oli ottanut käyttöönsä. Ne haastatelluista piispoista, jotka käyttivät 

Facebookia, suhtautuivat haastatteluissa hyvin myönteisesti Facebookin kautta 

viestimiseen. Facebook on suurin sosiaalisen median palvelu, jota suomalaisista 

käyttää noin 2,4 miljoonaa henkilöä.241  

Haastatellut piispat pitivät Facebookin vuorovaikutteisuudesta, sillä 

sivustolla näki kuinka monta ”tykkäystä” tai ”jakoa” piispan julkaisu oli saanut. 

Tämän lisäksi piispoille oli aineistossa tärkeää että ihmiset saattoivat 

kommentoida suoraan julkaisuun, joten viestiminen oli vuorovaikutuksellista. 

Sosiaalinen media mediamuotona toimii yhteiskunnan ”sisällä” silloin kun se on 

vuorovaikutuksellisen viestimisen muotona. Toisaalta ”sisällä” sijaitseminen 

mahdollistaa yhteiskunnallisille toimijoille keskustelemisen suoraan seuraajiensa 

kanssa sivuuttaen median toimimisen välittäjänä viestijän ja viestin vastaanottajan 

välillä.242 

Aineistossa piispat pitivät Facebookin käytöstä, koska he kokivat että aloite 

oli piispalla itsellään. Media ei toiminut välittäjänä, vaan piispat saivat suoraan 

välitettyä oman viestinsä sosiaalisessa mediassa ilman median kehystämistä: 

No ehkä sosiaalisessa mediassa, jossa minä saan omilla ehdoillani julkaista, pistää ulos sitä 

 mitä minä haluan sanoa. Kun minä vaikkapa jonkun saarnani julkaisen Facebookissa, se on 

 minun omilla ehdoillani. Ja silloin niissä on helppo analysoida ja löytää teologisia 

 painotuksia, mitä minulla on. 

 

Facebookin kautta piispa pystyi aineistossa välittämään oman näkökulmansa 

sellaisena kuin sen itse halusivat välittyvän. Haastatellut piispat kokivat 

myönteisenä, ettei viesti vääristynyt Facebookissa. Piispa saattoi viestiä 

sosiaalisen median välityksellä suoraan seuraajilleen. Sosiaalisen median 

suosituimpia sivustoja luonnehtiikin omaehtoinen tuottaminen 

vuorovaikutuksellisuuden ja jakamisen ohella.243  

                                                 
240 Hjarvard 2012, 25–26. 
241 Ahonen, Ijäs & Kormilainen 2016, 69. 
242 Hjarvard 2012, 25–26. 
243 Seppänen & Väliverronen 2013, 38. 
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 Facebookin kautta piispa saattoi tuoda esille omia teologisia painotuksiaan 

todellisuutta vastaavalla tavalla aineistossa, sillä aloite oli piispalla itsellään. 

Piispat näyttäytyivät aineistossa sosiaalisen median sisällöntuottajina, sillä he 

kertoivat julkaisevansa Facebookin kautta saarnoja, rukouksia, viestejä ja kuvia. 

Sosiaalisessa mediassa on mahdollista olla sisällöntuottajan lisäksi seuraajat, jotka 

eivät ole erityisen aktiivisia suhteessa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan 

toimintaan tai sosiaalinen kuratoija eli johdattaa muita mielenkiintoisien sisältöjen 

ääreen.244 Aineiston Facebookia käyttävät piispat olivat siis sosiaalisen median 

toimijoista aktiivisia, sillä he tuottivat verkkoon omaehtoisesti ilmaista sisältöä, 

jonka avulla viestivät työstään. 

 Sosiaalinen media näyttäytyi aineistossa mahdollisuutena välittää omia 

teologisia näkemyksiä. Tämä antaa mahdollisuuksia uskonnollisille toimijoille, 

kuten piispoille, välittää omia näkökulmia suoraan yleisölle ilman median 

tulkintaa. Sosiaalinen media saattaisi aineiston perusteella vaikuttaa siihen, 

millainen kuva uskonnollisista yhteisöistä muodostuu, sillä uskonnolliset toimijat 

voivat suoraan välittää ja kehystää haluamallaan tavalla kuvaa uskonnosta. 

Viestintä 2020 nostaa esille sosiaalisen median ympäristönä, jossa kirkon tulee 

olla läsnä. Sosiaalinen media on paikka ihmisten kohtaamiselle ja 

vuorovaikutukselle sekä osallistumispaikka mediassa käytävään keskusteluun.245 

 Aineiston perusteella sosiaalisessa mediassa koettu vaikuttavuus oli suurta. 

Aineistossa piispat kertoivat, miten oma julkaisu Facebookissa saattoi saada 

suuren mediahuomion sosiaalisessa mediassa, mistä huomio levisi muihin 

mediamuotoihin: 

Siinä tietysti aivan erityisen oman lukunsa luo tämä sosiaalinen media. Ja se on näistä 

 ehkä kaikista median osa-alueista se arvaamattomin, nopeatempoisin ja sitä kautta kyllä 

 yllättävästi voi saada sanomansa esille. Kyllähän se on nähty, miten vaikka arkkipiispan 

 lausunnot nimenomaan Facebookin kautta, sosiaalisen median kautta, ovat yhtäkkiä saaneet 

 valtavan vaikutuksen. Ja kun minä vaikkapa Facebook sivuilleni laitan jonkun jutun, niin se 

 saattaa parhaimmillaan saada useita tuhansia ikään kuin klikkauksia. Kyllähän senkin 

 kautta voi vaikuttaa.  

 

Vaikuttamismahdollisuudet näyttäytyivät aineistossa sosiaalisen median kautta 

parempina verrattuna haastateltujen piispojen kokemuksiin valtakunnallisen 

median vaikutusmahdollisuuksista. Aineiston perusteella media ei rajoittanut ja 

valikoinut, millainen viesti pääsi sosiaalisen median välityksellä julkisuuteen, 

joten piispoilla suhteessa toisiinsa tasavertaisemmat vaikutusmahdollisuudet 

                                                 
244 Seppälä & Väliverronen 2013, 38–39. 
245 Viestintä 2020. 
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sosiaalisen median välityksellä kuin valtakunnallisen median kautta. Sosiaalisessa 

mediassa ei ole samanlaisia portinvartijoita kuin muissa mediamuodoissa.246 

 Sosiaalisessa mediassa sisällöt ovat identiteetin ja mediapersoonan 

rakennusaineita247, joten piispojen ja kirkon tuottamaa sisältöä jakamalla ja 

tykkäämällä uskonnollisten yhteisöjen tuottamista sisällöistä tulee oman 

identiteetin ilmaisun keinoja. Näin sosiaalinen media voisi näyttäytyä myös 

mahdollisuutena tarjota ihmisille oman uskonnollisen identiteetin ilmaisuun 

sisältöä. Samalla kirkosta tulisi arkipäiväinen elämään kuuluva instituutio 

sosiaalisen median ympäristössä. Facebook selkeästi tuki aineistossa piispojen 

mediatyöskentelyä. Facebook mahdollisti aineistossa piispan omaehtoisen 

viestimisen, mikä tukee kirkon läsnäoloa piispojen kautta sosiaalisessa mediassa.  

Aineistossa paikallismedia miellettiin hyvin myönteiseksi toimijaksi, joka 

tarkasteli kirkkoa eritavoin kuin muu media: 

Paikallislehdet uutisoivat hyvin myönteisessä sävyssä paikallisseurakuntien toiminnasta ja 

 tilaisuuksista. Ja niillä on jotenkin se suhtautumistapa vähän toisen tyyppinen, ne yleensä 

 haluavat edistää sen paikkakunnan parasta ja hyvää ja ne kertovat sen takia myönteisesti 

 seurakuntien elämästä ja piispan vierailuista. Niitä minä pidän, ne ovat usein aika kivoja 

 juttuja paikallisissa medioissa mitä toimittajat kertoo. 

 

Paikallismedia eli alueellisesti toimiva media248 lähestyi aineistossa kirkkoa ja 

uskontoa erilaisesta näkökulmasta kuin valtakunnallinen media. Paikallismedia oli 

aineistossa kiinnostunut paikkakunnalla sijaitsevan seurakunnan toiminnasta. 

Paikallinen media toi aineiston perusteella kirkosta näkyville arkisen 

uskonnollisuuden tason, joka jäi piispojen kokemuksen mukaan usein 

tavoittamatta valtakunnallisen median välityksellä. Seurakunnan toiminnasta 

tehdyt jutut kuvastivat aineistossa kirkkoa totuudenmukaisemmalla tavalla kuin 

valtakunnallisessa mediassa, sillä aineiston perusteella seurakunta on taso, jolla 

kirkko elää.  

 Piispojen haastatteluiden perusteella paikallinen media ei näyttäydy yhtä 

kriittisenä ja skandaalinhakuisena suhteessa kirkkoon kuin valtakunnallinen 

media. Tämä johtui piispojen haastatteluiden mukaan siitä, että paikallismedia 

pyrki edistämään paikkakunnan hyvää. Paikallismedian alueellinen näkökulma 

kirkkoon aiheutti aineistossa vähemmän sensaationhakuista uutisointia. Piispat 

kokivat aineistossa kirkon näyttäytyvän oikeaa vastaavammin paikallisella tasolla, 

jolla median kirkkoa hajottavat toimintatavat eivät olleet samalla tavoin 

                                                 
246 Seppälä & Väliverronen 2013, 40. 
247 Lohikoski & Saares 2016, 55. 
248 Esimerkiksi maakuntalehdet ja paikallislehdet. 
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hallitsevia kuin valtakunnallisen median tasolla. Aineiston perusteella kirkko 

näyttäytyi paikalliselle medialle paikkakunnan hyvinvointia edistävänä toimijana, 

sillä paikallismediassa kirkkoa käsiteltiin myönteisellä tavalla: 

 -- ja kaikkein kiinnostuneimpia tekemään haastatteluja ovat nämä paikallislehdet. Minä 

 totean, että niitä pitää sillä tavalla priorisoida. Ymmärtää, että ne ovat meillä kirkossa 

 läheisiä yhteistyökumppaneita, jotka helposti jäävät huomaamatta. Koska ihminen joka 

 asuu paikkakunnalla A, hän ei tiedä mitä paikkakunnalla B tapahtuu, koska hän ei seuraa 

 paikkakunnan B paikallislehteä, hän muodostaa maailmankuvansa valtakunnallisen median 

 kautta. Mutta se, joka asuu siellä paikkakunnalla B, sille seurakunta saattaa olla paljon 

 tutumpi, hän tuntee työntekijöitä. Ja kun piispakin käy, paikallislehti tekee jutun siitä, sen 

 paikallislehdestä tulee tavattoman hyvä yhteistyökumppani piispalle. Mutta tavattoman 

 usein nämä jäävät huomaamatta. Niitä pidetään jotenkin, kun ovat pienempiä, levikki 

 pienempi ja vähäiset resurssit, niitä pidetään jotenkin vähemmällä huomiolla ja 

 vähemmällä, en tiedä onko tarpeeksi arvostustakaan. Pitäisi kuitenkin nähdä, että ne ovat 

 piispalle tärkeitä kumppaneita. Me ajattelemme, että se kaikki mikä on olemassa, on 

 olemassa Helsingin Sanomissa, eikä se asia ole ollenkaan niin. 

 

Suomalaisten sanomalehtien tuottamaa uskonnollista maisemaa tutkittaessa 

maakuntalehdet näyttäytyivät edelleen alueellista yhtenäisyyttä tukevina ja hyvin 

paikallisia instituutioina. Tämä näkyi myös tarkastellessa niiden uutisoimia 

uskonnollisia ilmiöitä, sillä maakuntalehdet nostivat esille omalla alueella 

vaikuttavia uskonnollisia liikkeitä.249 Aineisto vahvistaa kuvaa paikallisista 

medioista, jotka vaalivat alueellista yhtenäisyyttä. Paikallinen media tarkasteli 

aineistossa kirkkoa alueellisesta näkökulmasta. Suhtautuminen kirkkoon oli 

aineiston perusteella myönteistä, sillä alueellinen media hahmotti aineistossa 

seurakunnat paikkakuntien hyvinvointia edistävinä yhteisöinä. 

 Aineiston perusteella paikallismedia ei näyttäydy uskonnon mediatisaation 

prosesseja vahvistavalla tavalla. Paikallismedia antaa aineistossa tilaa kirkon ja 

piispojen omalle määrittelylle millaisena kirkko näyttäytyy median kautta. 

Alueellisessa mediassa uskonnollisilla yhteisöillä ja toimijoilla on parempi kyky 

määritellä, millaisena uskonto näyttäytyy mediassa. Paikallismediassa kirkon ei 

tarvitse kilpailla näkyvyydestään, sillä aineistossa paikallinen media antoi kirkolle 

näkyvyyttä että oman hiippakuntansa piispalle. Paikallismedia näyttäytyikin 

aineistossa kirkkoa tukevana mediamuotona, sillä se antoi kirkon viestinnälle tilaa 

sekä kuvasi kirkkoa ja uskontoa monipuolisemmin kuin valtakunnallinen media. 

 Aineistosta nousi esille viestinnän perusulottuvuus. Viestintä tekee asioista 

yhteisiä.250 Kun media käsittelee uutisoinnissaan kirkkoa, se tekee kirkon asioista 

yhteisiä aineistossa. Aineiston perusteella media luo yhteiskunnassa tunnetta siitä, 

että kirkko on yhteinen asia ihmisille: 

                                                 
249 Hokka & Valaskivi & Sumiala & Laakso 2013, 11. 
250 Kunelius 2003,184. 
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Mutta minusta se on kuitenkin aina hyvä, että kaiken tason mediat ovat kiinnostuneita 

 kirkollisesta elämästä ja esittää kysymyksensä ja kritiikkinsäkin. Se myös osoittaa sitä, että 

 nähdään että tällä on merkitystä ja tästä halutaan puhua. Vaikka se olisi sitten, että se 

 nostaisi esiin väärinkäytöksiä ja skandaalejakin ja rikollista käytöstäkin kirkossa ja 

 seurakunnissa, vaikkapa hyväksikäyttötapauksia tai kavalluksia, niin se on aina tarpeellista 

 kuitenkin. Koska se julkisuus tekee meistä yhteisiä, taikka tekee asioista yhteisiä, että se 

 koskee meitä kaikkia yhdessä. Se ei ole joku tällainen oma sulkeutunut miljöönsä se kirkko. 

 Jossa tapahtuu mitä tahansa ellei media sitten avaisi sitä siinä. Vaan nähdään se, että se 

 kritiikki mikä kirkolle tulee, niin tulee hyvästä. Siitä että me koemme, että asiat ovat 

 yhteisiä. 

 

Näin media palvelee paitsi yhteiskunnan kiinteyttä,251 myös kirkon kiinteyttä 

suhteessa kirkon jäseniin, sillä kirkon käsitteleminen mediassa luo ihmisille 

tunnetta kiinteydestä, yhteisistä asioista suhteessa toisiinsa ja kirkkoon. Median 

olennainen tarkoitus on yhteisen kokemuksen tuottaminen.252 Aineiston 

perusteella media luo ihmisille yhtenäisyyden kokemusta kirkosta tuomalla kirkon 

asioita julkisuuteen. Aineistossa piispat nostivat esille, että median kautta kirkko 

tavoittaa niitä jäseniä, jotka eivät aktiivisesti käy kirkossa. Näin media toimii 

aineiston perusteella kirkkoa tukien, sillä median kautta mahdollistuu niiden 

jäsenten tavoittaminen, jotka ovat etääntyneitä kirkosta. Aineistossa median kautta 

kirkon toiminnasta ja kirkon asioista tulevat tietoisiksi muutkin ihmiset kuin 

aktiivisimmat jäsenet. 

Piispat edustivat aineistossa kirkkoa mediassa ja toivat oman edustuksensa 

kautta kirkon läsnä olevaksi julkiseen tilaan aineistossa. Piispojen näkökulmasta 

kirkko oli aineistossa toivottu osallistuja yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Aineistossa kirkko oli median näkökulmasta yksi yhteiskunnan vaikuttavista 

tahoista, jolta pyydettiin kannanmuodostusta ajankohtaisista aiheista. Tämä kertoo 

kirkon asemasta yhteiskunnassa, sillä aineiston perusteella kirkko on edelleen 

arvostettu instituutio niin median taholla kuin yhteiskunnassa yleensä. Moberg ja 

Sjö nostavat kirkon ja median välistä vuorovaikutusta tarkastellessaan esille 

kirkon oman toiminnan mediassa, jonka kautta se on saanut mediassa 

näkyvyyttä.253 

Aineistossa kirkko piirtyi voimakkaasti näkyviin yhteiskunnassa median 

kautta. Kirkon lähtökohta aineistossa hengellisenä yhteisönä on näkyvissä 

mediassa. Eikä kirkon näkyvyys ole piispojen haastatteluiden perusteella 

sekulaaria, vaan kirkon hengellinen sanoma on kirkon viestinnän perusta. Moni 

                                                 
251 Kunelius 2003, 184. 
252 Kunelius 2003, 185–186. 
253 Moberg & Sjö 2012, 82. 
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piispoista toi esille aineistossa, että hengellisyydellä oli kysyntää mediassa, silloin 

kun se oli sanoitettu tietyllä tavalla. 

 Aineistossa kaikki piispat vaikuttivat hyvin tiedostavilta, miten ja millä 

tavoin pyrkivät ilmaisemaan itseään mediassa. Piispat siis pyrkivät sanoittamaan 

hengellistä viestiä ihmisiä kiinnostavalla tavalla, mikä kertoo kyvystä mukautua 

mediamuotoihin. Aineiston perusteella hengellisyys vetosi ihmisiin, kun se oli 

sanoitettu vetoavalla tavalla: 

Minä olen ajatellut että minä yritän kuvata asioita ja vedota täysijärkisten ja ajattelevien 

 ihmisen mieleen, että mitäs jos kattoisinkin tätä juttua tällä tavalla. Se on minun mielestä 

 saarnankin idea ja koko kristillisen uskon sellainen: että okei maailmahan näyttää tältä, 

 minä tiedän okei, mutta entä jos sitä katsoisikin tästä näkökulmasta. Mutta tavallaan voisi 

 sanoa, että evankeliumi tarkoittaa tätä, annetaan jokin tällainen, se kuva todellisuuteen 

 nähdään eri tavalla. Sitten ne teemat, mistä minä milloinkin kirjotan, niin ne nyt kieppuu 

 jollakin tavalla tämän ympärillä. -- Siis kyllähän ne on tällaisia maailmankatsomus 

 tyyppisiä ja sellaisia, että siinä enemmän tai vähemmän tulee näkyviin, koska Kristus on 

 minun elämänmuotoni. Niin totta kai siellä tulee näkyviin, että: hei meilläpäin on tapana 

 sanoittaa tämä näin tai tämä ilmiö on just tämä mistä minä puhuin. Mutta kyllä minä yritän, 

 luultavasti tulkita tätä elämää ja maailmaa, mitähän tästä voisi ajatella. Ja kuitenkin 

 semmoisessa valossa, käytän hyväkseni sitä, mitä kristillinen usko on minulle antanut. Se 

 tahtoo olla näin, mutta myöskin vähintään vihjata, että voisi olla aika fiksua katsoa tällä 

 tavalla. 

 

Lainauksessa piispa kuvaa tapaa, jolla sanoittaa uskon asioita mediassa. 

Hengellinen sanoma on muotoiltu tavalla joka vetoaa ihmisiin median kautta eli 

sanoma on muotoiltu medianomaisesti, vaikkei piispa sitä suoraan ilmaise 

haastattelussa. Hengellinen ulottuvuus ilmenee tekstistä eikä sitä ole peitetty. 

Kuitenkin tapa, jolla hengellisyys ilmaistaan on erilainen kuin miten sama asia 

ilmaistaan jumalanpalveluksessa uskon kielellä. Aineiston perusteella median 

kautta voi viestiä hengellisiä viestejä, mikäli ne on sanoitettu tavalla, joka vetoaa 

ihmisiin. Tätä kautta media tukee aineistossa hengellisen viestin välittymistä. 

Uskonnon mediatisaatiota heikosti tukevaa on viestin mediamuotoistuminen 

Toisaalta aineistossa median kautta välittyivät ihmisten peruskysymykset, 

mikä oli median puolelta lähtevää hengellisyyden ilmenemistä aineistossa. 

Aineiston perusteella median edustajilta saattoi tulla hyvinkin hengellisiä 

kysymyksiä, kuten kysymys toivosta. Aineistossa median kautta julkiseen tilaan 

tulivat näkyviin ihmisen uskonnolliset kysymykset, jotka käsittelivät elämän 

tarkoitusta, kuolemaa ja kriisejä. Vaikka median luonne oli sekulaaria, aineiston 

perusteella median kautta välittyi ihmisten tarve olla kosketuksissa pyhään, johon 

kirkko pyrki vastaamaan. Median kautta ihminen haastateltujen piispojen mukaan 

saattoi parhaimmillaan rakentaa kirkkosuhdetta, tulee kosketuksiin kirkon 

sanoman kanssa: 
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Ja minä luulen, että kun piispa on mediassa, niin siitä nimenomaan, kyse onkin siitä, että 

 mikä on kirkon sanoma. Ja silloin tietysti kirkon sanoma on, jos lyhyesti sanotaan, kirkon 

 sanoma on Jumala. Jos haluaa vähän laajemmin sanoa, niin kirkon sanoma on Jumala ja i

 hminen. Ja nää kaks kuuluu älyttömän oleellisesti toisiinsa kiinni. Ja siinä mielessä tää 

 tämmönen kirkon sanoma, niin se on lähtökohdiltaan hyvin hengellinen. Se liittyy ihmisen 

 jumalasuhteeseen, silloin kaikki se, mitä kirkko sanoo, on kyse siitä todellisuudesta, että me 

 uskomme Jumalaan, joka on luonut ihmisen. 

 

Aineistossa kirkko näyttäytyi yhteiskunnassa aktiivisena, läsnä olevana 

toimijana median kautta. Media tarjosi sille mahdollisuuksia viestintään ja tietyt 

mediamuodot näyttäytyivät erityisesti kirkkoa tukevina elementteinä. 

Yhteiskunnallisen keskustelun kautta kirkko on profiloitunut vahvasti, vaikka 

aineiston perusteella oli vaikea hahmottaa piispojen keskuudessa tarkoituksellista 

profiloitumista. Toisaalta osa piispoista oli vahvasti yhteiskuntaan suuntautuneita. 

Aineistossa hengellisyys pääsi nousemaan esiin median välityksellä, mutta vaati 

viestinnän mukautumista tietyntyyppiseen ilmaisuun hengellisyydestä. 

Aineistossa ei hahmottunut kirkon tarkoituksellista ennakointia suhteessa 

mediaan, mikä ei vahvista uskonnon mediatisaatiota. 

Casanovan deprivatisaation näkökulmasta kirkon asema julkisena 

keskustelijana mediassa vahvistaa deprivatisaatioteoriaa uskonnon uudenlaisesta 

asemasta.254 Kirkko ottaa julkisuudessa kantaa, pyrkii vaikuttamaan 

yhteiskunnassa arvomaailmansa pohjalta yhteiskunnan kehitykseen mediassa, 

kuten deprivatisaatiossa kuvataan uskonnon asemaa modernin yhteiskunnan 

rakentajana. Kirkon mediatoiminta yleisellä tasolla näyttäytyy deprivatisaatiota 

vahvistavana. 

Kirkon viestintästrategian255 perusteella ja aineiston pohjalta kirkko pyrki 

omaksumaan uudenlaisia mediamuotoja, jotka olivat toimivia kirkon viestinnän 

kannalta. Aineiston antama kuva kirkon ja piispojen viestinnästä osoittaa, ettei 

kirkon viestintä ole median vaikutuksen vuoksi sopeutumista mediaan, vaan on 

pitkälti lähtöisin piispojen ja tätä kautta kirkon kokemuksesta viestinnän 

tärkeydestä. Aineisto vahvistaa Moberg ja Sjön tutkimuksen käsitystä siitä, että 

kirkko on pikemminkin yhteisönä mediatisaatioitunut sen oman kehityksen 

tuloksena kuin ulkoisen vaikutuksen myötä mukautunut ja mediatisaatioitunut.256 

                                                 
254 Casanova 1994, 65–66. 
255 Viestintä 2020. 
256 Moberg & Sjö 2012, 89. 
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6. Median tarjoamat mahdollisuudet kirkolle ja 
piispoille 
Piispojen rooli suhteessa mediaan näyttäytyi piispojen joukon muuttuneena 

äänenkäyttönä. Piispojen moniääninen viestintä oli tullut aikaisemman sovitun 

yhteisen linjan tilalle. Muutos yhtenäisyydestä moniäänisyyteen oli aineistosta 

ilmennyt tutkimustulos. Muutokseen piispojen viestinnässä vaikutti monia 

tekijöitä, kuten arkkipiispa, aiempaa moninaisempi piispojen joukko sekä 

totuudellisuus viestinnällisenä arvona. Aineistossa piispojen moniäänisyys heijasti 

kirkon sopeutumista yhteiskunnan muutokseen yhtenäiskulttuurista 

kansalaisyhteiskuntaan. Vaikka moniäänisen viestinnän koettiin aineistossa 

sekoittavan kirkon virallisen kannan mediassa, moniääninen viestintä saattaisi 

tarjota kirkolle mahdollisuuden tuoda mediassa julki kirkkoa moninaisuuden 

yhteisönä, jossa on tilaa eri tavoin ajatteleville jäsenille. 

Toisaalta tutkimustuloksina piispojen joukossa yksilöiden äänet olivat 

vahvistuneet suhteessa yhteiseen ääneen. Kirkon äänenkäyttö näyttäytyi 

ristiriitaisena ja piispat jakautuivat suhtautumisessaan moniäänisyyteen. Ihmisten 

muuttunut uskonnollisuus aiheuttaa haasteita kirkon äänenkäytölle, sillä ihmisten 

heikentynyt tietämys uskonnollisista asioista aiheutti hajaannusta kirkon virallisen 

kannan muotoutumisessa median välityksellä.  

Piispojen joukon viestintä riippuu aineiston perusteella seuraavasta 

piispojen joukosta, sillä ryhmän viestintään vaikuttaa aina ryhmän jäsenet. 

Aineistossa muutokseen piispojen joukon viestinnässä vaikutti yksilötasolla 

piispojen keskenään aiempaa enemmän eroavat teologiset painotukset. Myös 

arkkipiispalla on vaikutusta suhteessa piispojen joukon viestintään. 

Aineistosta kävi ilmi, että erityisesti Helsingin piispalla ja arkkipiispalla on 

suuri vaikutus siihen, millaisia mielikuvia kirkosta muodostuu. Aineistossa heihin 

kohdistui suurempi mediahuomio kuin muihin haastateltuihin piispoihin. 

Arkkipiispalla ja Helsingin piispalla oli aineiston perusteella eniten valtaa 

suhteessa mediaan verrattuna muihin aineiston piispoihin.  Erityisesti arkkipiispan 

rooli on hallitseva suhteessa mediaan, mikä tarjoaa arkkipiispalle mahdollisuuksia 

tuoda kirkkoa esille median kautta. Arkkipiispalla on myös mahdollisuus 

vaikuttaa mediassa siihen, millaiseksi kirkko jatkossa profiloituu median 

välityksellä. 

Aineisto herätti kysymyksen piispojen asemasta suhteessa kirkon 

kokonaistason viestintään sekä sen, mikä kirkon virallinen linjaus oli suhteessa 
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piispojen viestintään. Toisaalta nykyinen henkilöivä media haluaa instituutiolle 

kasvot, jotka edustavat kirkkoa mediassa. Aineistossa piispat henkilöityvät kirkon 

kasvoiksi, vaikka piispojen näkökulmasta se on ongelmallista. Vastuu kirkon 

äänenkäytöstä jää piispoille. Piispojen äänten rinnalta mediassa puuttuu 

aineistossa kirkon työntekijöiden äänet. Kirkon työntekijät edustavat ihmisten 

mielissä aineistossa kirkon läheiseksi miellettyä seurakuntaa, kirkon 

ruohonjuuritasoa. Aineisto herätti kysymyksen siitä, miksei kirkon työntekijät näy 

mediassa verrattuna piispojen näkyvyyteen. Toisaalta piispojen asema kirkon 

hierarkiassa vaikuttaa median kiinnostukseen piispoista. Kirkon kannalta on 

kuitenkin ongelmallista, jos kirkon äänet mediassa tulevat vain kirkon ylätasolta 

ja kirkon eläväksi mielletty seurakuntataso jää puuttumaan mediasta. 

Hjarvardin uskonnon mediatisaatiota, varsinkin suhteessa uskonnolliseen 

journalismiin, heikosti ilmentävää suhteessa piispojen joukkoon oli median 

pyrkimys oikoa kirkkoa omien, yhteiskunnasta omaksuttujen sekulaarien arvojen 

pohjalta. Aineisto herätti kysymyksen, pyrkiikö media oikomaan kirkkoa oman 

arvomaailmansa mukaiseksi nostamalla oman arvomaailmaansa kanssa 

samansuuntaisia piispoja esiin. Näin toimimalla media saattaisi korostaa 

julkisuudessa sellaista kirkkoa, joka on ympäröivän yhteiskunnan eli median 

omaksumien arvojen kanssa sovussa. Tämä voi vaikuttaa siihen, millainen kuva 

kirkosta muodostuu median kautta. 

Suhteessa kirkkoa rakentavaan puoleen, kirkkoa hajottavat puolet olivat 

vähäisempiä. Kirkkoa hajottavat keskittyivät lähinnä kirkkoa vääristävään 

skandaalinhakuiseen uutisointiin, mihin vaikutti median talous. Kirkon ja median 

suhde on kuitenkin hyvin kompleksinen ja uskonnon mediatisaatio -teoria toimii 

enemmänkin keskustelua herättävänä kuin kirkon ja median suhdetta täysin 

suomalaisessa yhteiskunnassa selittävänä teoriana.  Uskonnon mediatisaatio -

teoria nosti kuitenkin esille tärkeitä huomioita kirkon ja median välisessä 

suhteessa. 

Aineiston perusteella median ja kirkon välillä oli erityiskysymyksiä, jotka 

olivat erityisen latautuneita. Media pyrkii modernisoimaan kirkkoa ja oikomaan 

sen ei-hyväksyttyinä koettuja normeja, ei ainoastaan edellä kuvatulla tavalla 

nostaen esiin piispoja, mutta myös suhteessa erityiskysymyksiin. Aineistossa 

esille nousi seksuaalisuuskysymys, jonka suhteen kirkko esitetään usein mediassa 

niin, ettei kirkko olisi yhtä tasa-arvoinen tai suvaitsevainen kuin ympäröivä 

yhteiskunta. Aineistossa yleinen ilmapiiri oli hyvin kärjistynyttä, mikä herätti 
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kysymyksen siitä, vaikuttiko median tapa kuvata aihe yhteiskunnan yleiseen 

ilmapiiriin. Seksuaalisuus oli kirkon sisälläkin ristiriitaisia tunteita herättävä aihe, 

mikä saattaa johtua yleisen ilmapiirin kärjistymisestä. Latautuneet kysymykset ja 

niiden mahdollinen syy median ilmentämän arvomaailman ja kirkon 

arvomaailman mahdollisessa ristiriidassa auttaa ymmärtämään näiden teemojen 

ympärille kärjistynyttä keskustelua.  

 Kirkon rooli keskustelijana vastaa ihmisten toiveisiin kirkon paikasta 

yhteiskunnassa. On vaikeaa määritellä suhteessa mediaan, kumpi on toimijana, 

sillä kirkon asiakirjat painottavat hyvin aktiivista otetta suhteessa mediaan. Kirkon 

nelivuotiskertomukset257 ja tulevaisuuden suunta258 hahmottavat kirkolle roolia 

suhteessa mediaan keskustelijana tulevaisuuden kehityslinjana. Kuitenkaan 

aineistossa kaikkien piispojen osalta kirkon keskustelijan rooli ei näyttäytynyt 

vahvana. Kirkko oli aineistossa yhteiskunnallisesti painottunut joidenkin piispojen 

osalta. Kirkon nelivuotiskertomusten mukaan profiloituminen yhteiskunnassa 

julkisissa keskusteluissa on myönteistä ja lähentänyt ihmisiä suhteessa kirkkoon. 

Erityisesti kirkosta etääntyneet ihmisten ovat kokeneet kirkon yhteiskunnan 

heikompien puolustamisen positiivisena. Näin kirkon julkinen rooli keskustelijana 

on mahdollisuus kirkolle, sillä se kykenee median kautta lähestymään siitä 

etääntyneitä jäseniään. Julkisena keskustelijana kirkolla on mahdollisuus ottaa 

näkyvä roolin suhteessa yhteiskuntaan. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on aihe, 

joka saattaa nousta yhä tärkeämmäksi suhteessa kirkon viestintään aineiston 

perusteella. Piispat suhtautuivat aineistossa varovaisesti vaikuttamiseen median 

kautta. 

 Piispat eivät painottaneet kovinkaan vahvasti tulevaisuutta tai erityisiä 

mediastrategioita, joten on vaikea arvioida, millaiseksi kirkon ja median suhde 

muuttuu tulevaisuudessa. Todennäköisesti se riippuu arkkipiispasta sekä siitä, 

millaisista piispoista seuraava piispojen joukko koostuu. Kirkon sisäinen tilanne 

vaikuttaa kirkon viestintään, sillä moniäänisyys heijastaa kirkon sisäistä 

ristiriitaisuutta. Kirkko profiloituu julkisen keskustelun kautta yhteiskunnassa 

vaikuttavaksi instituutioksi. Media vaikuttaa kirkkoon tukien kirkon asemaa 

yhteiskunnallisena vaikuttajana, sillä kirkko halutaan aineiston perusteella yhdeksi 

keskustelijaksi mediassa. Yhteiskunnassa vaikuttaminen kytkeytyy aineistossa 

kirkon hengelliseen sanomaan. Hengellisyys on aineiston perusteella näkyvissä 

                                                 
257 Erilaistuva kirkko 2016 & Osallistuva luterilaisuus 2016. 
258 Kohtaamisen kirkko 2014. 
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mediassa, mutta tietynlaisessa ilmaisumuodossa. Toisaalta sekulaarin median 

kautta ilmentyy hengellisiä kysymyksiä suhteessa ihmisyyteen, joita kirkko voi 

kohdata mediassa ja vastata niihin median välityksellä. 

Uskonto oli aineistossa median kasvaneen huomion kohteena. Suomalaisen 

yhteiskunnan monimuotoistuminen vaikuttaa siihen, että uskonto näkyy enemmän 

mediassa. Kirkon mediahuomioon ei yhteiskunnan uskonnollinen 

monimuotoistuminen ollut vielä aineiston perusteella vaikuttanut. Uskonnon 

kasvanut medianäkyvyys tarjoaa kirkolla mahdollisuuksia suhteessa mediaan. 

Kirkolle uudenlainen tilanne, jossa uskonto kiinnostaa ja on julkisen keskustelun 

aiheena, merkitsee kirkolle mahdollisuuksia näkyä mediassa aiempaa enemmän.  

Vaikka kirkkoa hajottavana tekijänä oli kirkon ja piispojen vaikeus 

vaikuttaa siitä välittyneeseen kielteisen kautta kehystettyyn kuvaan, pystyi kirkko 

paikallisen median kautta vaikuttamaan siitä välittyvään kuvaan. Paikallinen 

media saattaisi tarjota enemmän mahdollisuuksia kirkon työntekijöiden äänille, 

jotta ne pääsisivät enemmän näkyviin suhteessa kirkon viestintään. 

Media ei kuitenkaan aineiston perusteella haastanut kirkon asemaa eivätkä 

piispat uskonnon mediatisaatiota ilmentävästi olleet lähteen roolissa suhteessa 

mediaan. Kirkon ja median suhde piirtyi aineistossa vahvana, limittyneenä, 

kumpikin toiseensa vaikuttaen, osittain yhteisen toimintakentän omaavana. 

Tutkimuksen taso on hyvin yleinen. Kirkon ja median välinen suhde 

aineiston perusteella ei anna tukea kaikilta osin uskonnon mediatisaatio -teorialle 

ja ilmentää sitä vain heikosti. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ilmiötä, jota ei 

ole aikaisemmin tutkittu. Tämän vuoksi aineistossa liikutaan yleisillä tasoilla eikä 

haastatteluissa voitu paneutua jokaiselle osa-alueelle, minkä vuoksi aineistoa ei 

täysin voi heijastaa kaikille uskonnon mediatisaatiota ilmentäville alueille. 

 Kuitenkin tämä tutkimus auttaa hahmottamaan sitä, minkälaisen median ja 

kirkon suhde näyttäytyy kirkon päättävän tason näkökulmasta. 

Jatkotutkimusaiheena voisi tarkentaa erilaisia osa-alueita piispojen ja median 

suhteessa, erityisesti suhteessa kirkon yhteiskunnalliseen rooliin ja kirkon julkisen 

keskustelijan rooliin, sillä ne vaikuttavat nousevan tärkeiksi kirkon 

medianäkyvyyden kannalta. Toisaalta olisi hyvä tarkastella, millaisia käsityksiä 

median edustajilla on kirkosta. Miten median edustajat käsittävät median ja kirkon 

välisen suhteen. Samalla selkiytyisi millaisia odotuksia medialla on suhteessa 

kirkkoon, millaisena median kyky käsitellä kirkkoa näyttäytyy entä millaisena 

kirkko näyttäytyy median edustajien näkökulmasta. Myös Kirkon viestinnän 
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henkilökunnan käsityksiä kirkon ja median viestinnästä olisi hyvä tarkastella, sillä 

he vastaavat kirkon virallisesta viestinnästä ja kouluttavat kirkon työntekijöitä 

kirkon viestintään. 
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