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1 Johdanto 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on haastetussa tilassa. Vuonna 2018 Suomen evankelis-

luterilaiseen kirkkoon kuului 69,74% suomalaisista.1 Prosentuaalisesti vähemmän, kuin 

koskaan ennen. Kirkon oman ennusteen mukaan vuonna 2040 kirkkoon kuuluu enää 46,1% 

suomalaisista.2 Ennustettu lasku on yli kahdenkymmenen prosentin luokkaa vuoden 2018 

tilastoihin verrattuna. Vaikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on edelleen 

kansainvälisesti merkittävä sekä prosentuaalisesti että suhteellisesti, yhä harvempi sen jäsen 

on sitoutunut kirkkoon voimakkaasti. Vuonna 2003 tehdyn kyselyn mukaan 41% ei voinut 

ajatellakaan kirkosta eroamista. Vuoden 2011 vastaavassa kyselyssä tulos oli enää 19%. 

Todennäköisten kirkosta eroajien määrä oli kaksinkertaistunut neljässä vuodessa.3 Kirkko on 

kaukana kansasta, vaikka sen arvot ovat hyvin yleisiä arvoja. 

Arvoikseen kirkko ilmoittaa uskon, toivon ja rakkauden. Kirkon mukaan ensimmäinen 

näkyy uskossa armolliseen Jumalaan, joka on kristityn elämän kestävä peruste. Toinen näkyy 

toivossa Jeesuksen lupauksiin tulevaisuudesta ja toivosta. Kolmas, keskinäisessä rakkaudessa, 

joka on Pyhän Hengen rohkaisemaa. 4 Samalla, kun kirkon arvot ovat hyvin kattavat, ne 

jättävät käytännön tasolla arvotyhjiöitä. Kirkon arvoihin liittyvää epäselkeyttä alleviivaa 

kirkkoa jakava keskustelu samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä.5 Strategiaa 

konkreettisemman kuvan kirkon arvoista antavat kirkon papit. Työnsä kautta he elävät kirkon 

arvot todeksi ja toiseksi, ihmisille kirkon arvot hahmottuvat juuri pappien, median ja mediassa 

esiintyvien pappien kautta. Pappeja velvoitetaan noudattamaan kirkkolakia ja 

kirkkojärjestystä työssään yksityiskohtaisemmin, kuin muita kirkon työntekijät. Samalla 

jokaisessa käydyssä kohtaamisessa pappi vaikuttaa omalla persoonallaan ja arvoillaan.6  

Vaikka suomalaisten arvoja on tutkittu laajasti, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

pappien arvoista ei löydy vastaavanlaista tutkimusta. Tämä muodostaa mielenkiintoisen 

tutkimusaukon, johon paneudun tutkimuksessani. Tutkin millaisia arvoja papeilla on ja, miten 

pappien arvot eroavat keskenään suhteessa ikään, sukupuoleen ja hiippakuntaan. Pappeja 

tutkittaessa, on syytä huomioida pappien olevan osa suurempaa joukkoa, suomalaisia. Joten 

voidakseni sanoa pappien arvoista jotain suhteessa heitä ympäröivään yhteiskuntaan, 

perehdyn aiemman tutkimuksen tulosten kautta suomalaisten arvoihin. Esittelen tutkielmani 

 
1 Kirkkoon kuuluvuus 2018 s.a.. 

2 Jäsenennuste 2019-2040 s.a.. 

3 Kohtaamisen kirkko s.a., 10. 

4 Kohtaamisen kirkko s.a., 16. 

5 Kallatsa & Kiiski 2019, 66-68. 

6 Kirkkojärjestys s.a.. 
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kannalta oleellisia suomalaisten arvoja ja palaan niihin vielä pohdinnassani. Hyödynnän 

tutkimuksessani Shalom Schwartzin arvojen yleismaailmallista teoriaa.7 Aineiston 

keräämisessä olen hyödyntänyt Klaus Helkaman käyttämää arvotestiä8, joka perustuu väljästi 

Euroopan yhteiskuntakyselyssä (European Social Survey eli ESS) käytettyyn kyselyyn.9  

2 Arvot ja arvotutkimus 
Arvojen määritelmiä on useita. Filosofia pohtii, mikä on arvokasta, kansantaloustiede sitä, 

miten arvot muuttuvat suhteessa markkinoihin ja sosiaalipsykologia kysyy yksilön arvoja ja 

arvojärjestystä.10 Sosiaalipsykologiassa arvot liittyvät ihmisten valintoihin. Yksi valinta 

asettuu toisen edelle, koska se on arvokkaampaa. Arvot voivat olla myös kohteen 

ominaisuuksia. Harvinaista taideteosta voidaan kuvailla mittaamattoman arvokkaaksi, 

rikkoutunutta juomalasia arvottomaksi. Tutkimukseni kannalta oleellista on yksilön arvojen 

näkyminen tämän valinnoissa, ja siksi keskityn arvojen määrittelyyn sosiaalipsykologian 

näkökulmasta.  

Moderni sosiaalipsykologian arvotutkimus määrittelee arvojen luonteen kuuden 

näkökulman kautta. (1) Arvot ovat uskomuksia, jotka liittyvät erottamattomasti tunteisiin. 

Arvojen aktivoituessa ne aktivoivat myös tunteen. Ihmiset, joille luovuus on tärkeä arvo, 

ahdistuvat, kun heidän luovuuttaan rajataan. He kokevat epätoivoa, kun eivät saa tilaa 

luovuudelle ja kokevat onnellisuutta saadessaan mahdollisuuden toteuttaa omaa luovuuttaan. 

(2) Arvot viittaavat toivottuihin tavoitteisiin, jotka motivoivat toimintaa. Ihmiset, joille 

ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnonsuojelu ja eettinen kulutus ovat tärkeitä arvoja, ovat 

motivoituneita tavoittelemaan näiden saavuttamista. (3) Arvot ylittävät tietyt toimet ja 

tilanteet. Esimerkkinä ystävällisyys ja rehellisyys arvoina voivat olla merkityksellisiä 

työpaikalla tai opiskeluissa, työelämässä tai politiikassa, ystävien tai tuntemattomien kesken. 

Tämä ominaisuus erottaa arvot normeista ja asenteista, jotka usein kohdistuvat tiettyyn 

tilanteeseen tai toimintaan. 11   

(4) Arvot toimivat standardeina ja kriteereinä. Arvot ohjaavat meitä valitsemaan ja 

arvioimaan tietyt toiminnot, käytännöt, ihmiset ja tapahtumat. Ihmiset päättävät mikä on 

hyvää ja pahaa, mikä on oikeutettua ja mikä on kohtuutonta, mitä kannattaa tehdä ja mitä 

kannattaa jättää tekemättä sen perusteella, miten tietyt valinnat ovat suhteessa yksilön omiin 

 
7 Schwartz 1992, 5-12. 

8 Helkama 2015, 238-241. 

9 European Social Survey s.a.. 

10 Helkama 2009, 32-33. 

11 Schwartz 2012, 3-4. 
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arvoihin. Arvojen vaikutusta jokapäiväisissä valinnoissa on vaikeaa tiedostaa, ellei toiminta 

aiheuta arvoristiriitaa yksilölle tärkeiden arvojen kesken. (5) Arvot ovat tärkeysjärjestyksessä 

suhteessa toisiinsa. Ihmisten arvot muodostavat prioriteettijärjestelmän, joka kuvaa heitä 

yksilöinä. Joku määrittelee suuremman arvon hengellisyydelle, kuin hyväntekeväisyydelle, 

toinen suuremman arvon perinteille, kuin muutoshalukkuudelle. Tämä prioriteettijärjestelmä 

erottaa myös arvot normeista ja asenteista. (6) Useiden arvojen suhteellinen merkitys ohjaa 

toimintaa. Jokainen toimintamalli pitää sisällään useamman arvon vaikutuksen. Esimerkkinä 

luonnossa tapahtuva avioliittoon vihkiminen, joka ilmaisee tätä toivoneiden subjektiivista 

hengellisyyttä ja yhteyttä luontoon perinteiden kustannuksella. Toimintaan kohdistuvien, 

keskenään kilpailevien arvojen kompromissit ohjaavat yksilön asenteita ja käytöstä. Arvot siis 

vaikuttavat toimintaan, kun ne ovat merkityksellisessä kontekstissa, aktivoituneet ja 

merkityksellisiä niiden kokijalle.12  

2.1 Arvot ja niiden kehät 

Modernin sosiaalipsykologian arvotutkimusta hallitsee Shalom Schwartzin teoria arvoista ja 

niiden rakenteista. Hänen teoria yleismaailmallisista arvoista perustuu tutkimukseensa, joka  

teetätettiin opettajilla ja opiskelijoilla yli 20 maassa. Schwartzin mukaan yleismaailmallisia  

arvotyyppejä on kymmenen. Yleismaailmalliset arvot jakautuvat näiden kymmenen  

arvotyypin alle. Toiseksi Schwartz olettaa, että arvotyypit voivat olla joko yhteensopivia tai  

ristiriidassa keskenään. Tämä näkyy niiden kehämaisessa rakenteessa. Kolmanneksi,  

Schwartz olettaa, että nämä yhteensopivuudet tai ristiriidat ovat yleismaailmallisia.  

Neljänneksi, Schwartz olettaa, että nämä arvotyypit ovat sisällöltään yleismaailmallisesti  

samoja. Esimerkkinä vapaus tai tasa-arvo, joiden merkitys on suunnilleen sama Suomessa,  

Argentiinassa, Alaskassa ja Australiassa.13  

Schwartzin arvotyypit muodostavat kehän, jolla on neljä arvoulottuvuutta. 

Säilyttäminen, joka on ristiriidassa Muutosvalmiuden kanssa ja Itsensä ylittäminen, joka on 

ristiriidassa Itsensä korostamisen kanssa. Toisaalta kehässä olevat arvotyypit ovat lähellä, tai 

vieressä toista arvotyyppiä, joka on yhteensopiva tämän kanssa. Näin Turvallisuudesta, joka 

on lähellä Säilyttämisen arvoulottuvuutta, päästään Vallan, Suoriutumisen ja Mielihyvän 

kautta Virikkeisyyteen, joka on Muutosvalmiuden arvoulottuvuuden osa. Tällä matkalla 

erityisesti Valta ja Suoriutuminen liittyvät Itsensä korostamisen arvoulottuvuuteen.14 Oheinen 

 
12 Schwartz 2012, 3-4. 

13 Schwartz 1992, 2-3. 

14 Schwartz 1992, 45. 
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taulukko perustuu Schwartzin arvojen yleismaailmalliseen teoriaan, ja sen on suomentanut 

omaan tutkimukseensa Klaus Helkama.15  

 

Taulukko 1. Shalom Schwartzin arvojen yleismaailmallisen rakenteen malli.16 

 

 

Arvomallin oletus on, että arvot muodostavat motivaatiojatkumon. Tällä Schwartz tarkoittaa 

sitä, että toisiaan lähellä olevat arvot asettuvat vierekkäin arvokehälle. Schwartzin mallissa 

arvot tai arvotyypit eivät ole staattisia, vaan keskinäisessä suhteessa eläviä. Tästä seuraa se, 

että arvotyyppien rajat ovat häilyviä. Jotta nämä kymmenen yleismaailmallista arvotyyppiä 

avautuisivat merkitykseltään paremmin, olen seuraavassa syventynyt jokaiseen arvotyyppiin 

sen sisältävien arvojen ja taustalla vaikuttavien motiivien näkökulmasta.17 Alla olevassa 

taulukossa esitellään Schwartzin arvotyypit, niiden määritelmät ja kuhunkin arvotyyppiin 

kuuluvat arvot. Lisäksi jokaiseen arvotyyppiin on kirjattu Schwartzin arvotyypille 

määrittelemä konteksti.18 Teorian suomennoksessa olen osin seurannut Schwartzin teoriaa 

tutkineen professori Klaus Helkaman käännöstä.19 Merkitykseltään ei-universaalit arvot ovat 

merkitty taulukossa tähdellä. 

 

 

 
15 Helkama 2009, 34. 

16 Schwartz 1992, 45. 

17 Schwartz 2012, 5-7. 

18 Schwartz 2012, 5-7. 

19 Helkama 2009, 35-36 
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Taulukko 2. Schwartzin arvotyypit ja niiden määritelmät. Sekä Työn arvotyypin määritelmä. 

ARVOTYYPPI  Arvot ja määritelmät. 

 

ITSEOHJAUTUVUUS Itsenäinen ajattelu ja toiminta, itsenäinen valitseminen,  

luominen, tutkiminen (luovuus, vapaus, omien tavoitteiden 

valitseminen, uteliaisuus, riippumattomuus*, itsekunnioitus*). 

Itseohjautuvuus on peräisin tarpeesta kontrolloida ja hallita. Se 

on vuorovaikutuksessa autonomian ja itsenäisyyden 

vaatimusten kanssa. 

 

VIRIKKEISYYS  Jännitys, uutuus ja haasteet elämässä (jännittävä elämä,  

monipuolinen elämä, uskaliaisuus). Virikkeisyys on peräisin 

tarpeesta monipuoliseen ja virikkeiseen elämään, joka ylläpitää 

optimaalisen, positiivisen, mieluummin, kuin uhkaavan, 

aktivoinnin tason. 

 

MIELIHYVÄ   Omakohtainen mielihyvä ja aistinautinto (mielihyvä, elämästä  

nauttiminen). Mielihyvä on peräisin tarpeista ja mielihyvästä, 

joka liittyy niiden täyttymiseen. 

 

SUORIUTUMINEN  Henkilökohtainen menestys osoittamalla pätevyyttä sosiaalisten  

mittapuiden mukaan (kunnianhimo, vaikutusvalta, kyvykkyys, 

menestys, älykkyys*). Resursseja tuottava suoriutuminen on 

välttämätöntä yksilön, ryhmien ja instituutioiden selviytymiselle 

ja tavoitteiden saavuttamiselle. 

 

VALTA             Yhteiskunnallinen asema ja arvostus, ihmisten ja resurssien 

hallitseminen (yhteiskunnallinen valta, varakkuus, arvovalta, 

julkisen kuvan säilyttäminen*). Sosiaalisten instituutioiden 

toiminta vaatii ilmeisesti jonkin verran erilaistumista. 

Hallitsevaisuus / alistumisulottuvuus esiintyy useimmissa 

ihmistenvälisissä suhteissa sekä kulttuurien sisällä että niiden 

välillä. Perustellakseen tätä sosiaalisen elämän tosiasiaa ja 
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motivoidakseen ryhmän jäseniä hyväksymään se, ryhmien on 

pidettävä valtaa arvona. Sekä valta- että suoriutuminen arvoina 

keskittyvät sosiaaliseen arvostukseen. Nämä eroavat kuitenkin 

siten, että suoriutumiseen liittyvät arvot korostuvat 

onnistuneiden saavutusten aktiivisessa esittelyssä, 

konkreettisissa vuorovaikutustilanteissa. Valtaan liittyvät arvot 

korostavat hallitsevan aseman saavuttamista ja sen säilyttämistä 

yleisemmällä sosiaalisen järjestelmän tasolla. 

 

TURVALLISUUS  Yhteiskunnan, suhteiden ja oma turvallisuus, sopusointu ja 

vakaus (yhteiskunnallinen järjestys, kansallinen turvallisuus, 

perheen turvallisuus, palvelusten vastavuoroisuus, puhtaus, 

terveys*, yhteenkuuluvuuden tunne*). Jotkin turvallisuuteen 

liittyvät arvot painottuvat enemmän yksilön etujen mukaiseen 

turvallisuuteen ja toiset ovat suhteessa laajemman ryhmän 

turvallisuuteen. Toki jälkimmäinenkin ilmaisee merkittävässä 

määrin turvallisuuden merkitystä yksilölle ja sille ryhmälle, 

johon hän kokee kuuluvansa. 

 

YHDENMUKAISUUS Sellaisten tekojen, taipumusten ja impulssien hillintä, jotka 

häiritsevät tai vahingoittavat toisia ja rikkovat sosiaalisia 

odotuksia tai normeja (tottelevaisuus, itsekuri, kohteliaisuus, 

vanhempien ja vanhojen ihmisten kunnioittaminen). 

Yhdenmukaisuus arvotyyppinä on peräisin yksilöihin 

kohdistuvasta vaatimuksesta estää ryhmän vuorovaikutusta ja 

toiminnallisuutta häiritsevät ärsykkeet. Arvotyyppinä se 

korostaa myös yksilön itsehillintää jokapäiväisessä 

vuorovaikutuksessa. 

 

 

 

PERINTEET   Kulttuuriperinteiden ja uskonnon välittämien tapojen ja  

aatteiden kunnioitus, niihin sitoutuminen ja niiden 

hyväksyminen (perinteiden kunnioitus, nöyryys, oman 
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elämänosan hyväksyminen, kohtuullisuus, hartaus). Ryhmät 

kehittävät yleismaailmallisesti toimintamalleja, symboleja, 

ideologioita ja uskomuksia, jotka heijastavat jaettua kokemusta 

ja uskoa. Nämä määrittävät sen, millaisia ryhmän tapoja ja 

traditioita pidetään arvossa. Ne symbolisoivat ryhmän 

solidaarisuutta, ilmentävät sen ainutlaatuista arvoa ja edistävät 

ryhmän selviytymistä. Usein ne muuttuvat uskonnollisiksi 

riiteiksi, uskomuksiksi ja toimintaa määritteleviksi normeiksi. 

Perinteet ja yhdenmukaisuus jakavat saman henkisen 

motivaation, molemmissa keskiössä on itsen alistaminen 

sosiaalisesti hyväksytyille odotuksille.  Ne erottuvat toisistaan 

pääasiassa alistumisen kohteen mukaan. Yhdenmukaisuuden 

kohdalla alistuminen kohdistuu niihin henkilöihin, joiden 

kanssa yksilö on jatkuvasti tekemisissä – vanhemmat, opettajat, 

esimiehet. Perinteiden kohdalla alistumisen kohde on 

abstraktimpi – uskomukset, kulttuurilliset tavat ja ideologiat. 

Tästä seuraa se, että yhdenmukaisuus arvotyyppinä kehottaa 

reagoimaan nykyisiin, mahdollisesti muuttuviin odotuksiin. 

Perinteet taas vaativat reagoimaan muuttumattomiin odotuksiin, 

jotka nousevat menneestä. 

 

HYVÄNTAHTOISUUS Sellaisten ihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen, 

    joiden kanssa ollaan usein henkilökohtaisessa kontaktissa   

(rehellisyys, avuliaisuus, vastuullisuus, uskollisuus, 

anteeksiantavuus, kypsä rakkaus*, tosi ystävyys*). 

Hyväntahtoisuus on perua perustavanlaatuiselle edellytykselle 

sujuvaan ryhmätoimintaan ja luonnolliselle tarpeelle kokea 

kuuluvansa johonkin. Tärkeimpinä näistä ryhmistä ovat perhe ja 

muut ensisijaiset ryhmät. Hyväntahtoisuus arvotyyppinä 

painottaa vapaaehtoista muiden hyvinvoinnista välittämistä.   

Hyväntahtoisuus ja yhdenmukaisuus painottavat 

    yhteistyöhaluisia ja rakenteita tukevia sosiaalisia suhteita. Ne  

    eroavat siten, että hyväntahtoisuus arvotyyppinä tarjoaa   

    sisäistetyn motivaatio perustan tällaiselle toiminnalle.  
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    Yhdenmukaisuus arvotyyppinä taasen edistää yhteistyötä  

    välttääkseen itseen kohdistuvaa negatiivista seurausta.  

    Molemmat arvot voivat motivoida samaa hyödyllistä toimintaa  

    yhdessä tai erikseen.  

 

UNIVERSALISMI  Kaikkien ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon ymmärtäminen,  

arvostaminen, suvaitseminen ja suojeleminen (tasa-arvo, 

maailmanrauha, yhteys luontoon, viisaus, luonnon ja taiteen 

kauneus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, laajakatseisuus, 

ympäristön suojeleminen, sisäinen tasapaino*). Universalismi 

arvotyyppinä on ristiriidassa hyväntahtoisuuden arvotyypin 

sisäryhmän etua painottavan mallin kanssa. Universalismi on 

peräisin yksilön ja ryhmien selviytymisen tarpeesta. Ihmisten on 

vaikeaa hahmottaa tätä tarvetta ennen, kuin he näkevät kaikki 

ihmiset osana laajaa ryhmää ja samalla ymmärtävät 

luonnonvarojen niukkuuden. Tämän ymmärtäminen 

toivottavasti auttaa erilaisuuden hyväksymiseen ja toisten 

ihmisten oikeudenmukaiseen kohteluun. Universalismi auttaa 

yksilön näkemään myös luonnollisen ympäristön suojelemisen 

tärkeyden ja siihen liittyvät uhat elämälle tärkeiden resurssien 

loppumisesta. Universalismissa yhdistyvät kaksi perustavaa 

huolta, huoli muista ihmisistä ja ihmiskunnasta ja huoli 

luonnosta.  

 

TYÖ (Suomalaisessa arvotutkimuksessa käytetty.) 

     Ahkeruus, täsmällisyys, säntillisyys, tunnollisuus,  

                 järjestelmällisyys, pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus,  

määrätietoisuus ja sisu. 

 

    * merkitykseltään ei-yleismaailmallinen arvo. 

 

Schwartzin arvomalli on karkearakenteinen ja sen arvotyypit ovat tilastollisia yleistyksiä. 

Joidenkin arvojen kohdalla ”väärä” arvotyyppi saattaa olla sopivampi, kuin teorian mukainen. 

Esimerkkinä käy hyvin yhteiskunnallinen järjestys. Se on turvallisuusarvoihin kuuluva arvo, 
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mutta joissain maissa se saattaa kuulua viereiseen arvotyyppiin, kuten Suomessa 

Yhdenmukaisuusarvoihin. Kymmenen arvotyypin järjestelmäluonteessa on myös omat 

haavoittuvaisuutensa. Suhteessa ikään tarkasteltuna, vahvimmin vanhuuteen kytkeytyvä 

Säilyttämisen arvotyypin kannustus on huomattavasti pienempää nuorempien parissa.  

Toisena esimerkkinä mainittakoon Itseohjautuvuus, joka näyttää korreloivan voimakkaammin 

hyvin koulutettujen, kuin kouluttamattomien parissa. Tutkimuksen kannalta mielenkiintoista 

on tunteenomainen empatia. Se viittaa taipumukseen reagoida voimakkaasti toisen 

myönteisiin tai kielteisiin tunteisiin ja myötätunnon kokemiseen kykyyn. Tunteenomainen 

empatia ohjaa ihmisiä kontaktiin sellaisten ihmisten kanssa, joilla on ongelmia. Näillä 

tunteenomaisen empatian edustajilla korostuvat universalismin- ja hyväntahtoisuuden arvot. 

Vastaavasti he taas korreloivat heikosti valta- ja suoriutumisarvojen kanssa. Schwartzin 

arvoteoria on palkittu ja sillä saatua tutkimustietoa pidetään erittäin luotettavana. Samalla 

arvomallin arvotyypit ovat tilastollisia yleistyksiä ja ne rakentuvat monesta arvo-osiosta. On 

syytä myös muistaa, että kyseessä on yleismaailmallisten arvojen teoria. Näin ollen arvo, jota 

jossain kulttuurissa arvostetaan korkealle, ei välttämättä nouse merkittäväksi toisessa 

kulttuurissa, tai sisältää eri merkityksen. Tällaisista arvoista käytettään nimitystä ei-

yleismaailmallinen arvo. Yhtenä tällaisena esimerkkinä on Työn arvotyyppi, jota on mitattu 

lisä-osana Schwartzin arvotestiä suomalaisten keskuudessa.20 

 

2.2 Suomalaisten arvomaisema 

Suomalaisten arvomaisemaan vaikuttavat osaltaan tutkimus, osaltaan mielikuvat ja 

stereotypiat. Tässä yhteydessä ei puhuta niinkään kaikille suomalaisille yhtenäisistä arvoista, 

sillä muiden demokraattisten maiden tapaan, suomalaiseen arvomaailmaan mahtuu laaja kirjo 

erilaisia painotuksia. Mielikuvien ja stereotypioiden kautta voidaankin hahmottaa 

suomalaisille tyypillisiä arvoja. Ne näkyvät arjen kanssakäymisen lisäksi siinä, millaisia 

arvoja suomalaisessa kulttuurissa arvostetut tarinat, taideteokset ja sankarit edustavat.21 

Valokuva kaikkensa antavasta suomalaisesta hiihtäjästä Mika Myllylästä harjoittelemassa 

suomalaisella suomaisemalla, on voimakas esimerkki suomalaisia arvoja heijastavan tarinan, 

taideteoksen ja sankarin yhtymäkohdasta.22  

 
20 Helkama 2015, 93-100. 

21 Helkama 2015, 17. 

22 Heikura 1997. 
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Stereotypiat syntyvät, kun jonkin oletuksen toistamisesta syntyy käsite, että tiettyä 

sekalaista joukkoa yhdistää jokin erityinen piirre tai kansanluonne. Toinen mielikuvaa 

kannatteleva elementti ovat siitä kertovat tarinat.23 Yksi tunnetuimpia suomalaisten itsestään 

muodostamia stereotypioita, joka näkyy tarinoissa on suomalainen sisu. Suomalaiset ovat 

sisukkaita. Sisu on sanakirjan määritelmän mukaan sitkeyttä, hellittämätöntä tahdon voimaa, 

sinnikkyyttä ja lannistumattomuutta.24 Sisukkuus on keskeinen osa kansallisia 

sankaritarinoita, joissa puhutaan suomalaisista 1900-luvun alun kestävyysjuoksijoista, 

talvisodassa sotineista suomalaisista ja periksi antamattomista arjen sankareista. 

Tunnetuin näistä kansallisista sisu-tarinoista lienee Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. 

Seitsemän veljeksen tarina johdattaa lukijan matkalle kohti yhdeksän arvon hyvettä. Se kuvaa 

sivistyksen ja koulutuksen arvostusta, yleisen hyödyn tavoittelua ennen omaa mielihyvää, 

matkaa kohti viisautta ja itsehillintää, ja taistelua läpi harmaan kiven, edellä kuvattua sisua. 

Seitsemän veljestä on kuvaus siitä, miten hyväntahtoisuus ja sovinnollisuus lopulta 

määrittävät ihmisyyttä, ja miten työn ja itsekurin etiikan hyveet; ahkeruus ja säästävyys 

määrittävät yksilön työn arvoa yhteiskunnalle. Seitsemän veljeksen tarina kuvaa myös halua 

ja janoa tasa-arvon hyveeseen. Siinä yhdistyvät antiikin kardinaalihyveet, viisaus, rohkeus, 

oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus, protestanttisiin hyveisiin uskoon, toivoon ja 

rakkauteen.25  

Sisun lisäksi suomalaisten omaan kuvaan itsestään kuuluu rehellisyys. Stereotypia 

suomalaisista rehellisenä kansana saa tukea toistuvista rehellisyyttä mittaavista lompakko-

testeistä. Näissä testeissä kadulle jätettään lompakko, jossa on rahaa ja lompakon omistajan 

yhteystiedot. Suomessa vuonna 1995 tehdyssä kokeessa, kymmenestä kadulle jätetystä 

lompakosta yhdeksän palautui omistajalleen. Vuoden 2002 testissä 14 kadulle jätetystä 

lompakosta 11 palautui, rehellisyysprosentti oli jälkimmäisellä kerralla 79%. Vuonna 2013 

tehdyssä kokeessa kaksitoista lompakkoa jätettiin 16 eri kaupunkiin ympäri maailman. 

Helsingissä kahdestatoista lompakosta yksitoista palautui takaisin. Tulos oli tutkimuksen 

kärkeä.26 Otanta tutkimuksissa on pieni, mutta vahvistaa narraatiota suomalaisista rehellisinä 

ihmisinä. Rehellisyyteen liittyy usein ajatus yksinkertaisuudesta ja läpinäkyvyydestä. Arvona 

se on tyypillisin moraaliarvo ja se merkitsee ettei varasta, petä lupauksiaan tai valehtele.27 

Arvona rehellisyys kuuluu hyväntahtoisuuden arvotyypin alle, joka on jatkuvasti 

 
23 Helkama 2015, 31. 

24 Kielitoimiston sanakirja s.a.. 

25 Helkama 2015, 38. 

26 Helkama 2015, 159-160.  

27 Helkama 2009, 252-253. 
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tutkimuksissa suomalaisten tärkein arvotyyppi.28 Tämän puolesta puhuu Pyhtäällä vuodesta 

1975 vuoteen 2007 asti tehty arvotutkimus, jossa rehellisyys oli Pyhtääläisten hyveiden 

ykkönen, eikä sen asema ollut horjunut kolmenkymmenen vuoden aikana.29 Pyhtäällä 

toteutettu tutkimus on tässä yhteydessä sikäli merkittävää ja huomionarvoista, että se on 

toiminut Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen ”laboratoriona” sen sijainnin, 

pitkän tutkimushistorian ja otos edustavuuden johdosta jo vuodesta 1975.30  

Sisun ja rehellisyyden lisäksi suomalaisten omakuva itsestään on ahkerasti työtä tekevä 

kansa. Työhön liittyvän stereotypian mukaan työllä on keskeinen arvo suomalaisille. 

Suomalaisessa sosiaalisessa arvojärjestelmässä työ kuuluukin kärkiarvoihin.31 

Sosiaalipsykologian näkökulmasta työ määritellään perimmäiseksi arvoksi, jota ihminen 

toteuttaa sen itsensä takia. Eeva Honkanummi tutki työtä kuvaavia määritelmiä ja tuloksena 

työtä kuvaamaan syntyi neljä ulottuvuutta. Tärkeimpänä itseilmaisu, joka pitää sisällään 

itsensä toteuttamisen, tavoitteiden saavuttamisen ja työstä nauttimisen. Perinteinen palkkatyö, 

johon kuuluvat rahallinen korvaus, säännöllisyys ja itsensä/perheensä elättäminen, muodosti 

toisen ulottuvuuden. Kolmannen ulottuvuuden muodosti toisten hyödyttäminen. Tällä 

tarkoitetaan yhteiskuntaa hyödyttävää toimintaa, toisten auttamista ja muiden hyvinvoinnin 

edistämistä. Raadanta, joka viittaa fyysiseen raskauteen, epämieluisaan toimintaan ja 

pakollisuuteen, muodosti neljännen ulottuvuuden. Työn määritelmään liittyy siis vahvoja 

universalismin (toisten hyödyntäminen) ja itseohjautuvuuden (itseilmaisu) arvotyyppejä, sekä 

suoriutumisen (raadanta) ja perinteisiin kuuluvia (palkkatyö) arvotyyppejä. 32   

Entä mikä näistä toimii motivoivimpana? Puohiniemen tutkimuksissa 1999 ja 2001 

tutkittiin erilaisten työmotivaatioiden arvoperustaa. Tutkimuksen mukaan 44% kyselyyn 

vastanneista piti tärkeimpänä työmotivaationtekijänä mukavia työtovereita. Mahdollisuus 

käyttää omia kykyjään seurasi toisella sijalla (41%), ja mielekäs työtehtävien kokonaisuus 

kolmantena (36%). Suurin lasku vuoden 1999 tutkimuksesta vuoden 2001 tutkimukseen oli 

hyvän palkan merkitys työmotivaatioon. Laskua on merkittävät 16%, vuoden 2001 

tutkimuksen tuloksen jäädessä 25 prosenttiin. Vähiten merkitystä koettiin olevan 

sitoutuneisuudella yrityksen tavoitteisiin (4%).33 Puohiniemen tutkimuksien valossa voidaan 

 
28 Puohiniemi 2002, 104. 

29 Helkama 2015, 80-86. 

30 Helkama & Olakivi 2012, 1-3. 

31 Helkama 2009, 228. 

32 Helkama 2009, 223-224. 

33 Puohiniemi 2002, 256-261. 
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päätellä, että suomalaisten työmotivaatio sijoittuu pääosin (Schwartzin yleismaailmallisten 

arvojen rakenteessa) universalismin ja itseohjautuvuuden arvotyyppeihin.34  

Aiemmin mainituissa, Pyhtäällä suoritetuissa arvotesteissä teetettiin myös sarja sana-

assosiaatiotestejä. Työn ohella, maanpuolustus oli yksi sanoista joita suomalaiset yhdistivät 

paljon voimakkaammin omaan kansallisuuteensa, kuin yhdysvaltalaiset, hollantilaiset tai 

norjalaiset. Lisäksi Pyhtäällä suoritetuissa testeissä maanpuolustus kuului vastaajien 

näkemyksen mukaan vahvimmin suomalaisuutta kuvaavien sanojen joukkoon. Voidaan siis 

perustellusti sanoa maanpuolustuksen olevan vahva osa suomalaisten käsitystä 

suomalaisuudesta ja suomalaista identiteettiä.35 Schwartzin yleismaailmallisten arvojen 

kehällä maanpuolustus sijoittuu universalismin ja itseohjautuvuuden alueelle. Näin ollen sen 

arvoluonne on vahvasti itsensä ylittävää.36 Yhteiskunnallisen arvomaailman muuttuessa 

yhteisöllisyydestä yksilökeskeisyyteen maanpuolustuksen kaltaiset yhteisölliset arvot joutuvat 

haastetuksi. Maanpuolustustahtoa mitataan Suomessa vuosittain kysymyksellä ”Jos Suomeen 

hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa 

tilanteissa, vaikka tilanne näyttäisi epävarmalta?” 37 Kyselyä on tehty vuodesta 1970 lähtien, 

jolloin kyselyyn vastasi myöntävästi 42%. Vuonna 1982 myönteisesti vastasi 67%, kun 1992 

prosentti oli noussut kymmenellä prosentilla ollen 77%. Huipussaan (80%) prosentti on 

käynyt vuosina 1995, 2000 (ollen 81%) ja 2004. Maanpuolustustahto on laskenut vuodesta 

2014 (76% myönteinen) lähtien ollen vuoden 2018 kyselyssä 66%, alimmillaan sitten 1980-

luvun.38  Maanpuolustus-korkeakoulun sotilassosiologi, professori Teemu Tallbergin mukaan 

maanpuolustustahtoa ilmiönä on mahdotonta tutkia yhden kysymyksen perusteella. Toinen 

kyselyn tuloksia tulkittaessa huomioitavista tekijöistä on jatkuvasti muuttuva 

maailmankuva.39 On lähes itsestään selvää, että maa joka ei koe välitöntä sotilaallista uhkaa, 

määrittelee maanpuolustustahtonsa alhaisemmaksi.  

Maanpuolustustahtoa ja isänmaallisuutta, edustaa universalismin arvotyypistä 

voimakkaammin tasa-arvo. Se linkittyy luonnon- ja ympäristön suojeluun, koettuun 

yhteyteen luonnon kanssa ja luonnon ja taiteen kauneuteen. Suomessa kaiken tämän arvostus 

on ollut merkittävää niin kauan, kuin arvoja on mitattu. Saman universalismin arvotyypin 

arvostus erottaa eurooppalaiset, erityisesti länsi-eurooppalaiset muista kansoista.40  

 
34 Puohiniemi 2002, 262. 

35 Helkama 2015, 167-169. 

36 Helkama 2009, 34. 

37 Maanpuolustustahto s.a.. 

38 Maanpuolustustahto s.a.. 

39 Tallberg 

40 Helkama 2015, 112-116. 
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Tasa-arvon arvostuksen yhteiskunnallista merkitystä korostaa se, että se synnyttää 

luottamusta joka on voimakkaassa yhteydessä taloudelliseen kilpailukykyyn. Sitran 

rahoittamassa yhteiskunnallisen innovaation tutkimuksessa mitattiin kilpailukykyä 

käyttämällä Sitran omaa rakenteellisen kilpailukyvyn indikaattoria. Kyseisen indikaattorin on 

todettu ennustavan OECD-maissa talouskasvua. Suomi on sijoittunut 1990-luvun 

keskivaiheilta lähtien tällä kilpailukykymittarilla sijalle 2. Tasa-arvoon Sitran tekemä 

tutkimus liittyy sosiaalisen pääoman merkityksessä. Sosiaalinen pääoma on Helkaman 

määritelmän mukaan ihmisten välinen luottamus yhdistettynä yhdistystoimintaan 

osallistumiseen. World Value Survey -tutkimus on tutkinut ihmisen välistä luottamusta ja 

kuulumista johonkin yhdistykseen toimijana. Korkeimmat pisteet (2) saivat maat, joissa 

kansalaiset olivat sitä mieltä, että he voivat luottaa toisiin (1 piste) ja osallistuivat 

yhdistystoimintaan (1 piste). Kaikki pohjoismaat, yhdessä Alankomaiden kanssa, sijoittuivat 

melko lähelle maksimipistemäärää.41 Merkittävää on, että OECD-maat asettuvat lähes täysin 

samaan järjestykseen sekä sosiaalisen pääoman että kilpailukyvyn suhteen. Mitä enemmän 

sosiaalista pääomaa oli, sitä enemmän oli kilpailukykyä.42  

Tutkittaessa luottamuksen merkitystä suhteessa kilpailukykyyn, tulokset ovat vastaavia. 

Tässä yhteydessä, Euroopan yhteiskuntakyselyn vuodesta 2002 käytössä olevasta laajasta 

datasta, on nähtävissä ihmisten välisen luottamuksen yhteys kilpailukykyyn. Kyselystä selviää 

myös, että luottamuksen vahvuus on yhteydessä uskontoon. Perinteisissä protestanttisissa 

maissa luottamus on korkeampaa, kuin roomalais-katolisissa maissa. Kaksi perinteistä 

protestanttista maata (Viro ja Latvia) tosin muodostavat poikkeuksen. Tämä viittaa siihen, että 

sosialistinen järjestelmä heikensi ihmisten keskinäistä luottamusta. Useimpiin ihmisiin 

luottavien osuus on kaikissa entisen sosialismin maissa alle 30%. Luku jää selvästi 

pienemmäksi, kuin muualla läntisessä Euroopassa. Tämän ihmisten välisen luottamuksen 

taustalla on tasa-arvo. Tasa-arvo on siis syy ja luottamus seuraus. Niiden suhde 

kilpailukykyyn on varsin looginen. Luottamus saa yhteistyön sujumaan paremmin, 

luottavaisessa ilmapiirissä voidaan helpommin keskittyä olennaiseen ja tehdä tulosta 

tehokkaammin.43 Tasa-arvo synnyttää innovaatiokykyä, joka johtaa luovuuteen, se synnyttää 

luottamusta ja johtaa kilpailukykyetuun. Toisaalta tasa-arvo kukoistaa Euroopassa 

perinteisissä protestanttisissa maissa ja vahvistaa vapauden, sivistyksen ja koulutuksen 

arvostusta. Nämä nojaavat Schwartzin arvorakenteessa vahvasti muutosvalmiuden 

 
41 Helkama 2015, 127. 

42 Helkama 2015, 128. 

43 Helkama 2015, 132-133. 
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arvotyyppeihin. Viimeiseksi, tasa-arvo synnyttää luottamusta, joka johtaa rehellisyyteen. 

Tasa-arvoa ja luottamusta mittaavissa tutkimuksissa Suomi on Euroopan kärkikastia ja 

voidaankin sanoa, että tasa-arvo on yksi tärkeimmistä suomalaisten arvoista kansallisella ja 

eurooppalaisella mittarilla.44 Nämä tilastolliset tulokset vahvistavat ennestään suomalaisen 

arvomaiseman kuvaa suomalaisista tasa-arvoisina ihmisinä. 

Suomalaisten arvoista on tehty laajaa tutkimusta sekä osana eurooppalaisten 

arvotutkimusta että suhteessa itseensä ja arvomuutokseen. Vuonna 2002 kaikille EU:n 

jäsenmaiden kansalaisille suunnattu European Social Survey -kysely osoitti suomalaisten 

erottuvan muista eurooppalaisista kahdella voimakkaammalla arvopainotuksella. ESS:n 

käyttämä, edellisessä luvussa esiteltyä Shalom Schwartzin yleismaailmallisten arvojen teoriaa 

hyödyntävä tutkimus, havaitsi suomalaisten painottavan Universalismin arvoja ja 

Yhdenmukaisuuden arvoja muita eurooppalaisia voimakkaammin. Suomalaisille kaikkien 

ihmisten hyvinvointi ja suvaitsevaisuus olivat keskimäärin tärkeämpiä, kuin eurooppalaisen 

keskiarvon mukaan muille EU:n jäsenmaiden kansalaisille. Samalla suomalaiset erottuivat 

yhdenmukaisuuden arvotyypin ja siihen liittyvien arvojen korostamisella. EU -maista 

ainoastaan norjalaiset painottivat yhdenmukaisuuden arvoja samassa suhteessa. Suomalaisten 

arvoissa kohtaavat siis läntisen euroopan muutosvalmius ja toisaalta itäisen euroopan 

perinteiden säilyttäminen. Klaus Helkaman mukaan Suomi onkin Länsi-Euroopan itäisin maa 

ja samalla Itä-Euroopan läntisin maa.45 

 

2.3 Suomalaisten erot arvomaailmoissa ikään ja sukupuoleen 

perustuen 

 Toistaiseksi on nostettu rehellisyyden, työn, isänmaallisuuden ja tasa-arvon merkitystä 

suomalaisessa arvokentässä, niiden tutkimuksissa ja stereotypioissa esille nousseiden 

merkitysten johdosta. Arvojen jakaumaa voidaan tarkastella kansallisesti ja kansainvälisesti 

myös sukupuolten ja iän välisillä eroilla. Karkeasti yleistäen, naiset kaikkialla maailmassa 

arvostavat Hyväntahtoisuuden ja Universalismin arvoja enemmän, kuin miehet. Miehet 

puolestaan arvostavan naisia enemmän valtaa, suoriutumista ja virikkeisyyttä.46 Martti 

Puohiniemen, vuosina 1991–2001 tekemä A3-tutkimus, joka mittasi 15-75 -vuotiaiden 

suomalaisten arvoja, todentaa saman ilmentymän myös Suomessa kansallisella tasolla.47  

 
44 Helkama 2015, 124-134. 

45 Helkama 2015, 103-104. 

46 Helkama & Olakivi 2012, 40-42. 

47 Puohiniemi 2002, 11. 
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Taulukko 3. Naisten ja miesten arvotyypit tärkeysjärjestyksessä. Puohiniemen A3-

tutkimuksesta vuodelta 2001.48  

 

Nainen N=705   Tärkeimmät arvot  Mies N=697 

 

  Hyväntahtoisuus     Hyväntahtoisuus 

  Universalismi     Turvallisuus 

  Turvallisuus     Yhdenmukaisuus 

  Yhdenmukaisuus     Universalismi 

  Itseohjautuvuus     Itseohjautuvuus 

  Mielihyvä     Mielihyvä 

  Suoriutuminen     Suoriutuminen 

  Virikkeisyys     Virikkeisyys 

  Perinteet      Perinteet 

  Valta      Valta 

     Vähiten tärkeät arvot 

    

Kuten Puohiniemen tutkimuksessa näkyy, vaikka naiset pitävät Hyväntahtoisuutta 

tärkeämpänä arvona, kuin miehet, erolla ei ole suurta merkitystä sillä molemmilla 

sukupuolilla Hyväntahtoisuus on arvohierarkian huipulla. Ainoa havaittava ero liittyy 

Universalismiin, jonka naiset asettavat miehiä korkeammalle.49  

 Arvojen jakaumaa on sukupuolen ohella mielekästä tarkastella myös iän suhteessa 

arvoihin. Puohiniemen tutkimuksesta löytyi kaikkia ikäryhmiä selkeästi yhdistäviä arvoja ja 

muutoksia, joita voi perustella ikään liittyviksi. Alla oleva taulukko kuvaa eri ikäryhmien 

arvoja tärkeysjärjestyksessä vuonna 2001. Kaikkia ryhmiä yhdistää Hyväntahtoisuuden 

nostaminen tärkeimmäksi arvoksi. Myös Turvallisuuden, Suoriutumisen ja Vallan asema on 

lähes sama eri ikäryhmien kesken. Merkittävin muutos on nähtävissä Mielihyvän arvon 

suhteessa ikään. 15-24 -vuotiailla Mielihyvä oli toiseksi tärkein arvo hyväntahtoisuuden 

jälkeen. 25-34 -vuotiailla Mielihyvä löytyi sijalta 3 ja 35-64 -vuotiailla sijalta 6 jääden lopulta 

yli 65-vuotiaiden kohdalla sijalle 7. Vastaava muutos on nähtävissä Perinteiden 

arvostamisessa. 15-24 -vuotiaille Perinteet olivat vähiten arvokkaita, sijalla 10. 25-54 -

 
48 Puohiniemi 2002, 70. 

49 Puohiniemi 2002, 70. 
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vuotiaiden kohdalla Perinteet olivat sijalla 9 ja yli 65-vuotiailla sijalla kuudenneksi 

tärkeimpänä.50 

 

Taulukko 4. Eri ikäryhmien arvot tärkeysjärjestyksessä vuonna 2001.51  

 

15-24      25-34      35-44      45-54      55-64      65+ 

vuotta     vuotta      vuotta      vuotta      vuotta      vuotta 

N=234      N=232     N= 271      N=294     N= 202      N=169 

     Tärkeimmät arvot 

 

Hyväntahtoisuus Hyväntahtoisuus Hyväntahtoisuus Hyväntahtoisuus Hyväntahtoisuus Hyväntahtoisuus 

Mielihyvä Turvallisuus Turvallisuus Universalismi Turvallisuus Turvallisuus 

Turvallisuus Mielihyvä Universalismi Turvallisuus Universalismi Yhdenmukaisuus 

Itseohjautuvuus Universalismi Yhdenmukaisuus Yhdenmukaisuus Yhdenmukaisuus Universalismi 

Universalismi Yhdenmukaisuus Itseohjautuvuus Itseohjautuvuus Itseohjautuvuus Itseohjautuvuus 

Yhdenmukaisuus Itseohjautuvuus Mielihyvä Mielihyvä Mielihyvä Perinteet 

Virikkeisyys Suoriutuminen Suoriutuminen Suoriutuminen Suoriutuminen Mielihyvä 

Suoriutuminen Virikkeisyys Virikkeisyys Virikkeisyys Perinteet  Suoriutuminen 

Valta  Perinteet  Perinteet  Perinteet  Virikkeisyys Virikkeisyys 

Perinteet  Valta  Valta  Valta  Valta  Valta 

     Vähiten tärkeät arvot 

 

Pyhtäällä teetetty tutkimus suomalaisten arvoista on linjassa Puohiniemen kansallisen A3-

tutkimuksen kanssa. Puohiniemen tutkimuksesta poiketen Helkama & Olakivi ovat lisänneet 

työn merkitystä mittaavat kysymykset tutkimukseen. Näin tuloksiin on saatu myös Työn arvo, 

vaikka se ei kuulukaan Schwartzin yleismaailmallisiin arvoihin. Ainoa muutos vuosien 1993 

ja 2007 välillä oli Turvallisuuden nousu Universalismin kanssa jaetulta toiselta sijalta, yksin 

toiseksi tärkeimmäksi arvoksi. Tutkimusten mukaan iän myötä mielihyvän ja virikkeisyyden 

arvostaminen vähenee ja perinteiden arvostus nousee, kuten taulukossa 4 ilmenee. Sukupuolta 

ja ikää voimakkaammin arvoihin ja arvomuutokseen vaikuttaa työ. Arvot vaikuttavat ihmisten 

opintoalojen valintaan ja lopulta ammatinvalintaan. Kansainvälisessä vertailussa saman 

työalan ja eri kansallisuuden omaavat ihmiset jakoivat samanlaiset arvot. Sama työala voi 

yhdistää muuten arvojärjestykseltään erilaisia kansallisuuksia edustavia ihmisiä. Työ siis 

 
50 Puohiniemi 2002, 71-73. 

51 Puohiniemi 2002, 70. 
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erottelee arvomaailmoja enemmän, kuin kansallisuus.52 Väitettä tukee myös tutkimukseni 

löytö. Papeilla saman työalan vaikutus näkyy pieninä ja tilastollisesti merkityksettöminä 

arvomuutoksina hiippakunnallisia eroja mitatessa. 

 

Taulukko 5. Pyhtäällä tehdyn tutkimuksen mukainen arvojen tärkeysjärjestys. 1993 (N=180) 

ja 2007 (N=230).53  

   Vuosi 1993    Vuosi 2007 

   Sija Keskiarvo Keskihajonta Sija Keskiarvo Keskihajonta 

Hyväntahtoisuus 1 1,16       0,16  1 1,18       0,16 

Universalismi  2 1,12       0,20  3 1,13       0,18 

Turvallisuus  2 1,12       0,19  2 1,16       0,17 

Yhdenmukaisuus 4 1,06       0,20  4 1,10       0,19 

Mielihyvä  5 1,03       0,29  5 1,05       0,26 

Itseohjautuvuus 6 1,01       0,21  6 1,04       0,21 

Suoriutuminen  7 0,83       0,28  8 0,76       0,23 

Perinteet  8 0,80       0,26  7 0,80       0,23 

Virikkeisyys  9 0,78       0,27  9 0,74       0,28 

Valta   10 0,45       0,31  10 0,47       0,25 

Työ   - -       -   (7) 0,96       0,19 

 

Huomion arvoista Pyhtäällä teetetyssä tutkimuksessa on keskihajonnan pieneneminen 

arvojärjestyksessä korkeammalle mentäessä. Pienempi keskihajonta taulukon yläpäässä 

tarkoittaa, että tärkeistä arvoista vallitsee siis suurempi yksimielisyys. Pyhtää tutkimus on 

oman tutkimukseni kannalta erityisen merkityksellinen, sillä siinä on mitattu vuonna 2007 

tehdyssä kyselyssä Työn arvotyyppiä. Merkityksellistä se on myös siltä kannalta, että papeilla 

Työn arvotyyppi sijoittui huomattavasti korkeammalle arvohierarkiassa (Kts. taulukko 12). 

 

2.4 Suomalaisten arvomuutokset 

Samalla, kun tutkimustieto tukee käsitystä arvojen vakaudesta, arvotkin muuttuvat. Niiden 

muutokseen vaikuttavat niin taloudelliset, tekniset kuin poliittisetkin tekijät. Suomen kohdalla 

tällaisia tekijöitä ovat viime vuosikymmeninä olleet eritoten 1990-luvun alun lama ja saman 

 
52 Helkama 2015, 205-209. 

53 Helkama & Olakivi 2012, 39. 
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vuosikymmenen lopun talousnousu ja 2000-luvulle tultaessa kiihtyneellä nopeudella 

vaikuttanut informaatioteknologian kehitys.54 Yksilötasolla arvoihin vaikuttavat sukupuoli, 

koulutus, yhteiskunnallinen sosioekonominen asema, ikä ja ammatti. Sukupuolen välisiä 

arvojen eroja käsiteltiin jo aiemmin.  

Yksilöiden arvoja hitaammin muuttuvat väestön arvot. Ilman äkillisiä ulkopuolisia 

impulsseja kuten sotaa tai taloudellista kriisiä, niillä on taipumus jopa vahvistaa itse itseään. 

Elämme kuitenkin aikaa, jossa ulkopuoliset muutospaineet vaikuttavat kansalliseen 

arvomuutokseen jatkuvasti. Nämä muutospaineet voidaan jakaa karkeasti kolmeen. 

Ensimmäinen muutospaine hahmottuu kansainvälistymisen myötä taloudellisten arvojen 

ylikorostumisena, ja sen näkyvin ilmenemismuoto on globalisaation ohella politiikan 

redusoituminen taloudenpidoksi. Toinen muutospaine liittyy markkinoinnin, erityisesti 

mainonnan ja median korostamaan jatkuvaan uudistumiseen. Kolmas muutospaine kohdistuu 

yhteiskunnalliseen yhteisvastuuseen ja arvopainotuksellaan se muodostaa eräänlaisen 

vastaparin kahdelle ensimmäiselle. Sen painoarvoa lisää Universalismin ja 

Hyväntahtoisuuden arvoihin nojaaminen. Universalismin ja Hyväntahtoisuuden arvot ovat 

kansallisesti suomalaisille tärkeimpiä arvoja, kuten taulukoista 3-5 on nähtävissä.55  

 

Taulukko 6. Kolme arvoihin kohdistuvaa muutospainetta: 1. taloudellisten arvojen 

ylikorostuminen, 2. jatkuva uudistuminen ja 3. yhteiskunnallinen vastuullisuus.56 

 

 

 
54 Puohiniemi 2002, 81. 

55 Puohiniemi 2002, 111-114. 

56 Puohiniemi 2002, 112. 
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Yksittäisten arvojen ohella on hyvä tarkastella suomalaisten arvojen yleisyyttä. Tätä mitataan 

muodostamalla typologioita, jotka jakavat ihmiset ryhmiin heidän arvoprofiiliaan hallitsevien 

arvojen perusteella.57 Typologian pohjana käytetään Schwartzin yleismaailmallisten arvojen 

arvokarttaa. Määritelmää varten hallitsevien arvojen tulee korostua vastaajalla keskiarvoa 

suuremmin. Vastaavasti arvokartan vastakkaisten arvojen tulee korostua vähemmin, kuin 

ensin mainitut ja vähemmin, kuin keskiarvo. Tältä pohjalta jokainen Puohiniemen A3-

kyselyyn vastanneista voidaan luokitella tiettyyn arvokonfliktitypologiaan.58 Tutkimuksensa 

pohjalta Puohiniemi on jakanut suomalaiset viiteen arvokonfliktitypologiaan sen mukaan, 

miten he suhteutuvat muutokseen, muihin ihmisiin ja ympäristöön.  

Suhteessa muutokseen, suomalaiset jakautuvat arvokartalla Uudistajiin ja Säilyttäjiin. 

Pystyakselin myötäisesti arvokartalla erottuvat toisistaan Itsensä ylittämisen karttapuoliskolla 

suvaitsevaiset uudistajat ja hyväntahtoiset säilyttäjät. Itsensä korostamisen puoliskolla taas 

korostuvat individualistiset uudistajat ja varovaiset säilyttäjät. Kartan keskiöön asettuvat 

tilannesidonnaisten opportunistien luokka, joita arvot eivät juurikaan ohjaa. Suvaitsevaiset 

uudistajat korostavat arvomaailmassaan universalismia ja itseohjautuvuutta voimakkaammin, 

kuin missään muussa ryhmässä. Ryhmä on kulttuurillisesti avoin, helposti uusista asioista 

kiinnostuva ja suvaitsevainen. Ryhmämuutos vuoden 1991 mittauksesta vuoteen 2005 välillä 

on 4% kasvu (20% -> 24%). Vuonna 2005 ryhmässä 61% oli naisia ja 66% kuului 

ikäryhmään 35-64 -vuotta. Toista ryhmää, Individualistisia uudistajia yhdistää voimakas oma 

mielihyvä. Ryhmän uudistusmielisyys liittyykin vahvasti omien päämäärien edistämiseen. 

Individualistiset uudistajat korostavat suoriutumista ja haluavat menestyä muita paremmin 

elämässään. Vuonna 1991 ryhmään kuului 27% vastaajista, kun vuonna 2005 ryhmän koko 

oli laskenut 22%. Naisia ryhmässä on 42% ja 58% ryhmään kuuluvista on iältään alle 34 -

vuotiaita. Kolmannen arvokonfliktitypologian muodostavat varovaiset säilyttäjät. Heitä 

yhdistää turvallisuuden korkea prioriteetti arvojärjestyksessä ja henkilökohtaisen mielihyvän 

ohella halu varmistaa saavuttamansa asema. Ryhmässä on lähes yhtä paljon naisia ja miehiä. 

Vuonna 1991 ryhmään kuului 20% vastanneista ja määrä on kasvanut ollen vuonna 2005 

22%. Ikäjakauma on lähes identtinen väestön kanssa.  Neljännen ryhmän, Hyväntahtoisten 

säilyttäjien arvoissa korostuu yhteisten päämäärien edistämiseen lukeutuvat arvot. Ryhmässä 

on naisia 55% ja 44% ryhmään kuuluvista on yli 55-vuotiaita. Hyväntahtoisten säilyttäjien 

osuus on laskenut vuodesta 1991 (19%) vuoteen 2005 (17%).  

 
57 Puohiniemi 2006, 33. 

58 Puohiniemi 2006, 34. 
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Luokitusten keskiöön arvokartalla jää opportunistiryhmä. Heitä leimaa käyttäytymisen osalta 

tilannesidonnaisuus, eivätkä niinkään arvot. Heidän arvomaailmassaan ilmenee tasapuolisesti 

jännitteitä arvokartan vastakohtiin. Toinen selitys tähän typologiaan kuulumiseen on arvojen 

vaisumpi ilmaisu. Ryhmässä oli vuonna 2005 naisia ja miehiä lähes yhtä paljon. 37% 

ryhmästä kuuluu yli 55-vuotiaisiin. Vuosien 1991 (14%) ja 2005 (15%) välinen ero kertoo 

pienestä kasvusta.59  

Arvojen yleisyyden perusteella suomalaiset painottuivat vuonna 2005 tehdyn 

tutkimuksen mukaan selvästi uudismielisyyden puolelle. Uudistajien puolelle sijoittui 46% 

vastanneista ja säilyttäjien puolelle 39%. Havainnon perusteella Puohiniemi päättelee 

suomalaisten olevan valmiita tarttumaan nopeasti uusiin asioihin ja mahdollisuuksiin. Itsensä 

ylittäjien (41%) ja itsensä korostajien (44%) välillä, jälkimmäisen hieman suurempi 

prosentuaalinen osa kuvaa muutosta, jossa oman edun varmistaminen on suomalaisille 

nykyisin yleisempää, kuin yhteisen hyvinvoinnin puolesta taistelu.60 Samalla todettakoon 

hyväntahtoisuuden komeilevan koko väestön arvohierarkian kärjessä.61 

Vuosien 1991–2005 välisestä muutoksesta voidaan johtopäätöksenä kuvailla tulevaa 

suomalaista arvomuutosta. Ensimmäinen huomio on Universalismin yleistyminen ja 

laimentuminen. Suvaitsevaisten uudistajien määrä on kasvanut 4 %. Samalla tälle 

arvoneljännekselle tyypilliset arvot ovat menettäneet merkitystään arvohierarkiassa. Toiseksi, 

puhtaasti individualistisen arvomaailman suosio laskee. Ryhmään kuuluvien osuus on 

laskenut vuodesta 1991 neljä prosenttia. 14 vuoden aikana tälle arvomaailmalle tyypillinen 

hedonismi on nostanut merkitystään vastaajien arvohierarkiassa. Kolmas muutos koskee 

individualistista arvoneljännestä, jossa yhdenmukaisuuden arvostus on nousussa. 

Yhdenmukaisuus on säilyttävän arvomaailman peruselementti ja nousussa koko väestön 

tuloksissa, mutta erityisesti individualistisella arvoneljänneksellä. Neljäs muutos koskee 

rohkeiden uudistajien osuuden vähentymistä. Tähän ryhmään kuuluvat painottavat arvoissaan 

itseohjautuvuutta ja virikkeisyyttä. Tulos (4% vastaajista) on huomion arvoinen, sillä vuosina 

1991-2001 rohkeiden uudistajien osuus koko väestöstä oli 5-7%. Tässä ryhmässä on 

korostunut eniten koulutusta saanut väestönosa ja vuosina 1991-2005 koulutustaso on noussut 

tasaisesti. Silti Rohkeiden uudistajien osuus on laskussa.62  

 

 
59 Puohiniemi 2005, 35-37, 53. 

60 Puohiniemi 2005, 36. 

61 Puohiniemi 2002, 371. 

62 Puohiniemi 2006, 54-55. 
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Alla olevassa taulukossa on kuvaus vuosien 1991 ja 2005 välillä tapahtuneesta 

arvomuutoksesta. Universalistinen arvomaailma yleistyy, mutta sen merkitys arvoasteikolla 

laskee. Individualistinen arvomaailma menettää suosiotaan, mutta mielihyvän kannatus 

nousee samaan aikaan muissa arvo neljänsissä. Yhdenmukaisuuden arvostus on nousussa 

individualistisella arvoneljänneksellä samalla, kun rohkeiden uudistajien osuus vähenee. 

Kehityksen tuloksena suomalainen arvomaailma on polarisoitunut universalismin ja 

itseohjautuvuuden, sekä turvallisuuden ja vallan väliselle jännitteelle.63 

 

Taulukko 7.  Kuvaus vuosien 1991 ja 2005 välillä tapahtuneesta arvomuutoksesta.  

 

 

 

 

Lopuksi on syytä tarkastella suomalaisen arvomaailman tulevaisuuden ennustetta. 

Suomalaisten arvomaailma on polarisoitunut vuoden 1991 tilanteeseen verrattuna. Merkkeinä 

tästä ovat varovaisten säilyttäjien osuuden lisääntyminen ja hyväntahtoisten kollektiivisten 

osuuden pieneneminen. Vuosien 1991-2005 mittauksien perusteella nykyistä arvomaailmaa 

 
63 Puohiniemi 2006, 53. 
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voidaan kuvailla virittyneeksi universalismin ja itseohjautuvuuden sekä turvallisuuden ja 

vallan väliselle jännitteelle. Kulttuurillisen avoimuuden lisääntymiselle on yleistynyt 

vastakkainen suunta, jota voidaan kuvailla turvallisuuden kaipuulla.64 Mitään katastrofimaista 

ennustetta suomalaisten arvomuutoksesta on kuitenkaan turha odottaa. Vuodelle 2030 

tehdyssä ennusteessa, jossa on otettu kolme eniten arvoihin vaikuttavaa tekijää (sukupuoli, ikä 

ja koulutustaso) huomioon, arvomuutos reilun kymmenen vuoden päähän on ennusteissa 

lähes olematon. Turvallisuutta arvostavien universalistien osuus nousee yhdellä prosentilla 

(7% -> 8%) ja opportunistien osuus laskee (12% -> 11%) yhdellä prosentilla. Muutosta 

selittävät sukupuolen, iän ja koulutuksen ennusteet. Ensinnäkin sukupuolijakaumaan ei 

väestöennusteen mukaan ole odotettavissa merkittävää muutosta. Toiseksi, ennusteen mukaan 

suomalainen väestö ikääntyy ja samalla tulee olemaan vuoteen 2005 verrattuna huomattavasti 

paremmin koulutettuja. Arvoiltaan tämä ennusteen mukainen ikääntyvien hyvin koulutettujen 

ryhmä tulee olemaan nykyisiä ikäihmisiä itseohjautuvampi. Samalla, kaikki ikäihmiset eivät 

tule olemaan hyvin koulutettuja. Tästä seuraa yhdenmukaisuuden korostuminen elämää 

ohjaavana arvona. Näin nämä kaksi vastakkaisiin suuntiin kasvavat kehityslinjat kumoavat 

toistensa vaikutuksen kansallisessa arvomaailmassa.65  

 

2.5 Kirkon arvot, sekä uskonnon ja arvojen suhde 

Tutkimuksen teemana ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien arvot ja näiden 

väliset jännitteet. Olen edellä käsitellyt suomalaisten arvoja, joihin Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon papit myös luonnollisesti kuuluvat sisäryhmänä. Luvut, joissa olen 

käsitellyt suomalaisten arvoja, ovat tärkeitä, jotta pappien arvojen tuloksista voidaan 

pohdinnassa päätellä mitään suhteessa suomalaisten arvoihin. Tässä luvussa tarkastelen kahta 

pappien arvoihin vaikuttavaa tekijää. Ensimmäiseksi tarkastelen Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon arvoja, toiseksi pappien ammattiosaamisen ytimessä olevan uskonnon ja 

arvojen välistä suhdetta. Arvot ovat ihmiset, ja siten myös pappien, toimintaa ohjaavia 

motiiveja. Ne pohjaavat perustaviin henkilökohtaisiin uskomuksiin, jotka ovat syntyneet 

vuorovaikutuksessa ympäröivän kulttuurin kanssa.66 Ammatillisesti pappeja ohjaavat kirkon 

arvot. Kirkon arvot perustuvat kirkon tunnustukselle, johon jokainen pappi lupaa sitoutua 

 
64 Puohiniemi 2006, 54-55. 

65 Puohiniemi 2002, 339-343. 

66 Puohiniemi 2206, 5. 
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pappisvihkimyksessä.67 Pappisvihkimyksessä piispa esittää vihittäville papeille neljä papin 

rooliin ja tehtävään liittyvien odotusten mukaista kysymystä. 

 

Tahdotteko Jumalan avulla pysyä lujina tässä kirkon uskossa ja vahvistaa siinä 

seurakuntalaisia? 

 

Tahdotteko kolmiyhteisen Jumalan nimessä ryhtyä pappisvirkaan ja hoitaa sitä oikein ja 

uskollisesti Jumalan sanan ja kirkkomme tunnustuksen mukaisesti? 

 

Tahdotteko julistaa ja opettaa evankeliumia puhtaasti, jakaa sakramentteja Kristuksen 

asetuksen mukaisesti ja hoitaa pappisvirkaa kirkkomme järjestyksen mukaan? 

 

Tahdotteko edistää kaikkea, mikä rakentaa seurakuntaa, ja elää niin, että olette  

esikuvana seurakunnalle?68 

 

Vihittävä pappi vastaa näihin kaikkiin, tahdon. Pappislupauksen kaavaan ei sisälly 

kirkkojärjestyksessä mainittua pappislupauksen antamista. Se voidaan antaa joko vihkimisen 

yhteydessä tai ajallisesti lähellä vihkimystä.69 

 

"Minä N. N. lupaan kaikkitietävän Jumalan edessä, että toimittaessani pappisvirkaa, jonka olen valmis 

ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen 

kirkon tunnustuksessa. En julkisesti julista tai levitä enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia 

oppeja. Tahdon myös oikein julistaa Jumalan sanaa ja jakaa pyhiä sakramentteja Kristuksen asetuksen 

mukaan. Tahdon noudattaa kirkon lakia ja järjestystä sekä palvella alttiisti seurakuntaa ja 

sanankuulijoita. Kaikkea tätä tahdon noudattaa niin, että voin vastata siitä Jumalan ja ihmisten edessä. 

Tähän Jumala minua auttakoon."70 

 

Vihittävä pappi lupaa sitoutua evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen, jonka perustalle 

kirkon omat arvot rakentuvat. Vihittyä pappia velvoittavat henkilökohtaisten arvojensa lisäksi 

kirkon virkamiehenä, kirkon arvot. 

 Kirkko määrittelee arvoikseen uskon, toivon ja rakkauden.71 Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon strategiaa selittävässä teoksessa näitä arvoja avataan seuraavasti. Arvoista 

 
67 KJ 5:1 

68 Kirkollisten toimitusten kirja 2004, 27. 

69 Kirkollisten toimitusten opas 2009, 121. 

70 KJ 5:6 

71 Kohtaamisen kirkko 2014, 16. 
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ensimmäinen, usko, ilmenee yhteytenä armolliseen Jumalaan joka on kristityn elämän kestävä 

pohja.72  

  Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja me olemme, Hänen  

kansansa, Hänen laitumensa lampaat. ( Psalmi 100:3) 

 

Jeesus sanoi: ”Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen 

minäkin tunnustan omakseni Isäni edessä taivaissa.” (Matt. 10:32) 

 

Toinen, toivo, henkilöityy Jeesukseen jonka lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.73  

 

Jeesus sanoi: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 

Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi 

iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16) 

 

Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei 

säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän 

puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea 

muutakin?” (Room. 8:31-32) 

 

Kolmantena, rakkaus, ilmenee, kun Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.74  

 

Jeesus sanoi: ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, 

opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.” 

(Joh. 14:26) 

 

Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, 

hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. (Gal. 5:22-23) 

 

Evankelis-luterilaisen kirkon arvot perustuvat siis evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen 

ja tunnustuskirjoihin. Yllä olevat Raamatun jakeet ovat erikseen nostettuina kunkin 

Kolmiyhteisen Jumalan persoonaa käsittelevän luvun kohdalla Suomen evankelis-luterilaisen 

 
72 Kohtaamisen kirkko 2014, 16. 

73 Kohtaamisen kirkko 2014, 16. 

74 Kohtaamisen kirkko 2014, 16. 
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kirkon vuoden 1999 katekismuksessa.75 Kati Niemelän tekemän, kirkon työntekijöille 

osoitetun, työntekijäkyselyn pohjalta voidaan tarkkailla sitä, kuinka sitoutuneita papit ovat 

tuohon tunnustukseen ja erityisesti kohtiin, joista evankelis-luterilainen kirkko on johtanut 

arvonsa. Papeista kirkkoherrat (99%) ja muut papit (97%) sanovat uskovansa Jumalaan 

mielestään niin, kuin kirkko opettaa. Prosentin osuus kirkkoherroista ja kolmen prosentin 

osuus papeista epäilee Jumalan olemassa oloa.76 Kyselyssä kukaan seurakunnan hengellisen 

työn tekijä ei ilmoittanut, ettei lainkaan usko Jumalan olemassa oloon. Usko Jumalaan on siis 

vahvaa. Jeesukseen liittyvissä käsitteissä kirkkoherrat (94%) ja muut papit (93%) sanoivat 

uskovansa, että Jeesus on Jumalan poika. Kysymykseen Jeesuksen opetusten ja 

elämänohjeiden soveltuvuudesta aikamme elämänohjeiksi myöntävästi vastasi kirkkoherroista 

89% ja muista papeista 87%. Merkille pantavaa on kirkon tunnustuksen mukainen usko 

Jeesuksen neitseelliseen syntymään, tähän sanoi uskovansa kirkkoherroista 68% ja 66% 

muista papeista.77 Usko sellaiseen Jeesukseen, joka on kirkon uskon ja tunnustusten 

mukainen, on heikompi, kuin usko Jumalaan. Uskoa Pyhään Henkeen kyselyssä ei kysytty. 

Sen sijaan kartoittaessa kirkon uskoon sitoutumista ikäryhmittäin, alle 30 -vuotiaat olivat 

sitoutuneimpia (94%). 30-59 -vuotiaiden erittäin sitoutuneisuuden prosentuaaliset osuudet 

vaihtelivat 62% -69% välillä. Yli 60 vuotta täyttäneistä papeista 88% kuului erittäin 

sitoutuneisiin.78  

 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvot, usko, toivo ja rakkaus, pitävät sisällään 

kirkon kontekstissa vahvan katsomuksellisen ja henkisen latauksen. Shalom Schwartz ei ole 

sisällyttänyt henkisyyttä omaan yleismaailmallisten arvojen teoriaansa, tosin suomalaisessa 

arvotutkimuksessa henkisyyden arvotyypille on annettu seuraava määre: henkinen ja 

hengellinen elämä, elämän mielekkyys ja tarkoitus, irtautuminen maailman huolista ja 

murheista, uskoon pitäytyminen.79 Vaikka henkisyys ei täytäkään Schwartzin mittarilla 

yleismaailmalliselle arvolle vaadittuja mittoja, yksittäisinä arvoina kirkon arvot voidaan 

asettaa Schwartzin arvokartalle. Usko asettuu perinteiden arvotyypin alle, joka edustaa 

kulttuuriperinteiden ja uskonnon välittämien tapojen ja aatteiden kunnioitusta. Toivo sijoittuu 

turvallisuuden arvotyypin osioon, sen yhteiskunnallisten suhteiden, oman turvallisuuden, 

sopusoinnun ja vakauden painotuksen johdosta. Toisiin kohdistuva rakkaus sijoittuu  

 
75 Katekismus 1999, 35, 39, 50. 

76 Niemelä 2004, 80. 

77 Niemelä 2004, 90. 

78 Niemelä 2004, 106-107. 

79 Helkama 2009, 36. 
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universalismin arvotyypin alle. Se edustaa kaikkien ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon 

ymmärtämisen arvoja, suvaitsevaisuutta ja arvostamista.80 

 Vaikka pappien uskonnollisuuden yhdistäminen arvoihin ei kuulu tutkimukseeni, 

uskonnon ollessa osa pappien jokapäiväistä työtä, ja ammatillisen osaamisen ydin aluetta, 

mainittakoon siitäkin lyhyesti. Vassilis Sarogloun, Vanessa Delpierren ja Rebekka Dernellen 

tutkimuksessa Values and religiosity (2004) he tutkivat Schwartzin arvoteoriaa hyödyntäen 

uskonnollisuuden ja arvojen yhteyttä. Tutkimusdataa kerättiin 15 maasta ja tutkimukseen 

vastasi 8551 vastaajaa. Tutkimuskysymyksenä oli, miten uskonnollisuus on sidoksissa 

arvotyyppien tärkeysjärjestykseen. Tulosten mukaan; uskonnolliset ihmiset suosivat arvoja, 

jotka edistävät sosiaalisen ja yksilöllisen järjestyksen säilymistä. Näitä arvotyyppejä 

Schwartzin teoriassa ovat, Perinteet, Yhdenmukaisuus ja vähemmässä määrin Turvallisuus. 

Vastapainona, tutkimuksen tuloksen mukaan uskonnolliset eivät pitäneet niin suuressa 

arvossa arvoja, jotka edistävät avoimuutta muutokselle ja autonomiaa. Näitä arvotyyppejä 

ovat Virikkeisyys ja Itseohjautuvuus. Uskonnollisille ihmisille oli tyypillisempää painottaa 

Itsensä ylittäviä ja Säilyttäviä arvoja, kuten Hyväntahtoisuutta, muttei niinkään 

Universalismia. Itseään korostavia arvoja (Valta, Suoriutuminen) uskonnolliset taas arvostivat 

vähemmän. Sama ilmiö oli nähtävissä kristittyjen, juutalaisten ja muslimien kesken.81 Sonia 

Roccasin tutkimus; Religion and Value Systems (2005), tutkii myös arvojen ja 

uskonnollisuuden yhteyttä. Roccasin mukaan, vaikka eri uskonnolliset ryhmät eroavat hieman 

keskenään arvojen arvostamisesta, on monoteistisiin uskontoihin kuuluvilla uskonnollisilla 

samanlainen suhteutuminen arvoihin. Roccasin mukaan uskonnollisiksi itsensä luokittelevat 

yksilöt arvostivat säilyttäviä arvoja ja välttelivät epävarmuutta ja muutosta. Samoin 

uskonnolliset yksilöt antoivat hyvin pienen merkityksen arvoille, jotka ilmaisivat mielihyvää 

ja itsensä korostamista.82 Edellä mainittujen tutkimustulosten perusteella, voidaan ajatella 

Säilyttävien ja Itsensä ylittävien arvojen risteyskohdassa olevilla arvoilla (Hyväntahtoisuus, 

Perinteet ja Yhdenmukaisuus) olevan yhteyttä vastaajan uskonnollisuuden kanssa. Vaikka 

pappien arvot ja uskonnollisuus eivät ole tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksissä, aihetta 

olisi syytä tutkia. Pappien uskonnollisuudesta kiinnostuneille suosittelen Kati Tervo-

Niemelän tutkimusta, Uskonko, niin kuin opetan? Seurakuntatyöntekijä uskon ja elämän 

ristipaineessa (2004). 

 
80 Schwartz 2012, 5-7. 

81 Values and religiosity: a meta-analysis of studies using Schwartz’s model s.a.. 

82 Religion and Value systems s.a.. 
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3 Tutkimuksen toteutus 
Metodiluku on jaettu neljään osaan. Ensimmäisenä käsitellään tutkimuksen tutkimustehtävää 

ja tutkimuskysymyksiä. Toisessa osassa esitellään tutkimusasetelmaa, ja kolmannessa osassa 

tutkimusaineistoa, sen keruun metodia ja käytettyä mittaria. Lopuksi kuvaillaan lyhyesti 

kerättyä aineistoa. Neljännessä osassa esitellään tutkimuksessa käytettyjä tilastollisia 

analyysimenetelmiä ja testejä. Tutkimustuloksia esittelevässä luvussa palautetaan tarvittaessa 

tiivistetysti käytettyjen analyysimenetelmien teorioita.  

 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa tutkin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien arvoja ja niiden 

keskinäisiä eroja. Ohjaavana teoriana käytän Shalom Schwartzin arvojen yleismaailmallista 

teoriaa. Tarkastelen pappien arvotyyppejä ja arvoulottuvuuksia suhteessa pappien ikään, 

sukupuoleen ja hiippakuntaan, jonka alueella pappi työskentelee. Koska kyseessä ovat 

suomalaiset papit, rinnastan pohdinnassa mahdollisia löytöjä aiemmin esiteltyihin 

suomalaisten arvoihin. Tutkimus kysymyksiä on kaksi. 

 

1. Millaisina Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien arvot näyttäytyvät Shalom 

Schwartzin arvojen yleismaailmallisen teorian näkökulmasta?  

2. Millaisia eroja pappien arvojen välille syntyy ikään, sukupuoleen tai hiippakuntaan 

suhteutettuna?  

 

3.2 Tutkimusasetelma 

Tutkimusasetelma on kuvaus niistä järjestelyistä, joilla tutkimus aiotaan toteuttaa.83 

Tutkimukseni tutkimusasetelma on poikkileikkaava. Samalla , kun poikkileikkaava 

tutkimusasetelma on yleisin tutkimusasetelma ihmistieteissä, on myös syytä huomioida sen 

rajallisuus. Poikkileikkaava tutkimusasetelma kiinnittyy rajallisesti yhteen hetkeen. 84 

Aineistoni on kerätty marras- ja joulukuussa 2019, joten tulevaisuudessa sitä tarkasteltaessa 

on syytä lukea aineistoa ja siitä johdettuja tuloksia suhteessa tiedon keruun hetkiseen 

arvokeskusteluun. Tutkimuksen aineistoa kerättäessä, on tehty yhteistyötä kaikkien Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon yhdeksän hiippakunnan kapitulin kanssa. Se on operationalisoitu 

siten, että lomaketutkimus on tarkoitettu kaikkien hiippakuntien kaikille papeille. 

 
83 Metsämuuronen 2011, 59. 

84 Ronkainen et al. 2011, 67-68. 
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Hiippakuntien kapitulit ovat jakaneet lomaketutkimusta eteenpäin omien sähköpostilistojensa 

mukaan pappien työsähköposteihin. Lisäksi saatekirje ja kyselylomake on julkaistu Suomen 

kirkon pappisliiton sähköpostilistalla marraskuussa 2019. Vastausajankohta lomakekyselylle 

rajattiin marraskuun ensimmäisestä päivästä 2019 joulukuun kuudenteen päivään 2019. 

Kyselylomakkeen saatekirjeessä kuvattiin lyhyesti tutkimuksen tekijätaho, tutkimuksen 

tarkoitus, vastausten anonymisointi ja kerätyn datan käyttötarkoitus. Lisäksi saatekirjeessä 

olivat yhteystiedot mahdollisia kysymyksiä koskien. Saatekirje esitetään liitteenä.  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa validiteetilla, eli sillä , kuinka hyvin tutkimus kuvaa 

tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä on suuri merkitys.85 Tutkimukseni kyselylomake 

rakentui kahdesta osasta. Ensimmäinen, pappien arvoja kartoittava osa, on tutkimukseni 

kannalta oleellinen. Se toistaa Klaus Helkaman käyttämän, Euroopan yhteiskuntakyselyyn 

(European Social Survey) ja Shalom Schwartzin yleismaailmallisten arvojen teoriaan 

perustuvan arvoprofiilitestin. 86 Shalom Schwartzin yleismaailmallisten arvojen arvoteoriaa on 

hyödynnetty vuosia arvotutkimuksen parissa ja arvoteoria on tuottanut kansainvälisesti 

kattavaa ja merkityksellistä tietoa.87 Samalla, arvotutkimuksesta puhuttaessa on 

lähtökohtaisesti ymmärrettävä, että arvotutkimus on aina yksinkertaistavaa.88 Schwartzin 

teorian puolesta puhuu sen soveltuvuus arvojen järjestelmällisen luonteen todentamisessa. 

Kyselylomakkeen toinen osa kartoittaa pappien kokemuksia työnohjauksesta. Jälkimmäisen  

osan dataa käyttävät tutkimuksessaan TT Anne Birgitta Pessi ja FT Aura Nortomaa. 

Kyselylomaketta tehtiin kaksi versiota, yksi suomen kielisiä ja yksi ruotsinkielisiä vastaajia 

varten. Lomakkeen vastausajaksi arvoimme kymmenen minuuttia. Kyselylomake esitetään 

tutkimuksen liitteenä.  

 

3.3 Tutkimusaineisto 

Kyselyyn vastasi yhteensä 769 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappia. Kirkontilastojen 

seurakuntien henkilöstötilastojen mukaan marraskuussa 2019 Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon seurakuntapapistossa työskenteli palvelussuhteessa 2099 pappia. Papistosta 50,73% oli 

miehiä (1065, N=2099) ja 49,26% naisia (1034, N=2099). Miesten keski-ikä oli 49,9 vuotta ja 

naisten keski-ikä 46,5 vuotta. Yhteensä papiston keski-ikä oli 48,2 vuotta.89 Otoksen 

 
85 Ronkainen et al. 2011, 130 

86 Helkama 2015, 238-243.  

87 Puohiniemi 2006, 10, 16. 

88 Helkama 2015, 100. 

89 Henkilöstötilastot 2019 s.a.. 
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edustavuus on siis 36,76% (N=769) perusjoukosta (N = 2099) ja sitä voidaan pitää 

tilastollisesti luotettavana otoksena.  

 

Taulukko 8. Kyselyyn vastanneet iän ja sukupuolen mukaan. 

 

 

 

Kyselyyn vastanneista papeista miehiä oli 56,2% (432, N=769), naisia 43,3% (333, N=769) ja 

0,5% (4, N=769) luokitteli itsensä muunsukupuoliseksi. Prosentuaalisesti suurin 

vastaajaryhmä olivat 55-64 -vuotiaat 35% enemmistöllä (269, N=769). Yli 55 -vuotiaat 

muodostavat vastaajissa 51,6% enemmistön (397, N=769). Alle 54 -vuotiaat muodostavat 

48% osuuden vastaajista (372, N=769). Kyselylomakkeessa oli valittavana myös alle 24 

vuotiaiden ikäryhmä, kuitenkaan yksikään vastaaja ei kategorisoinut itseään tuohon ryhmään.  
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Taulukko 9. Kyselyyn vastanneet papit sukupuolen ja hiippakunnan mukaan.  

 

 

 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 769 pappia kaikista yhdeksästä hiippakunnasta. Eniten vastaajia,  

20,5%, tuli Helsingin hiippakunnasta (158, N=769). Pienin vastaajajoukko tuli Porvoon 

hiippakunnasta, 2,7% (21, N=769). Miehistä eniten vastaajia tuli Tampereen hiippakunnasta 

(89) ja naisista Helsingin hiippakunnasta (81). Muunsukupuolisia tuli Helsingin 

hiippakunnasta eniten, kaksi kappaletta. Muualla , kuin yhdeksässä nimetyssä hiippakunnassa 

työskenteleviä pappeja oli vastaajista 3% (23, N=769). 

 

3.4. Tutkimuksessa käytetyt tilastolliset analyysimenetelmät 

Aloitan aineiston analyysin käyttämällä kuvailevia tilastollisia menetelmiä. Nämä menetelmät 

auttavat aineiston numeraalisessa kuvailussa. Kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä ei pyritä 

tekemään aineistosta monimutkaisia päätelmiä, vaan tarkoitus on saada jonkinlainen 

ensimmäinen katsaus kerättyyn aineistoon. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kerätyn aineiston 

koolla on merkitystä, sillä alle 25 havainnon aineistot saattavat vääristää tunnuslukuja 
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huomattavasti.90 Keräämäni aineisto sisältää 769 vastaajaa. Myöhemmin aineistoa pilkkoessa 

yksittäisten muuttujien kohdalla on löydettävissä alle 25 havainnon muuttujia. Olen jättänyt 

nämä muuttujat kyseisten analyysien ulkopuolelle.   

Kuvailevat tilastolliset menetelmät jaetaan kahteen kategoriaan. Jakauman sijaintia x-

akselilla määrittävät sijaintiluvut. Tutkimuksessani käyttämät jakauman sijaintia kuvaavat 

moodi, mediaani ja keskiarvo. Moodi ilmaisee jakaumassa useimmin esiintyvän 

havaintoarvoa. Moodia selvitettäessä on varmistuttava, ettei kyseessä olevalla jakaumalla ole 

kahta- tai useampaa huippua. Moodia voidaankin käyttää raportoinnissa vain jos jakauma on 

unimodaalinen, eli yksimoodinen. Moodista käytetään yleensä merkintää mo.91 Toinen 

tutkimuksen kuvailussa käyttämistäni sijaintiluvuista on mediaani. Sillä tarkoitetaan 

jakauman suuruusjärjestyksessä keskimmäistä havaintoa. Mediaanin laskeminen perustuu 

suuruusjärjestykseen. Tämän johdosta, mediaanin mittaamista varten, tutkimuksen muuttujat 

on täytynyt mitata vähintään järjestysasteikolla. Tutkimukseni kyselylomakkeessa arvoja 

mittaavat muuttujat on asetettu järjestysasteikollisesti 1-6. Mediaanista käytetään usein 

merkintää md.92 Tutkimuksessa käytettyihin sijaintilukuihin kuuluu myös keskiarvo. 

Keskiarvot ovat tunnetuimpia jakauman sijaintia kuvaavia tunnuslukuja. Olen käyttänyt 

tutkimuksessani aritmeettista keskiarvoa, jonka laskennassa kaikki havaintoarvot lasketaan 

yhteen ja jaetaan saatu luku havaintojen lukumäärällä. Keskiarvon laskemista varten aineiston 

tarkasteltava muuttuja on täytynyt mitata vähintään välimatka-asteikolla. Tutkimukseeni 

osallistuneista papeista (N = 769) voidaan laskea mielekkäästi pappien iän keskiarvo, mutta 

esimerkiksi hiippakuntien keskiarvoa ei ole mielekästä laskea. Sen sijaan yksittäisen 

hiippakunnan vastaajille on taas mielekästä laskea iän keskiarvo. Keskiarvoa kuvaillessa, siitä 

käytetään merkintää M.93 

Toinen kuvailevien tilastojen kategoria on hajontaluvut. Ne kuvaavat muuttujan arvojen 

jakautumista jonkin keskiluvun ympärille. Omassa tutkimuksessani yleisin keskiluku jonka 

ympärille keskihajonta muodostuu, on keskiarvo. Aineiston kuvailu pelkillä sijaintiluvuilla on 

ontuvaa. Jos esimerkiksi aineiston kolmea muuttujaa kuvailtaisiin pelkillä keskiarvoilla, ja 

keskiarvot olisivat samoja, voitaisiin olettaa muuttujien olevan samanlaisia. Hajontaluvuilla 

muuttujista saadaan kuitenkin lisää tietoa. Kolme saman keskiarvon omaavaa muuttujaa 

saattavat olla keskenään erilailla hajautuneita. Näin ollen, kolme muuttujaa eivät olisikaan 

 
90 Nummenmaa 2009, 59. 

91 Nummenmaa 2009, 61. 

92 Nummenmaa 2009, 62. 

93 Nummenmaa 2009, 64. 
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keskenään samanlaisia. Hajontaluvuilla siis kuvataan sitä, kuinka paljon yksilöiden välistä 

vaihtelua mitattavassa muuttujassa on havaittavissa. Tutkimukseni kannalta oleellisimmat 

hajontaluvut ovat varianssi ja keskihajonta. Varianssi kuvaa havaintojen tyypillistä etäisyyttä 

keskiarvoon. Mitä suurempi varianssi arvo saadaan, sitä kauemmaksi keskiarvosta havainnot 

ovat jakautuneet. Varianssi voidaan määrittää muuttujille, jotka on mitattu vähintään 

välimatka-asteikoilla.94 Keskihajonta kertoo havaintojen keskimääräisen etäisuuden jakauman 

keskiarvoon. Tästä syystä aina keskiarvoa raportoidessa ilmoitetaan myös keskihajonta. 

Aineistossani pappien Universalismin arvotyyppi oli saanut korkeimman keskiarvon ja 

pienimmän keskihajonnan (M = 5,29, SD = 0,65) (Kts. taulukko 12). Tästä voidaan päätellä 

kaksi asiaa. Ensimmäiseksi, pappien voidaan päätellä arvostavan universalismia 

korkeimmalle arvoissaan. Toiseksi, pappien voidaan päätellä olevan varsin yksimielisiä 

universalismista tärkeimpänä arvona. Vastaavasti Yhdenmukaisuus on pappien 

arvojärjestyksessä vasta sijalla 6 (M = 3,87), kun se on suomalaisilla mitatuissa tutkimuksissa 

sijalla 3 (M = 4,32).95 Pappien Yhdenmukaisuuden keskihajonta on kuitenkin verrattain suuri 

(SD = 1,11). Tästä voidaan päätellä, etteivät papit ole läheskään niin yksimielisiä 

Yhdenmukaisuuden arvotyypin sijasta arvojen tärkeysjärjestyksessä, kuin he ovat 

Universalismin sijasta samalla asteikolla. Keskihajonta voidaan laskea, jos tarkasteltava 

muuttuja on mitattu vähintään välimatka-asteikolla. Keskihajonnasta käytetään tutkimuksessa 

lyhennettä SD. Jakaumia tarkastellessa on kiinnitetty keskiarvon ja keskihajonnan lisäksi 

huomiota jakauman vinoutumaan. Osa jakaumista on symmetrisiä ja jakauman huippu asettuu 

jakauman keskelle. Osa jakaumista on puolestaan vinoja siten, että iso osa havainnoista on 

keskiarvoa pienempiä tai suurempia. Nämä jakaumat vaikuttavat merkittävästi keskiarvoon, 

sillä vinoilla jakaumilla keskiarvo ei asetu sinne missä suurin osa havainnoista on. Näin ollen, 

keskiarvo ei ole mielekäs luku kuvaamaan vinoutunutta jakaumaa.96  

Vaikka otanta ja p-arvo eivät suoranaisesti olekaan kuvailevia tilastollisia analyyseja, 

liittyvät ne niihin erottamattomasti. Otannalla tarkoitetaan havaintoyksikköjen joukkoa, joka 

on poimittu jotain tiettyä otantamenetelmää käyttäen perusjoukosta. Hyvä otos on 

ominaisuuksiltaan perusjoukon kaltainen. Tutkimuksessani perusjoukkona ovat Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon papit, ja otanta on saatu kaikista kyselyyn vastanneista 

papeista.97 Kun otanta on saatu ja hypoteesi valittu, testataan kerätyllä aineistolla hypoteesia. 

 
94 Nummenmaa 2009, 67. 

95 Puohiniemi 2006, 21. 

96 Nummenmaa 2009, 70. 

97 Vilkka 2007, 174. 
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Testaamisessa tulkitaan havaittuja merkitsevyystasoja, eli p-arvoja. P-arvot ilmoittavat , 

kuinka suurella todennäköisyydellä vaihtoehtoinen hypoteesi on väärä. Mitä lähempänä p-

arvo on yhtä (1), sitä suuremmalla todennäköisyydellä nollahypoteesi on asetettu oikein. Jos 

p-arvo on lähellä nollaa, sitä todennäköisempää vaihtoehtoisen hypoteesin valinta on. P-

arvoille on asetettu yleisiä kriittisiä arvoja, joita pienemmät arvot pitävät nolla-hypoteesin 

voimassa. Vaihtoehtoisen hypoteesin valintaan tarvitaan vähintään p-arvo p = 0,05, jolloin 

vaihtoehtoinen hypoteesi on 5% todennäköisyydellä väärä. P-arvo voi olla myös  p = 0,01, 

jolloin vaihtoehtoinen hypoteesi on 1%:n todennäköisyydellä väärä. Suurimman 

todennäköisyyden vaihtoehtoiselle hypoteesille antaa p-arvo p = 0,001, jolloin vaihtoehtoinen 

hypoteesi on 99,9% oikein.98 Määrällisessä tutkimuksessa tilastollisten testien logiikka on 

melko yksinkertainen. Se rakentuu otoksen, p-arvon ja efektin väliselle suhteelle. P-arvo 

ilmaisee siis sen, kuinka todennäköinen valittu nollahypoteesi on. Ilmiön voimakkuudesta 

otosryhmän perusjoukossa käytetään nimitystä efekti. Mitä suurempi otoskoko on, sitä 

todennäköisemmin siitä havaituista ilmiöistä voidaan tehdä perusjoukkoa koskevia päätelmiä. 

Empiirisissä tutkimuksissa, tutkimuksen mittauskohteena ovat aina muuttujat. 

Muuttujalla tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan sellaista mitattavaa ominaisuutta, joka voi 

saada erilaisia arvoja. Tutkimuksessani muuttujia olivat pappien ikä, sukupuoli ja työpaikkana 

toimiva hiippakunta. Kvantitatiiviset muuttujat mittaavat muuttujan määrää, suuruutta ja 

järjestystä. Kvantitatiivisia muuttujia yhdistää se, että niiden mittatulos on aina 

numeroarvollinen. Tutkimuksessani kvantitatiivisia muuttujia ovat 23 arvoja mittaavaa 

kysymystä.99 Tutkimusta ohjaavan teorian mukaisesti, tutkimuksessa oli tarpeen yhdistää 

muuttujia keskenään. Tällä tavalla muodostettuja muuttujia kutsutaan summamuuttujiksi. 

Summamuuttujien muodostamista ei voida pitää varsinaisena transformaationa, sillä siinä 

yhdistellään alkuperäiset muuttujat. Summamuuttujan tarkoitus on yhdistää samaa asiaa 

mittaavien muuttujien tieto. Yhdistin tutkimuksessani aineistoni 23 muuttujaa 11 

summamuuttujaksi tutkimusta ohjaavan teorian mukaisesti.100 Ennen summamuuttujien 

muodostamista tarkistin niiden reliabiliteetin. Mittaustulokseen jää aina mittauslaitteistosta, 

mittaustilanteesta tai tutkijasta aiheutuvaa satunnaisvirhettä. Mittausteoreettisesti 

keskeisimpiä tutkimuskohteita on mittausvirhe. Tästä mittauksen virheettömyydestä käytetään 

nimitystä reliabiliteetti.101 Reliabiliteetti kuvaa siis tutkimuksen luotettavuutta. Tällä 

 
98 Nummenmaa 2009, 148. 

99 Nummenmaa 2009, 38. 

100 Nummenmaa 2009, 161. 

101 Nummenmaa 2009, 346. 
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tarkoitetaan tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia.102 Testasin aineostollani 

teorian mukaisten summamuuttujien reliabiliteetin. Koska käytän tutkimuksessani useasta 

väittämästä koostuvaa kyselylomaketta, tarkastelen reliabiliteettia sisäisen konsistenssin 

menetelmällä. Laskin reliabiliteetin SPSS- ohjelmistolla, tarkastellen Cronbachin alpha -

kerrointa. Vaatimuksena oli, että Cronbachin alpha olisi vähintään yli 0,6, jotta 

summamuuttujan reliabiliteetti voidaan todentaa. Kaikki summamuuttujat ylittivät tuon 

reliabiliteetille asetetun rajan. Yleisesti Cronbachin alphan tulisi olla luokkaa 0,8 ollakseen 

tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksessani hyödynnetään kuitenkin jo olemassa olevaa 

teoriaa, eikä luoda uutta tältä osin. Lisäksi muuttujien rajallinen määrä (23 muuttujaa) 

vaikuttaa 11 summamuuttujan alphan mataluuteen. Nämä tekijät huomioiden alphan arvo 0,6 

on hyväksyttävä.103 Summamuuttujia tehdessä, muuttujista poistettiin vastaajien 

asteikonkäytön vaikutus. Tämä tehtiin, jotta aineistosta saataisiin entistä luotettavampi ja 

tuloksista ei-sattumanvaraisia. Tämän prosessin myötä muuttujien arvoista saatiin 

standardoituja arvoja, joilla summamuuttujat lopulta muodostettiin.  

Kun näitä standardoituja muuttujia halutaan ymmärtää, siirrytään faktorianalyysiin. 

Toisin sanoen, sillä pyritään selvittämään miten muuttujien väliset korrelaatiot kasaantuvat, 

eli millä muuttujilla on keskenään samankaltaista vaihtelua ja mitkä muuttujat ovat toisistaan 

riippumattomia. Muuttujat, joilla on samankaltaista vaihtelua keskenään ja ovat samalla 

muista riippumattomia, muodostavat faktorin. Kun aineiston 23 arvomuuttujasta 

muodostettiin aiemmin 11 arvotyyppisummamuuttujaa, faktorianalyysi auttaa aineiston 

tiivistämisen seuraavassa vaiheessa.104 Faktorianalyysi suoritetaan SPSS-ohjelmistolla ja se 

on nelivaiheinen. Ensiksi lasketaan faktorianalyysiin mukaan otettujen muuttujien välinen 

korrelaatiomatriisi ja kovarianssimatriisi. Seuraavaksi näiden luotujen matriisien perusteella 

estimoidaan faktoreiden lataukset. Kolmanneksi lautaukset rotatoidaan ja lopuksi näille 

havainnoille lasketaan faktoripisteet ja rotatoidut faktorit nimetään perustuen muuttujien 

latauksiin.105 Muuttujan latautumisella tarkoitetaan sitä, kuinka voimakkaasti tarkasteltava 

muuttuja korreloi yksittäisen faktorin kohdalla. Huomioitava korrelaation raja on 0,30. Jos 

yksikään muuttuja ei yllä tuohon korrelaatioon, on faktorianalyysi käytännössä 

merkityksetön. Samoin faktorianalyysin käyttö edellyttää, että muuttujien tulee olla vähintään 

hyvällä järjestysasteikolla mitattuja.106 Faktori nimetään yleisesti voimakkaimmin 

 
102 Vilkka 2007, 177. 

103 Nummenmaa 2009, 360. 

104 Nummenmaa 2009, 397. 

105 Metsämuuronen 2005, 600.  

106 Metsämuuronen 2005, 615. 
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latautuneiden muuttujien mukaan tai siten, että faktorin nimi kuvailee parhaiten latautuneiden 

muuttujien sisältöä. Hyödynnän nimeämisessä Schwartzin neljää nimettyä pääulottuvuutta.107 

Faktorianalyysilla voidaan toteuttaa äärettömän monta erilaista korrelaatiomatriisia. Yleensä 

faktorianalyysissa pyritään kuitenkin niin yksinkertaiseen latausmatriisiin, kuin mahdollista. 

Tämän johdosta lopullista faktoriratkaisua määrittää neljä lainalaisuutta; faktoreiden tulee 

selittää yhteisvaihtelusta mahdollisimman paljon, faktoreita tulisi olla mahdollisimman vähän, 

faktorien tulisi pitää sisällään sekä matalia että korkeita latauksia ja faktoreille pitäisi olla 

sisällöllisesti mielekäs tulkinta.108 Faktorianalyysia ei ole mielekästä tehdä pienellä 

aineistolla, vaan se vaatii vähintään yli sadan havainnon aineistoa.109 Pappien arvoja tutkiessa 

nojaan Shalom Schwartzin arvojen yleismaailmalliseen teoriaan ja se ohjaa lopullista 

faktorien nimeämistä.110   

Edellä mainituilla kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä olen tarkastellut yksittäisiä 

muuttujia. Kahden muuttujan välistä riippuvuutta olen tutkinut korrelaation kautta. Kahden 

muuttujan väliseen, havaintojen suuruusluokkaan liittyvän ongelman olen ratkaissut 

Pearsonin tulomomenttikorrellatiokertoimella, lyhyesti sanottuna; korrelaatiokertoimella. Se 

ilmoittaa kahden muuttujan välisen lineaarisen yhteyden voimakkuuden. 

Korrelaatiokertoimen käyttö edellyttää vähintään välimatka-asteikolla mitattuja muuttujia. 

Korrelaatiokerrointa lukiessa on hyvä muistaa, että sen arvot vaihtelevat (-1 – +1) välillä. 

Mitä lähempänä arvoa -1 tai +1 korrelaatio on, sitä lineaarisempaa se on. Jos taas 

korrelaatiokerroin asettuu nollaa lähelle, muuttujien välillä ei ole havaittavissa korrelaatiota. 

Positiivinen korrelaatio kertoo siitä, että toisen arvon kasvaessa, toinenkin kasvaa. 

Negatiivinen korrelaatio taas siitä, että toisen kasvaessa, toisen arvot pienenevät.111  

Kun halutaan testata poikkeaako korrelaatio tilastollisen paljon nollasta, käytetään t-

testiä. T-testeillä tarkoitetaan menetelmäjoukkoa, joiden avulla voidaan tehdä jakauman 

keskiarvoa koskevia päätöksiä. Yhden otoksen t-testillä voidaan verrata poikkeaako otoksen 

keskiarvo tilastollisesti merkitsevästi ennalta määrätystä otoskeskiarvosta. Riippumattomien 

otosten t-testillä voidaan selvittää poikkeavatko kaksi valittua ryhmää toisistaan jonkin 

ominaisuuden perusteella. Esimerkki tällaisesta tutkimuksessani olisi; poikkeaako pappien 

suhde Universalismiin sukupuolen perusteella. Riippumattomien otosten t-testi lasketaan 

SPSS- ohjelmistolla. Jos laskutoimituksen tuloksena Levenen testin p-arvo on yli 0,05, 

 
107 Schwartz 2003, 270. 

108 Nummenmaa 2009, 406. 

109 Nummenmaa 2009, 418. 

110 Schwartz 1992, 45. 

111 Nummenmaa 2009, 279.  
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voidaan päätellä valittujen ryhmien olevan erisuuria. Jos Levenen testin tulos on yli 0,05 

katsotaan tulos yhtä suurien varianssien taulukkoriviltä. Mikäli t-testin p-arvo on alle 0,05, 

tulos on tilastollisesti merkitsevä.112  

Olen tutkinut tutkimuksessani pappien suhdetta erilaisiin arvoulottuvuuksiin. Arvo 

ulottuvuudet on muodostettu aiemmin kuvailulla faktorianalyysilla ja seuraavassa vaiheessa 

niitä tutkitaan yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA). Yksisuuntainen 

varianssianalyysi on eräänlainen riippumattomien otosten t-testin yleistys tilanteessa, jossa 

verrattavia ryhmiä on enemmän, kuin kaksi, ja siten t-testiä ei voida hyödyntää. 

Yksisuuntainen varianssianalyysi havaitsee muuttujien yhteisvarianssin. Tämä yhteisvarianssi 

jaetaan vielä kahteen, ryhmien sisäiseen ja ryhmien väliseen varianssiin. Yksisuuntainen 

varianssianalyysi pyrkii selvittämään onko ryhmien välinen vaihtelu suurempaa, kuin ryhmien 

sisäinen vaihtelu. Varianssianalyysissa lasketaan siis Fisherin F-suhde joka 

yksinkertaisuudessaan ilmoittaa kahden varianssin, riippumattoman muuttujan aiheuttaman 

varianssin ja virhevarianssin välisen suhteen.  Yksisuuntainen varianssianalyysi lasketaan 

SPSS-ohjelmistolla. Jotta se antaisi tilastollisesti merkitsevän eron, sen täytyy läpäistä 

Levenen testin vaatimusarvo,  >0,05. Myös Test between-subject effects täytyy alittaa raja-

arvo <0,05. Tästä ei vielä tiedetä mitkä ryhmät varianssianalyysissa eroavat toisistaan. Tätä 

varten hyödynnetään post-hoc kontrastivertailua. Siinä tilastollisesti merkitseväksi lasketaan 

alle 0,05 sig. arvo. Yksisuuntainen varianssianalyysi on parametrinen testi, joka edellyttää 

normaalijakaumaoletuksen voimassaolon, vähintään välimatka-asteikollista mittausta, 

varianssien homogeenisuutta ja vähintään noin kolmeakymmentä havaintoa jokaisesta 

tarkasteltavasta ryhmästä. Tästä syystä jouduin tutkimuksessani yksisuuntaisessa 

varianssianalyysissa pudottamaan muutaman havaintoryhmän pois tuloksista. Yhtenä 

esimerkkinä Porvoon hiippakunta, jossa vastaajia, eli havaintoja oli 21 kappaletta.113  

Mikäli yksisuuntaisen varianssianalyysin parametristen testien ehdot eivät toteudu, 

siirrytään vertailemaan jakaumien sijaintia epäparametristen menetelmien kautta. Tässä 

tapauksessa Kruskall-Wallis – testin avulla. Testi on epätarkempi kuin parametriset 

menetelmät, mutta jakauman ollessa epänormaali, ei ole muuta vaihtoehtoa. Epäparametriset 

testit perustuvat järjestyslukujakaumien tarkastelemiseen, eli niiden soveltaminen alkaa 

havaintoarvojen muuttamisesta järjestysluvuiksi. Kruskall-Wallis – testin nollahypoteesina 

on, että kahden tai useamman järjestyslukujakauman mediaanit ovat samankokoiset. 

Vaihtoehtoisena hypoteesina on, että mediaanit poikkeavat toisistaan. Mitä pienemmän 

 
112 Nummenmaa 2009, 178. 

113 Nummenmaa 2009, 184-191. 
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havaitun merkitsevyystason jakaumat saavat, sitä todennäköisemmin ne ovat erilaiset. 

Kruskall-Wallis – testin merkitsevyyttä mittaavana raja-arvona pidetään < 0,05 arvoa. Mikäli 

tulos on alle raja-arvon, nollahypoteesi hylätään.114  

Faktorianalyysilla pyrittiin löytämään muuttujia jotka ovat vaihtelultaan samankaltaisia. 

Klusterianalyysi taas pyrkii löytämään datamatriisista sellaiset havainnot, jotka ovat 

huomattavasti toistensa kaltaisia. Erityisesti klusterianalyysia käytetään, kun halutaan 

luokitella tutkittavat joidenkin ominaisuuksien perusteella ryhmiin. Omassa tutkimuksessani 

tutkin pappien jakautumista ryhmiin arvoulottuvuuksien pohjalta, mallintaakseni pappien 

arvokartan. Jotta klusterianalyysissa voidaan edetä, on kaikkien siihen mukaan laskettavien 

muuttujien käytävä läpi standardointi. Standardointi muuttaa kaikkien muuttujien 

suurusluokan samanlaiseksi ja näin ollen suuruusluokaltaan pienimmät muuttujat eivät jää 

vähemmälle merkitykselle analyysissa. Klusterianalyysin seuraavassa vaiheessa kaikille 

havainnoille pyritään löytämään havaintojoukko, joka muistuttaa sitä eniten. Näin havainnot 

muodostavat yhdessä klusterin. Seuraavaksi toisiaan muistuttavat klusterit pyritään 

yhdistämään ja liittämään niihin sellaisia havaintoja, joita ei ole vielä liitetty mihinkään 

klusteriin. Tätä menettelyä jatketaan, kunnes klustereiden minimaalinen määrä on saavutettu. 

Klusterit, joita ei voi yhdistää toisiinsa ovat toisistaan selvästi poikkeavia. Ennen kaikkea, 

klusterianalyysi on kuvaileva työkalu. Se on parametrinen järjestelmä ja lajilleen uskollisesti, 

sekin edellyttää normaalijakaumaoletuksen voimassaoloa, vähintään välimatka-asteikollista 

mittausta, mitattavien varianssien homogeenisuutta ja vähintään 50 havainnon aineistoa. 

Omassa tutkimuksessani pystyin klusterianalyysin k-keskiarvon ryhmittelyanalyysilla 

erottamaan toisistaan pappien 4 arvoulottuvuutta ja 2 arvo-kartan napaa.115  

  

4 Tutkimustulokset  
Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiin keräämästäni aineistosta tehtyjen tilastollisten 

analyysien perusteella. Aloitan kuvailemalla muuttujien keskiarvoja. Kuvaan aluksi pappien 

arvoja LIKERT-asteikolla mitattujen 23 kysymyksen mukaan. Seuraavaksi ryhmittelen 

vastauksista yksitoista arvotyyppiä Shalom Schwartzin arvojen yleismaailmallisen teorian 

mallin mukaan ja tarkastelen niiden keskiarvoja, keskihajontaa ja arvoprofiilijärjestystä. 

Näistä arvotyypeistä poistan vastaajien asteikon käytön vaikutuksen, ja vertaan alkuperäisiä ja 

 
114 Nummenmaa 2009, 259-269. 

115 Nummenmaa 2009, 432. 
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standardisoituja keskiarvoja ja keskihajontoja. 116 Näistä standardoiduista arvotyypeistä 

muodostan faktorianalyysin avulla erilaisia arvoryhmiä ja tarkastelen niiden 

ryhmäkeskiarvoja ja jakautumista Schwartzin arvojen yleismaailmallisen kehän mukaan.117 

Seuraavassa vaiheessa tarkastelen faktorianalyysilla muodostettujen arvoulottuvuuksien 

tilastollisia yhteyksiä ja riippumattomuuksia yksisuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA) 

ja T-testillä, sekä non-parametrisellä Kruskall-Wallis -testillä. Lopuksi muodostan 

klusterianalyysilla pappien arvoista arvokartan Schwartzin teoriaa hyödyntäen.118 

 

4.1 Pappien arvojen yleiskuva 

Tarkastelen seuraavassa muuttujien keskiarvoja ja keskihajontaa, jotka selittävät sitä , miten 

pappien arvot järjestäytyvät. Ensimmäiseksi olen ryhmitellyt LIKERT-asteikolliset 23 

muuttujaa arvomuuttujien mukaiseen järjestykseen ja esittelen ne seuraavassa suurimman 

keskiarvon omaavasta pienempään. Näiden 23 kysymyksen vastaukset ovat tulkittavissa niin, 

että kakkien kysymysten kohdalla, mitä enemmän vastaajat kokevat väittämän kuvaavan 

heitä, sitä korkeammin he vastaavat. Asteikon vastausvaihtoehdot vaihtelevat välillä 1-6. 

Numero 1 edustaa vaihtoehtoa, jossa vastaaja ei ole lainkaan samaa mieltä väittämän kanssa. 

Numero 3 edustaa vaihtoehtoa, jossa vastaaja on vain hieman samaa mieltä. Numero 6 

edustaa vaihtoehtoa, jossa vastaaja on erittäin paljon samaa mieltä väittämän kanssa. Alla 

olevassa taulukossa esitellään 23 arvomuuttujaa ja niiden keskiarvot ja keskihajonnat. Näistä 

23 arvomuuttujasta muodostetaan myöhemmin 11 summamuuttujaa, jotka kuvaavat 

arvotyyppejä. 

 

Taulukko 11a. Pappien arvomuuttujat vastausten keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä 

suurimmasta pienimpään. (Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla taulukossa 11b.) 

Arvotyyppi Selite        M SD  

Universalismi 1  Minulle on tärkeää, että kaikkia maailman ihmisiä kohdellaan   5,46 ,85 

(ihmisarvot) tasa-arvoisesti. Kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet elämässä. 

 

Universalismi 2 Minusta on tärkeää kuunnella ihmisiä, jotka ovat erilaisia , kuin itse olen.  5,27 ,84 

(ihmisarvot) Vaikka olisin heidän kanssaan erimieltä, haluan silti ymmärtää heitä. 

 

Hyväntahtoisuus 1 Minusta on tärkeää olla ystäville uskollinen. Haluan omistautua   5,19 ,86 

  läheisilleni. 

 

Universalismi 3 Olen voimakkaasti sitä mieltä, että ihmisten pitäisi välittää luonnosta.  5,13 ,94 

(luontoarvot) Ympäristöstä huolehtiminen on minulle tärkeää. 

 
116 Computing scores for the 10 Human values s.a.. 

117 Schwartz 1992, 45. 

118 Schwartz 1992, 45. 
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Taulukko 11b. Pappien arvomuuttujat vastausten keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä 

suurimmasta pienimpään.  

Arvotyyppi Selite        M SD  

 

Hyväntahtoisuus 2 Minusta on tärkeää auttaa ympärilläni olevia ihmisiä.    5,01 0,81 

  Haluan huolehtia heidän hyvinvoinnistaan. 

 

Työ 1  Ahkeruus, tunnollisuus ja täsmällisyys ovat minulle tärkeitä.  4,96 0,96 

 

Turvallisuus 1 Minulle on tärkeää, että valtio takaa turvallisuuteni kaikkia uhkia   4,70 1,09 

vastaan. Haluan, että valtio on niin vahva, että se voi suojella kansalaisiaan. 

Itseohjautuvuus 1 Uusien ideoiden tuottaminen ja luovuus on minulle tärkeää.   4,58 ,95 

Haluan tehdä asiat omaperäisesti.  

 

Turvallisuus 2 Minulle on tärkeää elää turvallisessa ympäristössä. Vältän mielelläni   4,30 1,21 

asioita, jotka voisivat uhata turvallisuuttani. 

 

Itseohjautuvuus 2 Minusta on tärkeää päättää itse omista asioistani. Haluan olla vapaa   4,26 1,10 

ja riippumaton toisista. 

 

Perinteet 1 Perinteet ovat minulle tärkeitä. Pyrin noudattamaan uskontoni ja   4,20 1,19 

sukuni tapoja. 

 

Virikkeisyys 1 Pidän yllätyksistä ja etsin uusia asioita, joihin voisin tarttua. Minusta   4,14 1,20 

on tärkeää tehdä elämässä erilaisia asioita. 

 

Työ 2  Minusta on tärkeää, että ihmiset ovat järjestelmällisiä, pitkäjänteisiä   4,10 1,08 

ja säästäväisiä. 

 

Yhdenmukaisuus 1 Mielestäni ihmisten pitää tehdä, kuten käsketään. Sääntöjä pitää noudattaa,  4,08 1,26 

vaikka kukaan ei ole näkemässä. 

 

Perinteet 2 Minusta on tärkeää olla nöyrä ja vaatimaton. En pyri keräämään   3,74 1,23 

huomiota osakseni. 

 

Yhdenmukaisuus 2 Minusta on tärkeää käyttäytyä moitteettomasti. Haluan välttää tekemästä  3,66 1,30 

mitään, mikä toisten mielestä on väärin. 

 

Mielihyvä 1 Minusta on tärkeää pitää hauskaa. Pidän itseni hemmottelemisesta.  3,55 1,19 

 

Suoriutuminen 1 Minusta on tärkeää saada näyttää muille taitojani. Haluan saada   3,28 1,15 

tekemisistäni kiitosta ja ihailua. 

 

Suoriutuminen 2 Menestyminen on minulle tärkeää. Haluan, että saavutukseni huomataan. 3,21 1,16 

 

Valta 1  Minusta on tärkeää, että pankkitililläni on rahaa. Haluan, että minulla on  3,17 1,13 

varaa ylellisyyteen. 

 

Virikkeisyys 2 Etsin mielelläni seikkailuja ja haluan ottaa riskejä.    3,06 1,24 

Haluan elämääni jännitystä. 

  

Mielihyvä 2 Etsin mahdollisuuksia pitää hauskaa. Minulle tärkeitä ovat asiat,   3,05 1,19 

jotka tuottavat nautintoa. 

 

Valta 2  Minusta on tärkeää nauttia toisten ihmisten kunnioituksesta. Haluan   3,02 1,15 

ihmisten tekevän kuten sanon. 

___________________________________________________________________________ 

 

Osa muuttujien jakaumista nojasi oikealle, erityisesti korkeimmat keskiarvot omaavat 

muuttujat. Kaikkien 23 muuttujan yksilölliset jakaumien huiput asettuivat lähelle kyseisen 
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muuttujan keskiarvoa. Näin ollen voidaan todeta keskiarvojen kuvaavan hyvin muuttujien 

kokonaisuutta. Universalismi ja hyväntahtoisuuden arvotyyppejä mittaavat muuttujat saivat 

korkeimmat keskiarvot, viisi korkeinta arvoa, joilla kaikilla keskiarvo yli 5,0. Näissä 

keskihajonta pysyy myös alle ,95. Voidaan siis todeta Universalismin ja Hyväntahtoisuuden 

arvotyyppien edustavan voimakkaimmin pappien arvoja.  

 Seuraavaksi näistä 23 muuttujasta johdetaan 11 summamuuttujaa joilla voidaan 

arvioida Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien arvoprofiilia. Summamuuttujia 

muodostetaan Shalom Schwartzin arvojen yleismaailmallisen teorian mukaan 10 

kappaletta.119 Yhdestoista muuttuja, perustuu Klaus Helkaman Pyhtää -tutkimuksessa 

käyttämään ja Schwartzin teoriaan perustuvaan, työn arvoa mittaavaan Työn arvotyypin 

summamuuttujaan.120 Samaan taulukkoon on laskettu rinnalle arvotyyppien alkuperäiset 

keskiarvot ja hajonnat ja vierelle standardisoidut keskiarvot ja keskihajonnat. Schwartz 

suosittelee standardisoitujen summamuuttujien käyttöä myöhemmin ajankohtaiseksi tulevassa 

faktorianalyysissa.121 Jotta vastaajien asteikon käytön vaikutus voidaan poistaa, täytyy 

jokaisesta 23 muuttujasta vähentää yksi kerrallaan kaikkien muuttujien keskiarvo. Näin 

saadaan standardisoitu keskiarvo ja keskihajonta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119 Schwartz 2003, 311. 

120 Helkama 2015, 242-243. 

121 Computing Scores for the 10 Human values. (s.a.) 
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Taulukko 12. Pappien arvoprofiilin järjestys alkuperäisillä ja standardisoiduilla keskiarvoilla 

ja keskihajonnoilla. 

 Pappien arvoprofiili  Alkuperäiset   Standardoidut 

(N=769)  Sija M  SD  M SD 

Universalismi  1 5,29 0,65  1,14 0,64       

Hyväntahtoisuus 2 5,10 0,70  0,96  0,63       

Työ   3* 4,53 0,87  0,39 0,73         

Turvallisuus  3 4,50 0,97  0,36 0,83        

Itseohjautuvuus 4 4,42 0,81  0,28 0,75        

Perinteet  5 3,97 0,95  -0,16 0,84        

Yhdenmukaisuus 6 3,87 1,11  -0,26 0,95        

Virikkeisyys  7 3,60 1,09  -0,53 1,05        

Mielihyvä  8 3,30 1,11  -0,83 0,98        

Suoriutuminen  9 3,25 1,04  -0,88 0,87        

Valta   10 3,10 0,93  -1,03 0,75        

* Työn arvotyyppi ei kuulu Schwartzin arvojen yleismaailmalliseen malliin, mutta Klaus 

Helkama on soveltanut sitä suomalaisten arvoja tutkiessa. 

 

Taulukko 12 esittää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien arvoprofiilin. Kiinnostavaa 

arvoprofiilissa on ilmiö, jossa keskihajonnat ovat sitä pienempiä mitä merkityksellisemmäksi 

tietty arvotyyppi on koettu. Tärkeimmistä arvoista vallitsee siis yksimielisyys. Samalla on 

syytä huomata tähän ilmiöön poikkeuksen tekevä Vallan arvotyyppi, jonka standardisoitu 

keskihajonta (0,75) on edellä mainittujen tapaan pieni. Silti sille annettu merkitys jää 

keskiarvoissa pienimmäksi ja kertoo näin ollen Vallan asemasta arvoprofiilin 

tärkeysjärjestyksessä pappien keskuudessa. Yksimielisyys ei siis takaa korkeaa arvostusta.  

 Korrelaatioita tarkastellessa, pappien arvoista voidaan päätellä millaiseksi arvokartaksi 

ne asettuvat. Valta oli melko korkeassa negatiivisessa yhteydessä Universalismiin (r=-0,44, 

p=0,000, N=769) ja Hyväntahtoisuuteen (r=-0,39, p=0,000, N=769). Vastaavasti Vallan 

kanssa matalahkossa yhteydessä oli Suoriutuminen (r=0,374, p=0,000, N=769). Vallan ja 

Suoriutumisen yhteydestä kertoo myös Suoriutumisen ja Universalismin melko korkea 

negatiivinen yhteys (r=-0,397, p=0,000, N=769). Näin Valta ja  Suoriutuminen näyttävät 

asettuvan Universalismin ja Hyväntahtoisuuden vastakkaisiksi arvotyypeiksi papeilla. 

Vastaavia vastapareja löytyy muistakin pappien arvotyypeistä. Mielihyvällä on matalahko 
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negatiivinen yhteys Perinteisiin (r=-0,34, p=0,000, N=769) ja Yhdenmukaisuuteen (r=-0,36, 

p=0,000, N=769). Voimakkaimman negatiivisen korrelaation muodostaa Virikkeisyyden ja 

Yhdenmukaisuuden melko korkean negatiivisen korrelaation (r=-0,46, p=0,000, N=769) sekä 

Virikkeisyyden ja Turvallisuuden korkean negatiivisen korrelaation (r=-0,55, p=0,000, 

N=769) välinen jännite. Schwartzin teorian mukaan juuri tällä akselilla näkyy 

muutosvalmiuden ja säilyttämisen välinen jännite voimakkaimmin.122 Pappien arvotyypit 

näyttävät asettuvan Schwartzin arvojen yleismaailmallisen mallin mukaisesti.123 Schwartzin 

arvojen yleismaailmallisesta mallista puuttuu Työn arvotyyppi. Se näyttäisi asettuvan yhteisiä 

päämääriä edistävien arvojen (Hyväntahtoisuus, Yhdenmukaisuus ja Perinteet) joukkoon. 

Työllä oli vahva positiivinen yhteys Yhdenmukaisuuden kanssa (r=0,37, p=0,000, N=769). 

Vastaavasti Työllä oli melko korkea negatiivinen yhteys Mielihyvän (r=-0,45, p=0,000, 

N=769) ja Virikkeisyyden (r=-0,33, p=0,000, N=769) kanssa. Pappien arvotyyppien 

korrelointia arvioidessa on hyvä muistaa laajan otannan merkitys korrelaation tulkintaan. 

Laaja otanta (N=769) vaikuttaa korrelaatioon siten, että pienessä aineistossa mitatut 

matalahkot ja kohtalaiset korrelaatioarvot ovat merkittävämpiä isoissa aineistoissa.124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
122 Schwartz 2003, 269. 

123 Schwartz 1992, 45. 

124 Metsämuuronen 2005, 345-346. 
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Taulukko 10. Pappien arvojen tärkeysjärjestys, keskiarvot ja keskihajonnat suhteessa 

suomalaisten arvoprofiiliin.  

Pappien arvoprofiili (N=769)  Suomalaisten arvoprofiili (N=1293)125 

   Sija Keskiarvo Keskihajonta  Sija Keskiarvo  

Universalismi  1 5,29       0,65   4  4,32       

Hyväntahtoisuus 2 5,10       0,70   1  4,95       

Työ   3* 4,53       0,87   -           -         

Turvallisuus  3 4,50       0,97   2 4,47        

Itseohjautuvuus 4 4,42       0,81   6 3,87        

Perinteet  5 3,97       0,95   9 2,60        

Yhdenmukaisuus 6 3,87       1,11   3 4,32        

Virikkeisyys  7 3,60       1,09   8 2,94        

Mielihyvä  8 3,30       1,11   5 3,92        

Suoriutuminen  9 3,25       1,04   7 3,41        

Valta   10 3,10       0,93   10 2,02        

* Työn arvotyyppi ei kuulu Schwartzin arvojen yleismaailmalliseen malliin, mutta Klaus 

Helkama on soveltanut sitä suomalaisten arvoja tutkiessa. 

 

Kyselylomakkeen tulosten mukaan, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien arvoprofiili 

poikkesi vuonna 2005 mitatusta suomalaisten arvoprofiilista126. Martti Puohiniemi, VTT, on 

tutkinut suomalaisten arvoja vuosia, tässäkin kyselyssä käytetyllä Schwartzin arvomittarilla. 

Vuonna 2005 hän huomasi selvän muutoksen, muuten vähän jos ollenkaan muuttuvassa 

arvojen hierarkiassa. Puohiniemen löydöksen mukaan yhdenmukaisuuden ja mielihyvän 

tärkeys oli noussut, ja vastaavasti universalismin ja itseohjautuvuuden asema arvojen 

hierarkiassa laskenut. Puohiniemi kuvailee tätä muutosta uusyhteisöllisyydeksi.127 Kyselyn 

tulosten mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit eivät edusta Puohiniemen 

mainitsemaa uusyhteisöllisyyttä. Pappien arvoprofiilin järjestys poikkesi arvohierarkiassa 

Puohiniemen tuloksista, osin jopa merkittävästi. Universalismi (M = 5,29, SD = 0,65) nousi 

tärkeimmäksi arvotyypiksi pappien arvohierarkiassa. Puohiniemen otoksessa Universalismi 

(M = 4,32) oli vasta sijalla 4. Suurin nousu suhteessa suomalaisten arvoihin näkyi Perinteissä 

(M = 3,97, SD = 0,95), joka nousi pappien arvohierarkiassa sijalle 5, ollen suomalaisten 

 
125 Puohiniemi 2006, 21. 

126 Puohiniemi 2006, 21. 

127 Puohiniemi 2006, 10. 
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arvohierarkiassa toiseksi viimeisenä. Suurin arvotyypin lasku suhteessa suomalaisten arvoihin 

näkyi pappien Yhdenmukaisuuden arvotyypin kohdalla (M =3,87, SD= 1,11). Suomalaisten 

arvohierarkiassa Yhdenmukaisuus näkyi kolmanneksi tärkeimpänä arvotyyppinä, vastaavasti 

papeilla se on arvo hierarkiassa sijalla 6. Omassa keskinäisessä kategoriassaan papit olivat 

eniten yksimielisiä juuri Universalismin arvotyypistä (M = 5,29, SD =0,65). 

Yhdenmukaisuus(M = 3,87, SD = 1,11) ja Mielihyvä (M = 3,30, SD = 1,11) jakoivat eniten 

pappien mielipiteitä. Tutkimuksessa kysyttiin myös Työn arvotyypin merkitystä papeille. 

Puohiniemen tutkimuksessa Työn arvotyyppiä ei mitattu. Sen sijaan Helkaman Pyhtää-

tutkimuksessa Työn arvotyyppiä mitattiin vuonna 2007. Pyhtää-tutkimuksessa (N=390) Työn 

arvotyyppi sijoittui arvohierarkiassa sijalle 7.128 Vastaavasti papeilla Työn arvotyyppi (M = 

4,53, SD = 0,87) sijoittui arvohierarkiassa merkittävästi korkeammalle, sijalle 3. Korkeaan 

sijoitukseen voi vaikuttaa se, että kyselylomake jaettiin pappien työsähköposteihin. 

Yhteenvetona voidaan todeta pappien arvo hierarkian poikkeavan suomalaisten arvo 

hierarkiasta. 

Pappien arvoja mittaavassa tutkimuksessa on nyt tutkittu 23 muuttujan keskiarvoja ja 

keskihajontoja sekä normaaleina että standardoituina, ja verrattu niitä suomalaisten 

arvohierarkiaan. Seuraavaksi olen muodostanut näistä 23 muuttujasta Schwartzin teorian 

mukaan 11 summamuuttujaa.129 Näiden 11 arvotyyppejä edustavien summamuuttujien 

keskiarvojen ja keskihajontojen lisäksi olen tarkastelut niiden keskinäisiä korrelaatioita, 

saadakseni selville mitkä arvotyypit ovat keskenään läheisiä ja mitkä vastakkaisia papeilla. 

Toistaiseksi pappien arvotyypit ja niiden sijainnit arvojen yleismaailmallisessa mallissa ovat 

Schwartzin mallin mukaiset. Ainoan poikkeuksen Schwartzin teoriaan tekee Työn arvotyyppi, 

jota ei ole laskettu mukaan alkuperäiseen arvojen yleismaailmalliseen malliin. Seuraavassa 

vaiheessa muodostan näistä 23 muuttujasta analyysin avulla suurempia pääulottuvuuksia. 

Tähän voidaan käyttää joko pääkomponenttianalyysia tai faktorianalyysia. Eron näiden välille 

tekee se, että faktorianalyysia käytettäessä tutkitaan ilmiötä taustalla vaikuttavaa teoriaa 

vasten, jonka mukaan muuttujat ovat yhteydessä toisiinsa.130 Schwartzin teoriassa arvojen 

pääulottuvuksia on neljä: Itsensä ylittäminen, Säilyttäminen, Itsensä korostaminen ja 

Muutosvalmius.131 Tosin faktorianalyysia tehdessä huomioin, että Mielihyvä jakautuu 

kahdelle pääulottuvuudelle ja näin ollen faktorianalyysissa sitä varten on muodostettava oma 

 
128 Helkama & Olakivi 2012, 39. 

129 Computing Scores for the 10 Human values. s.a.. 

130 Metsämuuronen 2005, 600. 

131 Schwartz 2003, 270. 
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faktorinsa.132 Suoritan faktorianalyysin ensisijaisesti varianssianalyysia mahdollistavana 

testinä Työn arvotyypin paikan määrittelemiseksi. Faktorianalyysin tavoitteena on saada 

selville mihin pääulottuvuuteen Työn arvotyyppiä mittaavan muuttujat asettuvat.  

Aloitan faktorianalyysin SPSS-ohjelmistolla, ajamalla sen muuttujille. Jotta 

faktorianalyysia voidaan jatkaa, korrelaatiomatriisin rakenteen tulee ylittää tietyt tunnusarvot. 

KMO (Kaiser-Meyer-Olikin) -testin perusteella korrelaatiomatriisi sopii faktorianalyysiin. 

Sen arvo on 0,799 ja se ylittää siten rajana pidetyn 0,6. Muodostettu korrelaatiomatriisi alittaa 

myös Barlettin sväärisyystestin (p=<0,001), sillä kyseisessä korrelaatiomatriisissa sen arvo on 

(p=0,000). Näiden tunnuslukujen valossa faktorianalyysi voidaan suorittaa valituilla 

muuttujilla.133 Seuraavaksi tarkastelen 23 muuttujan kommunaliteettia. Kummunaliteetti 

mittaa , kuinka monta prosenttia muuttujan varianssista pystytään selittämään muodostettujen 

faktoreiden avulla. 134 Jokaisen muuttujan kommunaliteetti on yli raja-arvon 0,2 ja se läpäisee 

testin.135 Käytän faktorien ja latausten määrittelyyn Principal components -ekstraktointi 

menetelmää.136 Rajasin faktoreiden määrän viiteen, neljä pääulottuvuuksille ja yksi 

Mielihyvän arvotyyppiä mittaaville muuttujille Schwartzin teorian mukaan.137  

Seuraavaksi tarkastelen, kuinka monta hyvää faktoria valittujen muuttujien pohjalta 

syntyi. Faktorin hyvyyttä voidaan arvioida joko sisällöllisesti tai muuttujien latausten 

perusteella. Latausten perusteella laskettua faktorien hyvyyden mittaa kutsutaan 

ominaisarvoksi.138 Hyvän faktorin tulkintaan voidaan käyttää jopa ykköstä pienempää 

ominaisarvoa mutta käytän omassa tutkimuksessani yleisesti hyväksi todettua mallia jossa 

hyvän faktorin ominaisarvon raja on vähintään yksi. Ominaisarvoja ilmaisevan taulukon 

mukaan muodostetuilla viidellä faktorilla on yhtä (1,0) suurempi ominaisarvo ja ne selittävät 

yhteensä 44,23% muuttujien varianssista. Lopuksi tarkastelen rotatoituja faktoriratkaisuja. 

Pienin hyväksyttävä rotatoitu päälataus on 0,3 ja suurin hyväksyttävä sivulataus on alle ,32. 

Kaikkien valittujen muuttujien rotatoidut päälataukset ja muutamat sivulataukset täyttävät 

vaatimukset. Ainoastaan yksi Itseohjautuvuutta mittaava muuttuja ei täytä vaadittua 

kommunaliteetti-rajaa ja näin ollen kyseistä muuttujaa ei lasketa lopulliseen faktorianalyysiin.  

Cattellin Scree-testin avulla voidaan tarkastella luotuja faktoreita graafisesti. Scree-testi 

esittää faktorit suuruusjärjestyksessä ja siten voidaan havaita kriittinen piste, jonka jälkeen 

 
132 Schwartz 2003, 269. 

133 Metsämuuronen 2005, 624. 

134 Metsämuuronen 2005, 625. 

135 Metsämuuronen 2005, 618. 

136 Nummenmaa 2009, 409. 

137 Schwartz 2003, 269. 

138 Metsämuuronen 2005, 618. 
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faktorien ominaisarvoissa ei tapahdu enää suurta muutosta.139 Testi havainnollistaa sen, miten 

tutkimuksessani 22 lopulliseen faktorianalyysiin valitulla muuttujalla laskettuna 

faktorianalyysista erottuu 5 faktoria, joiden jälkeen ominaisarvoissa ei tapahdu suurta 

muutosta. Merkille pantavaa on, että kaksi suurinta faktoria selittävät yhdessä 27,54 prosenttia 

muuttujien varianssista.  

 

Taulukko 13. Cattellin Scree-testi 22 muuttujalla. 

 

 

Seuraavaksi tutkin rotatoidun faktorimatriisin avulla millaisilla muuttujilla faktorit ovat 

latautuneet. Rotatoimiseen käytän suorakulmaista Varimax-rotaatiota. Sitä käytetään, kun on 

syytä olettaa, että faktorit ovat toisistaan riippumattomia.140 Schwartzin arvoteoriaan nojaten 

tämä rotatointi on perusteltu. Faktorit muuttujineen ja latauksineen on esitelty oheisessa 

taulukossa (Taulukko 14). Olen nimennyt faktorit Schwartzin arvojen yleismaailmallisen 

teorian mukaisesti, painottaen kunkin faktorin nimeämisessä suurimman latauksen omaavan 

muuttujan merkitystä.141 Viiden faktorin malli muodostaa tässä tapauksessa sisällöllisesti 

järkevät faktorit. Se myös mukailee Schwartzin neljää arvoulottuvuutta, tehden ainoastaan 

yhden ennalta huomioidun poikkeuksen. Viides faktori muodostuu kahdesta korkeasti 

 
139 Metsämuuronen 2005, 626.  

140 Nummenmaa 2009, 411. 

141 Schwartz 1992, 45. 
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latautuneesta muuttujasta, jotka mittaavat molemmat Mielihyvää. Kuten aiemmin mainittu, 

tämä ei ole kuitenkaan ongelma, sillä Mielihyvällä on hyvin standardoitunut paikka 

Schwartzin yleismaailmallisten arvojen mallissa. Faktorissa 4 on ainoa yksittäinen 

miinusmerkkinen lataus Turvallisuutta mittaavalla muuttujalla. Tämä ei muodosta ongelmaa, 

vaan päinvastoin vahvistaa neljättä faktoria, Muutosvalmiutta. Turvallisuus on Schwartzin 

arvomallissa vastakkainen Virikkeisyydelle ja Itseohjautuvuudelle, joiden positiivisesta 

latauksesta neljäs faktori koostuu. 

 

Taulukko 14. 5 faktorin ratkaisu 22 muuttujalla ja muuttujan lataus kyseiselle faktorille. 

 

 

 

Pappien arvoja mittaavalla arvotutkimus-kyselylomakkeella kerätylle aineistolle suoritettiin 

faktorianalyysi käyttäen suurimman uskottavuuden (Principal components) 

ekstraktointimenetelmää ja suorakulmaista rotaatiota. Oletusten mukaisesti saatiin 

ekstraktoitua viisi faktoria, joiden selitysosuudet rotatoidussa ratkaisussa olivat 12,04 % 

(faktori 1), 9,28% (faktori 2), 8,12% (faktori 3), 7,73% (faktori 4) ja 7,02% (faktori 5). Malli 

sopi aineistolle hyvin (KMO=,799, p<0,001). Faktorille 1 latautuivat muuttujat 
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Yhdenmukaisuus 1, Yhdenmukaisuus 2, Työ 1, Työ 2, Perinteet 1, Perinteet 2 ja Turvallisuus 

1. Faktori nimettiin Säilyttäväksi. Faktorille 2 latautuivat muuttujat Suoriutuminen 1, 

Suoriutuminen 2, Valta 1 ja Valta 2. Faktori nimettiin Itseänsä korostavaksi. Faktorille 3 

latautuivat muuttujat Universalismi 1, Hyväntahtoisuus 1, Universalismi 2, Universalismi 3 ja 

Hyväntahtoisuus 2. Faktori nimettiin Itsensä ylittäväksi. Faktorille 4 latautuivat muuttujat 

Virikkeisyys 1, Virikkeisyys 2, Turvallisuus 2 ja Itseohjautuvuus. Faktori nimettiin 

Muutosvalmiudeksi. Faktorille 5 latautuivat muuttujat Mielihyvä 1 ja Mielihyvä 2. Faktori 

nimettiin Mielihyväksi. Aineistolle tehdyn faktorianalyysin pohjalta voidaan todeta pappien 

arvojen ulottuvuuksien jakautuvan Schwartzin arvojen yleismaailmallisen mallin mukaan. 

Yksisuuntaista varianssianalyysia varten tehdyssä faktorianalyysissä selvisi, että molemmat 

Työn arvotyyppiä mittaavat muuttujat asettuivat Säilyttämisen faktorin alle. Näin ollen Työ 

sisällytetään Säilyttämisen pääulottuvuuteen. Muut pääulottuvuudet vahvistuvat 

faktorianalyysilla Schwartzin arvomallin mukaisiksi.  

Seuraavaksi muodostetaan 23 standardoidusta muuttujasta faktorianalyysista saatua 

tietoa ja Schwartzin arvoteoriaa hyväksi käyttäen 5 päämuuttujaa. Nämä kuvaavat Schwartzin 

teorian neljää arvojen pääulottuvuutta Säilyttäminen, Itsensä ylittäminen, Muutosvalmius, 

Itsensä korostaminen ja lisäksi Mielihyvän arvotyyppiä. Näille summamuuttujille suoritetaan 

reliabiliteetti estimointi. Reliabiliteetin estimoinnissa Cronbachin alphan hyväksyttävänä 

rajana pidetään arvoa 0,6 suurempaa arvoa.142 Suuren aineiston kohdalla alpha on matalampi , 

kuin pienen aineiston kohdalla. Säilyttämisen summamuuttujan reliabiliteetti on pieni, mutta 

hyväksyttävä ( = ,59) ja osiot korreloivat 0,17-0,44 mittarin kokonaispistemäärän kanssa. 

Itsensä korostamisen summamuuttujan reliabiliteetti on pieni, mutta hyväksyttävä ( = ,59) 

osiot korreloivat hyvin 0,22-0,50 mittarin kokonaispistemäärän kanssa. Kolmas 

summamuuttuja, Itsensä ylittämisen summamuuttujan reliabiliteetti ylittää raja-arvon ( = 

,64) osioiden korreloidessa hyvin 0,29-0,43 mittarin kokonaispistemäärän kanssa. 

Muutosvalmiuden summamuuttujan reliabiliteetti on pieni, mutta hyväksyttävä ( = ,59), 

osiot korreloivat 0,10-0,53 mittarin kokonaispistemäärän kanssa. Viidennen 

summamuuttujan, Mielihyvän reliabiliteetti on hyvä ( = ,78), osiot korreloivat kahdesta 

muuttujasta johtuen vahvasti  0,649 mittarin kokonaispistemäärän kanssa. 

 

 
142 Metsämuuronen 2005, 515. 
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4.2 Papit säilyttäjinä vai uudistajina?  

Edellisessä luvussa tarkasteltiin pappien arvoja yleisesti. Seuraavassa kahdessa alaluvussa 

tarkastellaan pappien suhdetta arvoihin iän, sukupuolen ja hiippakunnan perusteella. 

Tarkastelen tilastollisia yhteyksiä ja riippumattomuuksia yksisuuntaisella varianssianalyysilla 

(ANOVA) ja T-testillä, sekä non-parametrisellä Kruskall-Wallis -testillä. Tässä luvussa 

vertaan pappien suhdetta säilyttäviin ja uudistaviin arvoihin. Schwartzin teorian mukaan 

Säilyttäminen ja Muutosvalmius ovat vastakkaisia arvojen pääulottuvuuksia, käytän niistä 

nimitystä arvoulottuvuus. Säilyttämisen arvoulottuvuuteen kuuluvat Perinteet, 

Yhdenmukaisuus ja Turvallisuus. Faktorianalyysin tulosten pohjalta papeilla Säilyttämisen 

arvoulottuvuuteen kuuluu myös Työn arvotyyppi. Vastaavasti Muutosvalmiuden 

arvoulottuvuuteen kuuluvat Itseohjautuvuuden ja Virikkeisyyden arvotyypit.143 Kaikki 

arvosummamuuttujat ja arvoulottuvuudet ovat keskitettyjä eli standardoituja lukuja, joista on 

poistettu vastaajien asteikon käytön vaikutus. Luokittelevien muuttujien (ikä, sukupuoli, 

hiippakunta)  vaikutusta arvosummamuuttujiin ja arvoulottuvuuksiin tulee tulkita asteikolla     

-5,00 – +5,00. Yksisuuntaisen varianssianalyysin luotettavuuden lisäämiseksi kaikki mukaan 

lasketut luokittelevat muuttujat on rajattu siten, että pienin luokittelevan muuttujan osio on yli 

30. Näin ollen Porvoon hiippakunta (N = 21) ja muu sukupuoliset (N = 4) ovat rajattuja 

analyysin ulkopuolelle. Tästä johtuen, sukupuolen vaikutusta pappien arvojen suhteisiin 

mitatessa käytetään T-testiä joka soveltuu ANOVA:a paremmin kahden ryhmän tarkasteluun. 

Aloitan tarkastelemalla Säilyttämisen arvoulottuvuutta ja sen jakautumista 

taustamuuttujien (ikä, sukupuoli ja hiippakunta) mukaan ryhmäkeskiarvojen eroja mittaavan 

ANOVA-testin avulla. Vastaajat oli jaettu iän mukaan seuraavasti: 25-34 -vuotiaat (M = 0,07, 

SD = 0,46, N= 68), 35-44 -vuotiaat (M = 0,038, SD = 0,54, N = 146), 45-54 -vuotiaisiin (M = 

0,10, SD = 0,54, N = 158), 55-64 -vuotiaat (M = 0,05, SD = 0,56, N = 269) ja yli 65 -

vuotiaisiin (M = 0,16, SD = 0,52, N = 128). Säilyttämisen arvoulottuvuutta tutkittaessa 

suhteessa ikään, ikäryhmät eivät eronneet tilastollisesti merkittävästi toisistaan. Kun iän 

vaikutusta Säilyttämiseen kuuluvien yksittäisten arvojen jakautumiseen tarkasteltiin erikseen, 

löytyi yksi tilastollisesti merkittävä ero. Kruskal-Wallis -testin mukaan ikäryhmien välillä oli 

tilastollisesti merkitsevä ero (p = 0,043) Työn arvotyypin merkityksessä suhteessa ikään 

Χ2(4,769 = 9,834, p = ,043) 25-34 -vuotiaat (Mean Rank = 350,79), 35-44 -vuotiaat (Mean 

Rank = 347,60), 45-54 -vuotiaat (Mean Rank = 385,90), 55-64 -vuotiaat (Mean Rank = 

396,21) ja yli 65 -vuotiaat (Mean Rank = 421,18). Työn merkitys on siis suurempi yli 65 -

 
143 Schwartz 1992, 45. 
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vuotiaille, kuin 25-34 -vuotiaille ja näin eroaa erityisesti nuorimman ja vanhimman 

ikäryhmän välillä. Huomion arvoista on, että Säilyttämisen arvoulottuvuuteen kuuluvan 

Perinteiden arvotyypin ero suhteessa ikään, ei ole tilastollisesti merkittävää papeilla.  

Säilyttämisen arvoulottuvuuden ja sukupuolen keskiarvojen erojen merkitsevyyden 

testaamiseksi suoritettiin riippumattomien otosten t-testi. Papeista miehille Säilyttämisen 

arvoulottuvuus oli hiukan merkityksellisempää (M = 0,14, SD = 0,54, N = 432) kuin naisille 

(M = 0,01, SD = 0,53, N = 333). Testin mukaan papeista miesten ja naisten keskiarvojen ero 

on tilastollisesti merkitsevä, t = 3,29, df =763, p = 0,001, 95%CI (0,05, 0,20), Mean difference 

= 0,129. Miesten kohdalla Säilyttämisen arvoulottuvuuden hajonta on hieman suurempi , kuin 

naisilla, eli miehillä Säilyttämisen merkitsevyys vaihtelee hieman naisia enemmän. 

Varianssien ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (F = 0,099, df = 763, p = 0,754). 

Säilyttäminen on siis tärkeämpää papeista miehille. Paremmin keskiarvojen eroja 

ymmärtääksemme, tarkastelemme Säilyttämisen arvoulottuvuuden arvotyyppejä aloittaen 

Työn arvotyypin tarkastelusta. Miesten (M = 0,48, SD = 0,74) ja naisten (M = 0,28, SD = 

0,72) keskiarvojen ero on tilastollisesti merkitsevä Työn arvotyyppillä. T-testi, t = 3,81, df 

=763, p = 0,000, 95%CI (0,09, 0,30), Mean difference = 0,204. Levenen testi ( F = 0,00, df = 

763, p = 0,999) osoittaa ettei miesten ja naisten Työn arvotyypin varianssiero ole kuitenkaan 

tilastollisesti merkitsevä. Työn arvotyyppi on siis papeista miehille merkityksellisempi. 

Säilyttämisen arvoulottuvuuden toista arvotyyppiä, Perinteitä, tarkastellessa löydetään sama 

havainto. Miesten (M = -0,05, SD = 0,82) ja naisten (M = -0,31, SD = 0,84) keskiarvojen ero 

on tilastollisesti merkitsevä Perinteiden arvotyyppillä. T-testi, t = 4,22, df =763, p = 0,000, 

95%CI (0,13, 0,37), Mean difference = 0,258. Miesten ja naisten Perinteiden arvotyypin 

varianssiero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkittävä, Levenen testi ( F = 0,049, df = 763, p 

= 0,826). Johtopäätös siis on, että Perinteet ovat papeista miehille tärkeämpiä, kuin naisille. 

Säilyttämisen arvoulottuvuuteen kuluvalla Yhdenmukaisuuden arvotyypillä ilmiö on edellisiä 

mukaillen merkittävä. Yhdenmukaisuuden keskiarvojen ero miesten (M = -0,17, SD = 0,96) ja 

naisten (M = -0,37, SD = 0,92) välillä on tilastollisesti merkitsevä. T-testi, t = 2,89, df =763, p 

= 0,004, 95%CI (0,06, 0,33), Mean difference = 0,20. Yhdenmukaisuuden arvotyyppi on siis 

papeista miehille tärkeämpi, kuin naisille. Miesten ja naisten Yhdenmukaisuuden varianssi ero 

ei ole tilastollisesti merkittävä. Neljäs, Säilyttämisen arvoulottuvuuden arvotyyppi, 

Turvallisuus, tekee poikkeuksen edellä löydettyihin eroihin. Papeista miehillä Turvallisuuden 

arvostaminen on matalampaa (M = 0,30, SD = 0,84) kuin naisilla (M = 0,44, SD = 0,81). 

Keskiarvojen erot ovat tilastollisesti merkitsevät, t = -2,368, df =763, p = 0,018, 95%CI         

(-0,26, -0,02). Papeista naiset arvostavat siis Turvallisuutta miehiä enemmän.  
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Seuraavaksi tarkastelen pappien suhdetta Säilyttämiseen hiippakunnittain. Korkeinta 

Säilyttämisen arvoulottuvuuden arvostus oli Oulun hiippakunnassa (M = 0,15, SD = 0,56 N = 

74), Kuopion hiippakunnassa (M = 0,13, SD = 0,54, N = 41) ja Lapuan hiippakunnassa (M = 

0,12, SD = 0,46, N = 59). Vastaavasti matalinta se oli Helsingin hiippakunnassa (M = 0,03, 

SD = 0,54, N = 158), Mikkelin hiippakunnassa (M = 0,042, SD = 0,57, N = 43) ja Turun 

arkkihiippakunnassa (M = 0,048, SD = 0,57, N = 108). Eroista huolimatta hiippakunnat eivät 

eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi Säilyttämisen arvoulottuvuuden tai siihen 

kuuluvien arvotyyppien: Työn, Perinteiden, Yhdenmukaisuuden ja Turvallisuuden suhteen.    

Säilyttämistä edustavien arvojen vastaparina tarkastelen seuraavaksi pappien iän 

suhdetta Uudistavien arvojen arvoulottuvuuteen. Tämän arvoulottuvuuden alle kuuluvat 

Itseohjautuvuuden ja virikkeisyyden arvotyypit. Aloitetaan tarkastelemalla Uudistavien 

arvojen merkitystä suhteessa ikään. Vastaajat on jaettu seuraavasti: 25-34 -vuotiaat (M = -

0,31, SD = 0,58, N = 68), 35-44 -vuotiaat (M = -0,14, SD = 0,68, N = 146), 45-54 -vuotiaat 

(M = -0,20, SD = 0,72, N = 158), 55-64 -vuotiaat (M = -0,03, SD = 0,70, N = 269) ja yli 65 -

vuotiaat (M = -0,12, SD = 0,70, N = 128). Kruskal-Wallis -testin mukaan ikäryhmien välillä 

oli tilastollisesti merkitsevä ero (p = 0,043) Χ2(4,769 = 9,865, p = ,043) 25-34 -vuotiaat 

(Mean Rank = 319,01), 35-44 -vuotiaat (Mean Rank = 388,27), 45-54 -vuotiaat (Mean Rank 

= 365,7), 55-64 -vuotiaat (Mean Rank = 405,16) ja yli 65 -vuotiaat (Mean Rank = 397,79). 

Uudistavaa arvoulottuvuutta tutkittaessa on löydettävissä tilastollisesti merkitsevä ero 25-34 

vuotiaiden ja 55-64 vuotiaiden välillä. 55-64 -vuotiaat edustavat rohkeammin Uudistavia 

arvoja , kuin 25-34 -vuotiaat. Löydös on vieläkin merkityksellisempi, kun ajatellaan yleistä 

mielikuvaa vanhemmista ihmisistä säilyttäjinä ja nuoremmista uudistajina. 

Tutkittaessa Uudistavien arvojen arvoulottuvuuden suhdetta pappien sukupuoleen 

tilastollisesti merkitsevää eroa ei löytynyt. Keskiarvojen merkitsevyyden testaamiseksi 

suoritettiin riippumattomien otosten t-testi. Tutkittaessa pappien Uudistavien arvojen 

arvoulottuvuuden suhdetta hiippakuntiin on nähtävissä pientä, mutta ei tilastollisesti 

merkitsevää eroa. Muutosvalmiimmat hiippakunnat olivat Helsingin hiippakunta (M = -0,01, 

SD = 0,72, N = 158), Oulun hiippakunta (M = -0,04, SD = 0,80, N = 74) ja Mikkelin 

hiippakunta (M = -0,06, SD = 0,78, N = 43). Itseohjautuvuutta arvostettiin eniten Helsingin 

hiippakunnassa (M = 0,42, SD = 0,78), Turun arkkihiippakunnassa (M = 0,36, SD = 0,76, N = 

108) ja Oulun hiippakunnassa (M = 0,33, SD = 0,82). Lisäksi Virikkeisyyden arvostus oli 

korkeinta Mikkelin hiippakunnassa (M = -0,37, SD = 0,98), Oulun hiippakunnassa (M = -

0,42, SD = 1,16) ja Helsingin hiippakunnassa (M = -0,46, SD = 1,05). Huomionarvoista on, 
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etteivät yllä esitetyt hiippakunnalliset erot olleet ryhmän sisäisesti tilastollisesti merkitseviä, 

ja siten ne ovat vain suuntaa antavia.  

Pappien suhteessa Säilyttäviin vs. Uudistaviin arvoihin on tilastollisesti merkittäviä 

eroja. Ikä vaikuttaa Työn arvotyyppiin siten, että sen merkitys korostuu yli 65 vuotiailla 

verrattuna 25-34 -vuotiaisiin. Säilyttämisen arvoulottuvuudessa suhteessa sukupuoleen löytyi 

merkittävän paljon tilastollisesti merkitseviä eroja. Työn arvotyyppi oli tärkeämpi papeista 

miehille, kuin naisille. Samoin Perinteet olivat tärkeämpiä papeista miehille, kuin naisille. 

Myös Yhdenmukaisuus oli miehille tärkeämpää. Ainoastaan Turvallisuus oli tilastollisesti 

merkittävästi tärkeämpi arvo papeista naisille, kuin miehille. Uudistavia arvoja tarkastellessa 

nousi yksi löytö tilastollisesti merkitseväksi. Muutosvalmiutta peilatessa ikään, nousi esiin 55-

64 -vuotiaiden rohkea muutosvalmius. Se on tilastollisesti merkittävä verrattuna hieman 

maltillisemmin Uudistavia arvoja edustaviin 25-34 -vuotiaisiin pappeihin. Pappien uudistavia 

ja säilyttäviä arvo-orientaatioita tarkastellessa, hiippakuntien välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitseviä eroja. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit näyttävät siis muodostavan tältä 

osin arvoiltaan melko homogeenisen ryhmän riippumatta hiippakunnasta.  

 

4.3 Papit itsensä ylittävinä vai itseään korottavina? 

Tässä luvussa vertaan pappien suhdetta itsensä ylittäviin ja itsensä korottaviin arvoihin. 

Tarkastelen tilastollisia yhteyksiä ja riippumattomuuksia yksisuuntaisella varianssianalyysilla 

(ANOVA) ja T-testillä, sekä non-parametrisellä Kruskall-Wallis -testillä. Shalom Schwartzin 

arvojen yleismaailmallisen teorian mukaan Itsensä ylittäminen  ja Itsensä korottaminen ovat 

vastakkaisia arvoulottuvuuksia. Itsensä ylittämisen arvoulottuvuuteen kuuluvat 

Hyväntahtoisuus ja Universalismi. Vastaavasti Itsensä korottamisen arvoulottuvuuteen 

kuuluvat Valta ja Suoriutuminen.144 Kaikki summamuuttujat ja pääulottuvuudet ovat 

keskitettyjä eli standardoituja lukuja, joista on poistettu vastaajien asteikon käytön vaikutus. 

Summamuuttujia (ikä, sukupuoli, hiippakunta) tulee tulkita asteikolla -5,00–+5,00. Edellisen 

luvun tapaan, yksisuuntaisen varianssianalyysin luotettavuuden lisäämiseksi kaikki mukaan 

lasketut luokittelevat muuttujat on rajattu siten, että pienin luokittelevan muuttujan osio on yli 

30. Näin ollen Porvoon hiippakunta (N = 21) ja muu sukupuoliset (N = 4) ovat rajattuja 

analyysin ulkopuolelle. Tästä johtuen sukupuolen vaikutusta pappien arvojen suhteisiin 

mitatessa käytetään T-testiä joka soveltuu ANOVA:a paremmin kahden ryhmän tarkasteluun. 

 
144 Schwartz 1992, 45. 
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Aloitan tarkastelemalla Itsensä ylittämisen arvoulottuvuuden jakautumista 

taustamuuttujien eri ryhmissä. Itsensä ylittämisen pääulottuvuudelta ei löydy eroja, kuitenkin 

samaan arvoulottuvuuteen kuuluvan Universalismin arvotyypin ja iän suhteesta löytyy 

tilastollisesti merkitsevä ero. Vastaajat on jaettu seuraaviin ryhmiin; 25-34 -vuotiaat (M = 

1,10, SD = 0,57, N = 68), 35-44 -vuotiaat (M = 1,00, SD = 0,63, N = 146), 45-54 -vuotiaat (M 

= 1,11, SD = 0,69, N = 158), 55-64 -vuotiaat (M = 1,20, SD = 0,63, N = 269) ja yli 65 -

vuotiaat (M = 1,26, SD = 0,64, N = 128).  Ryhmät erosivat tilastollisesti merkittävästi 

toisistaan, F(4, 764) = 3,528, p = 0,007, η2 = 0,018. Post-hoc -testi käyttäen Tukey HSD 

korjausta osoitti, että suurinta ero oli 35-44 vuotiaiden ja 55-64 vuotiaiden välillä, p = 0,024, 

95%CI (-0,37, -0,01) ja 35-44 vuotiaiden ja yli 65 vuotiaiden välillä, p = 0,008, 95%CI (-0,47, 

-0,04). Yli 55 vuotiailla Universalismin arvo oli korkeampi, kuin nuoremmilla, 35-44 -

vuotiailla.  

Itsensä ylittävää arvoulottuvuutta tarkastellessa suhteessa sukupuoleen löytyy 

tilastollisesti merkitsevä ero. Arvoulottuvuuden keskiarvojen erojen merkitsevyyden 

testaamiseksi suoritettiin riippumattomien otosten t-testi.  Sen tuloksena on nähtävissä 

papeista miesten (M = 0,99, SD = 0,55, N = 432) ja naisten (M = 1,13, SD = 0,48, N = 333) 

tilastollisesti merkitsevä keskiarvojen ero, t = -3,632, df =753,2, p = 0,000, 95%CI (-0,21, -

0,06). Levenen testin mukaan papeista miesten ja naisten Itsensä ylittävien arvojen 

varianssien ero on erittäin merkitsevä (F = 10,38, df = 753,2, p = 0,001). Itsensä ylittävät 

arvot korostuvat siis papeista naisilla miehiä enemmän. Löytöä tarkemmin ymmärtääkseni, 

tutkin seuraavaksi t-testillä keskiarvojen mahdolliset erot Itsensä ylittävän arvoulottuvuuden 

alle kuuluvilta arvotyypeiltä: Universalismilta ja Hyväntahtoisuudelta. Miesten (M = 1,07, 

SD = 0,68) ja naisten (M = 1,24, SD = 0,58) keskiarvojen ero on Universalismin arvotyypillä 

tilastollisesti merkitsevä, t = -3,678, df =755,53, p = 0,000, 95%CI (-0,25, -0,07). Levenen 

testin mukaan miesten ja naisten Universalismin varianssien ero on tilastollisesti merkitsevä 

(F = 11,63, df = 755,53, p = 0,001). Universalismi korostuu siis naisilla voimakkaammin , 

kuin miehillä. Vaikka Hyväntahtoisuuden arvotyypin keskiarvojen erot eivät ole yhtä suuret, 

ovat nekin tilastollisesti merkitsevät. Miesten (M = 0,92, SD = 0,65) ja naisten (M = 1,02, SD 

= 0,60) keskiarvojen ero on tilastollisesti merkitsevä, t = -2,286, df =741,42, p = 0,024, 

95%CI (-0,19, -0,01). Samoin papeista miesten ja naisten Hyväntahtoisuuden arvotyypin 

varianssi on tilastollisesti merkitsevä (F = 4,715, df = 741,42, p = 0,03). Hyväntahtoisuuden 

arvotyyppi on naisille tärkeämpi , kuin miehille. 

Itsensä ylittävillä arvoilla ei  hiippakunnittain tarkasteltuna ollut nähtävissä tilastollisesti 

merkitseviä eroja. Eniten Itsensä ylittämisen arvoulottuvuuden arvoja arvostivat papit 
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Mikkelin hiippakunnassa (M = 1,13, SD = 0,54), Espoon hiippakunnassa (M = 1,08, SD = 

0,56, N = 99) ja Kuopion hiippakunnassa (M = 1,07 SD = 0,55, N = 41). Universalismi oli 

tärkeintä Espoon hiippakunnassa (M = 1,21, SD = 0,70), Kuopion hiippakunnassa (M = 1,19, 

SD = 0,68) ja Mikkelin hiippakunnassa (M = 1,18, SD = 0,56). Toinen Itsensä ylittämisen 

arvoulottuvuuden arvotyypeistä, Hyväntahoisuus, oli korkeinta Mikkelin hiippakunnassa (M 

= 1,08, SD = 0,67), Helsingin hiippakunnassa (M = 1,00, SD = 0,65) ja Tampereen 

hiippakunnassa (M = 0,97, SD = 0,64, N = 143).  

 Itseään korostavia arvoja tarkasteltaessa aloitetaan kuten muidenkin kanssa, iästä. 

Itseään korostavan arvoulottuvuuden ja iän välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Sen sijaan iän ja Itseään korostavan arvoulottuvuuden arvotyypin, Vallan, tarkastelusta löytyy 

tilastollisesti merkitsevä ero. Vastaajat on ryhmitelty; 25-34 -vuotiaat (M = -1,07, SD = 0,71, 

N = 68), 35-44 -vuotiaat (M = -0,96, SD = 0,65, N = 146), 45-54 -vuotiaat (M = -0,95, SD = 

0,73, N = 158), 55-64 -vuotiaat (M = -1,03, SD = 0,81, N = 269) ja yli 65 -vuotiaat (M = -

1,20, SD = 0,77, N = 128). Kruskall-Wallis -testin mukaan ero on tilastollisesti merkitsevä, 

Χ2(4, 769 = 9,905, p = ,042), 25-34 -vuotiaat (Mean = 375,18), 35-44 -vuotiaat (Mean = 

406,97), 45-54 -vuotiaat (Mean = 410,87), 55-64 -vuotiaat (Mean = 383,61) ja yli 65 -vuotiaat 

(Mean = 336,15). Valta on tilastollisesti merkittävästi tärkeämpi arvo 45-54 -vuotiaille, kuin 

muille ikäryhmille.  

Itsensä korostamisen arvoulottuvuudella suhteessa sukupuoleen, eikä sen arvotyypeillä, 

Suoriutumisella ja Vallalla, ollut t-testillä havaittuna tilastollisesti merkitseviä keskiarvojen 

eroja. Itseä korostavien arvojen arvoulottuuvuudesta ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää 

eroa myöskään hiippakuntien kesken. Valta arvotyyppinä sai korkeimmat arvot Mikkelin 

hiippakunnassa (M = -0,94, SD = 0,70), Tampereen hiippakunnassa (M = -0,95, SD = 0,73) ja 

Turun arkkihiippakunnassa (M = -0,96, SD = 0,72). Vallan arvotyypin hiippakunnallista eroa 

tarkastellessa on kuitenkin syytä muistaa, etteivät erot ole tilastollisesti merkitseviä. Sen 

sijaan Suoriutumisen arvotyyppiä tarkastellessa, löytyi tilastollisesti merkitsevä ero. 

Suoriutumisen arvotyypin keskiarvo ja keskihajonta hiippakunnittain; Oulu (M = -1,15, SD = 

0,89, N = 74), Kuopio (M = -0,86, SD = 0,84, N = 41), Lapua (M = -0,79, SD = 0,81, N = 59), 

Mikkeli (M = -1,18, SD = 0,86, N = 43), Tampere (M = -0,85, SD = 0,87, N = 143), Helsinki 

(M = -0,91, SD = 0,83, N = 158), Espoo (M = -0,80, SD = 0,85, N = 99) ja Turku (M = -0,73, 

SD = 0,92, N = 108). Hiippakunnat erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, F (7, 717) = 

2,512, p = 0,015. Post-hoc -testi käyttäen Tukey HSD-korjausta osoitti, että  hiippakuntien 

välinen ero liittyi erityisesti eroihin Oulun hiippakunnan ja Turun arkkihiippakunnan 

Suoriutumisen arvotyypin arvostamisessa, p = 0,029, 95%CI(-0,81, -0,02). Turun 
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arkkihiippakunnan papisto arvostaa tilastollisesti merkitsevästi enemmän Suoriutumisen 

arvotyyppiä, kuin Oulun hiippakunnan papisto.   

Pappien suhteessa Itseään ylittäviin vs. Itseään korostaviin arvoihin on tilastollisesti 

merkittäviä eroja. Pappien keskuudessa 55-64 -vuotiaiden ja yli 65 -vuotiaiden keskuudessa 

Universalismin arvot ovat tärkeämpiä, kuin 35-44 -vuotiaiden keskuudessa. Sukupuolella oli 

tilastollisesti merkittävä vaikutus pappien Itsensä ylittävien arvojen painotukseen. 

Naispapeilla oli suhteessa miespappeihin voimakkaammat Itsensä ylittämisen 

arvoulottuvuudet, ja voimakkaammat sen alle kuuluvat Universalismin ja Hyväntahtoisuuden 

arvotyypit. Vastaavasti hiippakuntien välisistä eroista ei löytynyt tilastollisesti merkittävää 

eroa liittyen Itsensä ylittäviin arvoihin. Itseään korostavia arvoja tutkittaessa, löydettiin 

Vallan olevan muita ikäryhmiä tärkeämpää 45-54 -vuotiaille papeille. Itseään korostavaan 

arvoulottuvuuteen kuuluvalla Suoriutumisen arvotyypillä löydettiin olevan tilastollisesti 

merkittävä ero Turun arkkihiippakunnan ja Oulun hiippakunnan välillä, siten että Turun 

arkkihiippakunnassa Suoriutumista arvostetaan voimakkaammin.  

 

4.4 Mielihyvän arvo papeilla 

Tässä luvussa vertaan pappien suhdetta Mielihyvään. Shalom Schwartzin arvojen 

yleismaailmallisen teorian mukaan Mielihyvä ei asetu suoraan Muutosvalmiuden eikä Itsensä 

korostamisen arvoulottuvuuden alle. 145 Tätä tutkimusta varten suoritettu faktorianalyysi 

vahvisti Schwartzin teorian pitävyyden myös pappien keskuudessa. Näin ollen Mielihyvän 

arvotyyppiä tarkastellaan muista irrallisena. Siitä ei pidä vetää johtopäätöstä, että papit 

kokisivat poikkeuksellisen paljon, tai poikkeuksellisen vähän mielihyvää. Lukujen 4.2 – 4.4 

jako perustuu Schwartzin kansainvälisesti tutkittuun ja testattuun teoriaan.146  Kaikki 

summamuuttujat ja pääulottuvuudet ovat keskitettyjä eli standardoituja lukuja, joista on 

poistettu vastaajien asteikon käytön vaikutus. Summamuuttujia (ikä, sukupuoli, hiippakunta) 

tulee tulkita asteikolla -5,00 – +5,00.  

Tutkittaessa pappien Mielihyvän arvotyyppin ja iän välistä suhdetta vastaajat on 

ryhmitelty seuraavasti; 25-34 -vuotiaat (M = -0,39, SD = 0,93, N = 68), 35-44 -vuotiaat (M = 

-0,51, SD = 0,86, N = 146), 45-54 -vuotiaat (M = -0,73, SD = 1,00, N = 158), 55-64 -vuotiaat 

(M = -0,98, SD = 0,97, N = 269) ja yli 65 -vuotiaat (M = -1,23, SD = 0,90, N = 128). Edellä 

luetellut ikäryhmät erosivat testin mukaan tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, F(4, 764) = 

 
145 Schwartz 2003, 269 

146 Schwartz 1992, 45. 
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15,761, p = 0,000, η2 = 0,76. Post-hoc -testi osoitti, että ryhmien välinen ero liittyi erityisesti 

eroihin 25-34 vuotiaiden ja 55-64 vuotiaiden p = ,000, 95 % CI (0,236, 0,938), sekä 25-34 

vuotiaiden ja yli 65 vuotiaiden välillä, p = ,000, 95 % CI (0,454, 1,229). Mielihyvä oli siis 

merkittävästi suuremmassa arvossa papeista 25-34 vuotiaiden keskuudessa, kuin yli 55 -

vuotiaiden keskuudessa.  

Pappien suhdetta mielihyvään, sukupuolen näkökulmasta tarkastellessa, miesten (M = -

0,93, SD = 0,98, N = 432) ja naisten (M =-0,71, SD = 0,95, N = 333) keskiarvojen ero t-

testillä mitattuna on tilastollisesti merkitsevä, t = -3,02, df =763, p = 0,003, 95%CI (-0,35, -

0,07). Mielihyvä osoittautui miespapeille merkityksellisemmäksi, kuin naispapeille.  

Hiippakuntien välisistä eroista Mielihyvän arvotyyppiin liittyen ei löytynyt tilastollista 

eroa. Eniten mielihyvää papit arvostivat Mikkelin hiippakunnassa (M = -0,76, SD = 0,91), 

Turun arkkihiippakunnassa (M = -0,77, SD  = 1,06) ja Helsingin hiippakunnassa (M = -0,79, 

SD = 0,93).  

Yhteenvetona Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien suhteesta Schwartzin 

arvojen yleismaailmalliseen teoriaan ja sen arvoulottuvuuksiin voidaan todeta seuraavaa. Iällä 

todettiin olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta pappien keskellä Työn arvotyypin 

(Säilyttäminen), Universalismin arvotyypin (Itsensä ylittäminen), Muutosvalmiuden 

arvoulottuvuuden ja Vallan arvotyypin (Muutosvalmius) sekä Mielihyvän arvotyypin kanssa. 

Sukupuolella oli tilastollisesti merkittävää vaikutusta kaikissa Säilyttämisen ja Itsensä 

ylittämisen arvoulottuvuuksissa ja arvotyypeissä sekä Mielihyvän arvotyypissä. 

Hiippakuntakohtaisuuden vaikutus pappien arvoihin näkyi tilastollisesti merkittävästi 

Suoriutumisen arvotyyppien (Itsensä korostaminen) arvostamisessa.  

 

4.5. Pappien arvokartta 

Tulosluvussa on edetty toistaiseksi 23 muuttujan keskiarvojen ja keskihajonnan tarkastelusta, 

muuttujien standardoimiseen ja 11 summamuuttujan luomiseen. Näistä 11 summamuuttujasta 

on faktorianalyysilla muodostettu 5 pääulottuvuutta, joiden suhdetta ikään, sukupuoleen ja 

hiippakuntiin on tarkasteltu yksisuuntaisen varianssianalyysin ja t-testin avulla, sekä non-

parametrisellä Kruskall-Wallis -testillä. Pappien suhdetta eri arvoulottuvuuksiin on voitu 

tarkastella juuri yksisuuntaisen varianssianalyysin ja t-testin avulla. Lopuksi tarkastellaan 

millaisia arvokarttoja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit muodostavat. Tätä 

tutkiakseni suoritan k-keskiarvo ryhmittelyanalyysin, eli klusterianalyysin. Tätä 

klusterianalyysia varten lisään standardoituihin arvoihin +5. Näin ollen standardoitujen 
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arvojen skaalaksi saadaan 0 – 10. Ohjaavana teoriana on Shalom Schwartzin arvojen 

yleismaailmallisen rakenteen malli.147  

 

Taulukko 17. Shalom Schwartzin arvojen yleismaailmallisen rakenteen malli 

 

 

Schwartzin mallissa Itsensä ylittäminen ja Itsensä korostaminen, sekä Säilyttäminen ja 

Muutosvalmius muodostavat pysty- ja vaaka-akselin, jolle arvot levittäytyvät. Itsensä 

ylittämisen kasvaessa Itsensä korostaminen kutistuu, samoin toisen kasvaessa toinen kutistuu 

vaaka-akselilla.  

 

Taulukko 19. K-keskiarvon ryhmittelyanalyysi, neljällä klusterilla tehtynä. 

 

  Hyväntahtoiset Varovaiset Individualistiset Suvaitsevaiset 

  

säilyttäjät  

(N =219) 

säilyttäjät 

(N = 263) 

uudistajat 

(N = 110) 

uudistajat 

(N = 177) 

          

Säilyttäminen 5,46 5,31 4,48 4,64 

Itsensä ylittäminen  6,3 5,81 5,67 6,35 

Muutosvalmius 4,65 4,41 5,31 5,57 

Mielihyvä 3,07 4,37 5,39 4,45 

Itsensä korostaminen 3,75 4,24 4,67 3,69 

 

 
147 Schwartz 1992, 45. 
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K-keskiarvon ryhmittelyanalyysi antaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien 

arvokarttaan neljä arvoryhmää. Hyväntahtoiset säilyttäjät, joilla korostuvat muita selkeämmin 

Säilyttäminen (5,46) ja Itsensä ylittäminen (6,3). Tämän ryhmän papit arvostavat perinteitä ja 

ovat samalla valmiita kehittymään. Varovaiset säilyttäjät koostuvat Säilyttäjistä (5,31) ja 

Itseänsä korostavien arvojen (4,24) edustajista. Tämän ryhmän papeille Perinteet ja 

Turvallisuus ovat tärkeämpiä , kuin muiden ryhmien edustajille. Kolmas arvokartan osa, 

Individualistiset uudistajat, koostuu Muutosvalmiista (5,31), Mielihyvää arvostavista(5,39) ja 

Itseänsä korostavien arvojen (4,67) edustajista. Tähän ryhmään kuuluvat papit arvostavat 

uudistamista selvästi enemmän, kuin perinteitä. Neljäs k-keskiarvon ryhmittelyanalyysilla 

saatu klusteriryhmä ovat Suvaitsevaiset uudistajat. Tällä ryhmällä korostuvat Itsensä 

ylittämisen (6,53), Muutosvalmiuden (5,57) ja Mielihyvän (4,45) arvot. Suvaitsevaiset 

uudistajat arvostavat Universalismin arvotyyppiä Individualistisia uudistajia enemmän. 

Seuraavaksi nämä arvokartan osat suhteutetaan Schwartzin malliin prosentteina. Papeista 

suurin osa kuuluu Varovaisiin säilyttäjiin (34,2%, N = 263). Hyväntahtoiset säilyttäjät ( 

28,47%, N = 219) ja Suvaitsevaiset uudistajat (23%, N = 177) muodostavat seuraavat, lähes 

yhtä suuret arvoryhmät. Pappien pienin arvoryhmä koostuu Individualistisista uudistajista 

(14,3%, N = 110). Nämä arvoryhmät eivät ole kuitenkaan toisilleen suoria vastakohtia. 

Vastakohtien esiin saamiseksi arvokartta täytyy jakaa k-keskiarvojen analyysilla jo 

lähtökohtaisesti kahteen ryhmään. 

 

Taulukko 19. K-keskiarvo ryhmittelyanalyysi kahdelle 

 Yksilön päämääriä Yhteisiä päämääriä 

  

edistävät arvot 

(N = 387) 

edistävät arvot 

(N = 382) 

Säilyttäminen 4,78 5,39 

Itsensä ylittäminen 5,91 6,21 

Muutosvalmius 5,1 4,64 

Mielihyvä 4,88 3,45 

Itsensä korostaminen 4,24 3,83 

 

 

Yllä olevassa taulukossa selviävät pappien arvokartan vastakkaiset navat. Papit jakautuvat 

Yksilön päämääriä edistävien ja Yhteisiä päämääriä edistävien kesken kahteen ryhmään. 

Yksilön päämääriä edistävässä ryhmässä olevilla papeilla painottuvat Muutosvalmius (5,1), 

Mielihyvä (4,88) ja Itsensä korostamisen (4,24) arvoulottuvuudet. Yhteisiä päämääriä 
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edistäviä pappeja yhdistää voimakas Säilyttämisen (5,39) ja Itsensä ylittämisen (6,21) 

arvoulottuvuuksien arvostus. Ryhmät ovat prosentuaalisesti lähes yhtä suuret.  

 

Taulukko 20. K-keskiarvo ryhmittelyanalyysista saadut 2 arvokartan napaa 

 

 

Yllä olevasta taulukosta ei voida vetää johtopäätöstä, että kaikki papit kuuluisivat 

automaattisesti toiseen yllä olevista ryhmistä tilastollisesti merkitsevästi. Siitä ei voida 

myöskään tilastollisesti merkitsevästi päätellä yllä olevan kahden ryhmän edustavan Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon papiston vastakkainasettelua. Tutkimuksen otannan (N =769) 

jakaminen kahteen ryhmittelyanalyysin kategoriaan yleistää tutkittavaa ilmiötä. Varsinainen 

tutkimuksen kannalta oleellinen tieto on saatu varianssianalyysilla ja t-testillä suoritetuilla 

kokeilla. K-keskiarvoon perustuva ryhmittelyanalyysi antaakin tilastollisesti merkitsevän 

tiedon sijaan laajempaa kuvaa tutkittavasta ilmiöstä.  
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 
Tutkimukseni lähtökohta oli tarkastella millaisia arvoja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

papeilla on Shalom Schwartzin arvojen yleismaailmallisen teorian pohjalta, sekä tarkastella 

löydettyjen arvojen keskinäisiä eroja ikään, sukupuoleen ja hiippakuntaan verraten. Papeille 

lähetettyyn arvokyselyyn osallistui 769 pappia, jotka edustivat kattavasti kaikkia hiippakuntia. 

Kyselyn Arvotesti-osion pohjalta tutkin vastausten keskiarvoja, keskihajontaa ja korrelaatiota 

nähdäkseni mistä arvoista papit ovat yksimielisiä ja mitkä arvot ovat heille tärkeimpiä. 

Seuraavaksi siirryin tutkimaan faktorianalyysin avulla millaisia arvoulottuvuuksia papeilla on. 

Tämän jälkeen tutkin yksisuuntaisella vektorianalyysilla millaisia jännitteitä löydettyjen 

arvoulottuvuuksien välillä on. Lopuksi suhteutin pappien arvot klusterianalyysilla Schwartzin 

teoriaan verrannolliksi arvokartoiksi. Koska Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit 

kuuluvat suurempaan ryhmään, suomalaisiin, tarkastelin myös suomalaisten arvoja aiempaan 

tutkimukseen perustuen. Suomalaisten arvoihin viitatessa käytän lähteenä tutkimuksessani 

aiemmin esiteltyä ja käytettyä Martti Puohiniemen vuoden 2006 A3-tutkimuksen pohjalta 

julkaistua teosta, Täsmäelämän ja uusyhteisöllisyyden aika. Vaikka en tutkikaan pappien ja 

suomalaisten arvojen eroja, tarkastelen pohdinnassani tutkimuslöydöksiä myös suhteessa 

suomalaisten arvoihin nähdäkseni niiden suhteen ympäröivään yhteiskuntaan. 

Tutkimuksessani nousi esille pappien merkitsevästi suomalaisista eroava 

arvohierarkia. Standardoiduilla arvosummamuuttujilla laskettu arvohierakia koostuu 11 

avotyypistä. Merkittävintä ero arvohierarkioissa oli kolmen tärkeimmän arvotyypin kohdalla 

(taulukko 12). Universalismi, Hyväntahtoisuus ja Työn arvo nousivat papeilla 

merkittävimmiksi arvotyypeiksi, tässä järjestyksessä. Tulos on merkitsevä, sillä Puohiniemen 

mittaamassa suomalaisten arvohierarkiassa kolmen merkittävimmän arvotyypin joukkoon 

edellä mainituista mahtui ainoastaan Hyväntahtoisuus. Suomalaisten kolmen kärki muodostui 

Hyväntahtoisuudesta, Turvallisuudesta ja Yhdenmukaisuudesta. 148 Papeilla korostuvat siis 

suomalaisia voimakkaammin kaikkien ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon ymmärtämisen, sekä 

tasa-arvon ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisen arvot, sekä Hyväntahtoisuuden 

arvoulottuvuuteen kuuluva vapaaehtoinen muiden hyvinvoinnista välittäminen. Pappien 

voimakas yksimielisyys Vallan arvosta arvohierarkian merkityksettömimpänä arvona 

korostaa pappien keskuudessa vallitsevaa jännitettä ihmisten hyvinvoinnin ja rakenteellisen 

vallan tavoittelun välillä. Toinen merkittävä löytö liittyy suomalaisten arvoissa havaittuun 

muutokseen. Puohiniemen mukaan suomalaisten arvoja tutkittaessa Yhdenmukaisuuden ja 

 
148 Puohiniemi 2005, 21. 
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Mielihyvän merkitys on havaittu nousevan ja Universalismin ja Itseohjautuvuuden 

laskevan.149 Muuten hyvin vähän muuttuvassa arvojen hierarkiassa nämä muutokset ovat 

merkittäviä. Puohiniemi kutsuu ilmiötä uusyhteisöllisyyden ajaksi, jolle on ilmeistä spontaani, 

vapaamuotoinen ja reaaliaikainen toiminta.150 Pappien arvoja tutkittaessa tällaista ilmiötä ei 

ollut nähtävissä, etenkään, kun Universalismi ja Itseohjautuvuus olivat molemmat pappien 

arvohierarkiassa suomalaisten vastaavaa korkeammalla. Pappien jakautumisesta uudistajiin ja 

perinteet säilyttäviin joukkoihin on puhuttu kauan. Tehdyn tutkimuksen mukaan näyttää siltä, 

että papeille tärkeimmät arvot Universalismi, joka on lähempänä perinteitä säilyttävää ja 

Hyväntahtoisuus, joka on lähempänä uudistavaa, yhdistävät nämä kaksi eri näkökulmaa 

painottavaa joukkoa. Molemmat korostavat ihmisten hyvinvoinnin ymmärtämistä ja 

edistämistä. Kirkon tulevaisuutta ajatellen papistoa ja kirkkoa jakavissa kysymyksissä, tämän 

yhteisen arvoulottuvuuden tunnistaminen ja tunnustaminen voisi toimia suunnannäyttäjänä ja 

avata keskusteluyhteyden ristiriitatilanteissa.  

Pelkkien yksittäisten arvojen vertailulla ei vielä saada kattavaa kuvaa pappien 

arvoista. Laajempaa kuvaa varten arvotyypeistä on muodostettava arvoulottuvuuksia. 

Tutkimusta ohjaava Shalom Schwartzin arvojen yleismaailmallinen teoria ohjaa neljään 

arvoulottuvuuteen. 151 Pappien arvoulottuuvuuksia varten suoritetussa faktorianalyysissa 

syntyi viisi arvoulottuvuutta. Schwartzin teorian mukaiset Itsensä ylittämisen, Säilyttämisen, 

Itsensä korostamisen ja Muutosvalmiuden arvoulottuvuudet, sekä näiden lisäksi pappien 

arvoista muodostunut Mielihyvän arvoulottuvuus. Tutkimuksen kannalta merkittävintä oli 

kuitenkin faktorin löytyminen Työn arvolle. Työ arvona ei ole perinteisesti mukana 

Schwartzin yleismaailmallisissa arvoissa. Sen mittaamiseen on kuitenkin perusteet 

Sosiaalipsykologian laitoksen vuonna 1975 alkaneen Pyhtää-tutkimuksen ansiosta.152 

Suomalaisten Työn arvoa on mitattu osana tätä tukimusta ja tutkimukseen osallistuneiden 

pappien ollessa osa suomalaisia, on luontevaa ja perusteltua mitata Työn arvoa myös papeilta. 

Pappien arvohierarkiassa Työn arvotyyppi oli suomalaisiin verrattuna merkitsevästi 

korkeammalla, kolmanneksi merkityksellisimpänä arvona. Vastaavasti suomalaisilla se 

sijoittui arvohierarkiassa vasta sijalle seitsemän. Faktorianalyysin tulosten mukaan Työn arvo 

sijoittuu papeilla Säilyttävään arvoulottuvuuteen yhdessä Perinteiden, Yhdenmukaisuuden ja 

Turvallisuuden arvotyyppien kanssa. Työn arvotyyppiä edustavat muuttujat latautuivat 

 
149 Puohiniemi 2005, 53. 

150 Puohiniemi 2005, 10. 

151 Schwartz 1992, 45. 

152 Helkama 2012, 39. 
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Perinteitä ja Turvallisuutta edustavia muuttujia voimakkaammin Säilyttävän 

arvoulottuvuuden faktorille. Työn arvotyypin korkeaan sijoitukseen arvohierarkiassa voi 

vaikuttaa se, että tutkimukseen valittu joukko oli saatekirjeessä mainitusti rajattu juuri 

ammatin mukaan. Toinen korkeaan tulokseen vaikuttava tekijä voi olla kyselyn saapuminen 

vastaajien työsähköposteihin. Toisaalta, Työn arvotyyppi edustaa ahkeruuden, 

täsmällisyyden, tunnollisuuden ja määrätietoisuuden arvoja. Näiden arvojen merkitystä 

papeille ei voida vähätellä korkeaan tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä 

huolimatta. Kirkon tilastokeskus on ennakoinut kirkon jäsenmäärän laskevan vuoteen 2040 

mennessä yli 20% vuoden 2018 tilastoihin nähden. 153 Näin suuri jäsenkato vaikuttaa 

väistämättä vähentävästi papiston työpaikkoihin. Työn arvo on papeille poikkeuksellisen 

korkea ja tulevat uhkakuvat voivat osaltaan vaikuttaa Työn arvon merkityksen korostumiseen. 

Tutkimuksen varsinainen ydin perustui tilastollisia yhteyksiä ja riippumattomuuksia 

mitanneen yksisuuntaisen varianssianalyysin, t-testin ja Kruskall-Wallis -testien tuloksiin. 

Näillä testeillä oli mahdollista vertailla pappien arvojen keskinäisiä jännitteitä sukupuolen, iän 

ja hiippakunnan suhteen. Tutkimuksen mukaan pappien sukupuolella oli tilastollisesti 

merkitsevä rooli. Papeista miehille Säilyttäviin arvoihin kuuluvat Työ, Perinteet ja 

Yhdenmukaisuus olivat tilastollisesti merkitsevästi tärkeämpiä arvoja, kuin naisille. 

Vertauksen vuoksi suomalaisten arvoja tutkittaessa miehillä korostuu tilastollisesti 

merkitsevästi Vallan, Suoriutumisen, Virikkeisyyden ja Turvallisuuden arvot. Löytö on sikäli 

merkittävä, että miespuoliset papit näyttävät poikkeavan suomalaista miehistä täysin. 

Miespuolisten pappien tilastollisesti merkitsevät erot suhteessa naispuolisiin pappeihin 

korostuvat Säilyttävien arvojen suhteen. Suomalaisten miesten tilastollisesti merkitsevät erot 

suhteessa suomalaisiin naisiin korostuvat Itsensä korostamisen ja Muutosvalmiuden arvojen 

suhteen. Naispuolisilla papeilla, verrattuna miespuolisiin pappeihin korostuu tilastollisesti 

merkitsevästi Hyväntahtoisuuden ja Universalismin arvotyyppien voimakkaampi arvostus. 

Tämä ilmiö on täysin linjassa suomalaisilla naisilla mitattuihin tuloksiin. Poikkeuksen tähän 

tekee naispuolisten pappien tilastollisesti merkitsevästi korkeampi Turvallisuuden ja 

Mielihyvän arvostus suhteessa miespuolisiin pappeihin. Miespuolisilla papeilla korostuvat siis 

Säilyttävät arvot, naispuolisilla Itsensä ylittävät arvot. Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

on haastetussa tilassa, jäsenmäärän ja sen myötä taloudellisten resurssien vähetessä sen on 

haastettu mukautumaan uuteen tilanteeseen. Tutkielmani tulosten perusteella naispuoliset 

papit ovat valmiimpia tähän muutokseen, kuin miespuoliset papit. Suurimman haasteen 

 
153 Jäsenennuste 2019-2040 s.a.. 
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edessä kirkko näyttäisi tulevaisuudessa olevan miesten kohdalla. Miespuolisilla papeilla kun 

korostuvat täysin vastakkaiset arvot, kuin suomalaisilla miehillä.154  

 Tarkasteltaessa pappien arvoja suhteessa ikään, löytyi useita tilastollisesti merkitseviä 

eroja ikäryhmien välillä. Näistä merkittävin ero liittyy Muutosvalmiuteen. Perinteiden suhteen 

papeilla ei näkynyt tilastollisesti merkitseviä eroja eri ikäryhmien välillä. Sen lisäksi papeista 

55-64 -vuotiailla Muutosvalmius korostui tilastollisesti merkitsevästi voimakkaammin 

suhteessa 25-34 -vuotiaisiin pappeihin. Vanhemmat papit olivat siis valmiimpia muutokseen, 

kuin nuoremmat papit. Löytö on merkittävä, sillä suomalaisten arvoja tutkittaessa juuri 

Perinteiden merkitys ikäryhmien välisenä erona korostuu. Suomalaisilla yli 55 -vuotiailla 

perinteet ovat tilastollisesti merkitsevästi tärkeämpiä, kuin 25-34 -vuotiailla.155 Pappien 

keskuudessa tätä eroa ei ole. Puohiniemen mukaan tätä voi selittää arvojen luonne ja arvo-

odotukset. Arvot ovat valintoja ohjaavia päämääriä. Tietyt ammatit ja työtehtävät ovat 

erityisasemassa niihin liittyvien arvo-odotusten vuoksi. Osana papin työtä ovat kirkolliset 

toimitukset kuten kaste, vihkiminen, hautaan siunaus ja ehtoollisen asetussanojen sanominen. 

Näillä työtehtävillä on pitkät perinteet. Pappina työskentelevät muodostavat 

todennäköisemmin suomalaisia homogeenisemman joukon suhteessa Perinteiden 

arvotyyppiin. Sen sijaan 55-64 -vuotiaiden pappien 25-34 -vuotiaita pappeja voimakkaampi 

Muutosvalmius on selkeä tilastollinen poikkeama suhteessa suomalaisiin. Tämä poikkeama 

voi selittyä sillä, että yli 55-vuotiaat papit ovat 25-34 -vuotiaita pappeja todennäköisemmin 

sellaisessa työtehtävässä, jossa valinnoilla ja päätöksillä on suurempi painoarvo, kuin 

nuoremmilla papeilla on. Tätä poikkeamaa selittäviä työtehtäviä ovat kirkkoherran tehtävä, 

kappalaisen tehtävä ja työalaa johtavan papin tehtävät. Näin ollen korkeammassa virka-

asemassa olevat vanhemmat papit olisivat tietoisempia omasta muutosvalmiudestaan. 

Arvailun sijaan tarkempaa tietoa saataisiin tutkimalla lisää pappien muutosvalmiutta ja siihen 

johtavia tekijöitä. Havainto on silti tilastollisesti merkitsevä ja kiinnostava. Sitä tukee myös 

yli 55-vuotiailla papeilla 35-44 -vuotiaita pappeja tilastollisesti merkitsevästi voimakkaammin 

korostuva Universalismin arvostus. Universalismi kuuluu Schwartzin arvojen 

yleismaailmallisessa teoriassa Itsensä ylittämisen arvoulottuvuuden alle ja nojaa 

Muutosvalmiuteen. 156  Nähtäväksi jää, miten kirkko toimii sitä jäsenkadolla ja 

vihkimiskysymyksillä haastavassa ajassa, ja ovatko toiminnan etujoukoissa muutosvalmiit yli 

55-vuotiaat papit.  

 
154 Puohiniemi 2005, 27. 

155 Puohiniemi 2005, 27. 

156 Schwartz 1992, 45. 
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 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakuntia on yleisesti pidetty arvoiltaan 

keskenään eroavina. Tämän mielikuvan mukaan muutosvalmis etelä on kulkenut 

perinteisempää pohjoista edellä. Tutkimukseni ei kumoa edellä mainittua hypoteesia mutta 

paljastaa, ettei papeilla ole tilastollisesti merkitseviä eroja hiippakuntien kesken suhteessa 

arvoihin. Suomen evankelis-luterilaiset papit ovat siis hiippakunnallisesti keskenään varsin 

homogeenisiä. Osaltaan teknisiä, muttei tilastollisesti merkitseviä eroja tasoittaa pappien 

yliopistotason koulutus ja kirkon omat pastoraalikoulutukset. Osaltaan voidaan päätellä 

hiippakuntien sisäisen erilaisuuden varianssin olevan tasaista kaikissa hiippakunnissa. 

Tällaisenaan se antaisi kirkosta kuvan terveenä ja tasapuolisena työnantajana. Kappaleen 

alussa mainittua hypoteesia voi selittää kirkon hallinnollinen rakenne, jossa 

seurakuntaneuvostojen ja kirkkovaltuustojen seurakuntalaisjäsenillä on suuri vaikutusvalta. 

Tätä hypoteesia todentamaan tarvittaisiin kuitenkin tutkimus hiippakuntien seurakunta-

aktiivien arvoista.  

 Pappien arvoiltaan erilaisia ihmisryhmiä on olemassa yhtä monta, kuin on pappejakin. 

Minimissään voidaan ryhmät kutistaa kahteen; uudistajiin ja konservatiiveihin. Jotta pappien 

arvoiltaan erilaisista ryhmistä voidaan sanoa jotain, ne rajattiin tutkimuksessa 

klusterianalyysilla neljään ryhmään. Näin papit saatiin jaettua Hyväntahtoisiin säilyttäjiin 

28,4% (N = 219), Varovaisiin säilyttäjiin 34,2% (N = 263), Individualistisiin uudistajiin 

14,3%(N = 110) ja Suvaitsevaisiin uudistajiin 23%(N = 177).  Prosentuaalisesti suurin ryhmä 

olivat Varovaiset säilyttäjät 34,2% osuudella, vastaavasti pienin ryhmä muodostui 

Individualistisista uudistajista 14,3% osuudella. A3-tutkimuksessa suomalaisille löydettiin 

viisi arvoryhmää. Ryhmät ovat yhtä lukuun ottamatta samat, kuin papeilla löydetyt. 

Ainoastaan Opportunistit, joita oli 15%, muodostivat sellaisen ryhmän suomalaisten parissa, 

jota pappien parista ei löytynyt. Suomalaisista suurimman ryhmän muodostavat 

Suvaitsevaiset uudistajat 24% osuudella. Individualistiset uudistajat ja Varovaiset säilyttäjät 

muodostavat molemmat 22% osuuden suomalaista. Pienimmäksi ryhmäksi jäivät 

Hyväntahtoisista säilyttäjistä koostuva ryhmä 17% osuudella. 157 Suomalaisilla suurimmat 

ryhmät painottuvat Muutosvalmiuden puolelle ja papeilla taas Säilyttämisen puolelle. 

Hyväntahtoisille säilyttäjille tärkeimpiä ovat yhteisiä päämääriä edistävät arvot. Varovaisille 

säilyttäjille taas turvallisuudella on suurin arvo. Nämä arvot leimaavat siis 62,6% papeista. 

Kirkon tradition säilyttämisen kannalta prosentit näyttäisivät lupaavan hyvää, kirkon 

selviytymisen kannalta tilanne näyttää haastavalta. Jos pappien arvoryhmiä yleistetään ääriään 

 
157 Puohiniemi 2005,  
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myöten, saadaan kaksi voimakkaasti yleistävää klusteria, Uudistajat ja Säilyttäjät. Uudistajiin 

kuuluu 50,3% (N = 387) ja Säilyttäjiin 49,67% (N = 382). Hyvin yleisesti voidaan todeta 

uudistajia olevan yhtä paljon, kuin säilyttäjiäkin. Tällainen vastakkainasettelu ei kuitenkaan 

ole pidemmän päälle kannattavaa, tilastollisesti mielekästä eikä kirkkoa eteenpäin vievää. 

Haastettu kirkko tarvitsee yhtenäisyyttä selvitäkseen ja tuota yhtenäisyyttä arvoista on 

tilastollisesti merkitsevämpää etsiä yksisuuntaisen varianssianalyysin, t-testin ja Kruskall-

Walliksen testien tuloksista.  

 Tehtyä tutkielmaa reflektoidessa olen ensisijaisesti tyytyväinen, että tartuin aiemmin 

tutkimattomaan aiheeseen laajasti testatun teorian tukemana. Olen kiitollinen hiippakuntien 

kapituleille ja AKI-liitolle yhteistyöstä kyselylomakkeen papeille jakamisen suhteen. Tässä 

tutkielmassa arvoja tutkittiin Schwartzin teoriaa vasten 23 arvoja mitanneella kysymyksellä. 

Schwartz on itse omaan tutkimukseensa rakentanut tähän kyselylomakkeeseen alun perin 21 

kysymystä ja Klaus Helkama on lisännyt kaksi työn arvoa mittaavaa kysymystä. 

Kyselylomaketta olisi mahdollista laajentaa Schwartzin samaan teoriaan perustuvaan ja 

myöhemmin kehitettyyn 57 kysymyksen kyselylomakkeeseen. Valitsin 23 kysymyksen 

mallin, sillä tahdoin tehdä kyselystä mahdollisimman helposti osallistuttavan. Korkea 

vastausten lukumäärä (N =769) kertoo tavoitteen onnistumisesta. Haasteitakin oli. Yhtätoista 

summamuuttujaa muodostaessa 23 muuttujaa osoittautuivat rajallisiksi ja alphan arvo jäi 

todella alhaiseksi, 0,6 tasolle, monessa summamuuttujassa. Tutkimuksessani tämä ei 

haitannut etenemistä, sillä teoriaohjaavuus oli kyseisessä vaiheessa merkittävämpi, kuin 

alphan arvo. Tutkimukseni tutkimusongelma oli selvittää millaisia ovat Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon pappien arvot ja niiden väliset erot Shalom Schwartzin arvojen 

yleismaailmallisen teorian näkökulmasta. Teoria osoittautui erittäin hyväksi työvälineeksi 

arvojen ja niiden välisten erojen etsimiseen. Haasteena oli työn arvon sijoittaminen johonkin 

arvoulottuvuuteen. Vaikka faktorianalyysiä ei suositella keskeisimmäksi analyysiksi 

arvotutkimuksessa, se toimi hyvänä työvaiheena yksisuuntaiseen varianssianalyysiin 

siirryttäessä ja työn sijoittamisessa omaan arvoulottuvuuteensa. Tutkielmassani olen pyrkinyt 

hyödyntämään laajasti määrällisen tutkimuksen analyyseja saadakseni tutkimusdatasta 

mahdollisimman paljon tietoa. Uusien tutkielmaohjeiden entistä pienempi sivumääräohjeistus 

haastoi käytettyjen metodien valintaa ja karsi joitain hyviä ja käytännöllisiä metodeja pois. 

Uskon silti onnistuneeni valitsemaan tutkielmani kannalta parhaimmat mahdolliset metodit. 

 Lopuksi, kuten tutkielmassa on monesti mainittu; Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko on erittäin haastetussa tilassa. Arvoja tutkimalla jäsenmäärää ei saada nousuun, mutta 

pappien arvoja ymmärtämällä voidaan löytää yhteistä maaperää, jolta kirkko voi vastata 
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siihen kohdistuvaan haasteeseen. Vastaavanlaista arvotutkimusta tarvitaan kaikilla kirkon 

työaloilla, sillä papit muodostavat vain osan kirkon työntekijöistä. Tutkimusta tarvitaan lisää 

myös miespuolisten pappien ja suomalaisten miesten arvoista ja erityisesti siitä, millaisella 

arvoulottuvuudella ne kohtaavat. Tutkielmassani näiden kahden ryhmän välinen ero oli 

merkittävin pappien ja suomalaisten välisessä suhteessa. Tätä varten tutkimuksen kohteeksi 

voisi kohdistaa kirkon piirissä ja sen ulkopuolella toimivat miesten yhteisöt. Yksi 

mielenkiintoinen tutkimuskohde on Helsingin hiippakunnan Malmin seurakunnan Viikissä 

kokoontuva miestenryhmä, joka on syntynyt alueen miesten toiveesta. Tutkielmaa varten 

rakentamaani tutkimusmallia voisi jatkaa myös täysin toisen ammattiryhmän arvojen 

tutkimisen parissa. Merkityksellisimpänä näkisin kuitenkin pappien arvojen tutkimisen 

jatkamisen. Nyt toteutettu tutkielma antaa hyvän otoskoon ansiosta erinomaiset lähtökohdat 

tutkimuksen jatkamiselle. Tämä tutkielma on läpileikkaava, mutta vastaavien tutkimusten 

tekeminen 4-5 -vuoden välein kasvattaa aikanaan ainutlaatuista tutkimusdataa Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon papeista. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Tutkielman saatekirje. 

 

Arvotutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeille 

 

 

Hei,  

tämä viesti koskee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihityille papeille tarkoitettua 

arvotutkimusta, johon toivomme sinun osallistuvan. 

 

Kysely on osa Pietu Korpelaisen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien arvoja 

tutkivaa maisterin tutkielmaa, jossa selvitetään pappien arvojen suhdetta suomalaisten 

arvoihin. Kyselyn toisena osana kerätään lisäksi aineistoa TT Anne Birgitta Pessin ja FT Aura 

Nortomaan tutkimukseen pappien kokemuksista työnohjauksesta.  

  

 

Kyselyyn voi vastata marraskuun ajan. Koko tutkielma tulee olemaan saatavilla E-thesis 

palvelussa ilmaiseksi. 

 

  

Kaikki keräämämme tieto on luottamuksellista. Keräämämme aineisto anonymisoidaan, eikä 

sitä anneta ulkopuolisten käyttöön. 

 

Kyselyyn osallistumiseen kuluu noin 10 minuuttia. 

Kiitos mukanaolosta! 

 

 

Pääset kyselyyn alla olevasta linkistä: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/101534/lomake.html 

 

 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä tutkimusprojektista, vastaamme niihin mielellämme. 

 

anne.b.pessi@helsinki.fi 

HY:n Teologisen tiedekunnan professori 

 

pietu.korpelainen@helsinki.fi 

TK HY:n Teologinen tiedekunta 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Pietu Korpelainen 

TT, Anne Birgitta Pessi 

 

 

 

 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/101534/lomake.html
mailto:anne.b.pessi@helsinki.fi
mailto:pietu.korpelainen@helsinki.fi
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Liite 2. Arvotutkimus -kyselylomake. 
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