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TIIVISTELMÄ 

 

Tuomiokapitulin vai seurakuntalaisten valtaa? Tapaustutkimus 

kirkkoherranvaaliprosessista. 

 

Kirkkoherran virka on merkittävä virka Suomen evankelis-luterilaisen seurakunnan 

johtajana. Tähän virkaan tuleminen on ollut monivaiheinen prosessi jo keskiajalta lähtien. 

Vuosisatoja ovat kirkkoherranvaalit olleet seurakunnalle merkittävä tapahtuma. 2010-

luvun vaihteessa kirkkoherranvaalijärjestelmä oli voimakkaiden muutospaineiden 

kourissa. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kirkkoherranvaaliprosessia neljän, Oulujoen, Tyrnävän, 

Herttoniemen ja Salon, kirkkoherranvaalin kautta. Tutkimusmateriaali on kerätty vuosina 

2009–2011. Tutkimusmenetelmänä on ollut laadullinen tapaustutkimus. Tutkimukseen on 

tehty yhteensä 32 haastattelua, havainnoitu neljän vaalin vaalinäytteet, vaalipaneelit ja osa 

vaalitilaisuuksista, virkaan asettamiset, vaaleihin liittyvä tuomiokapitulien ja seurakuntien 

vaalilautakuntien pöytäkirja-aineisto sekä tiedotus- ja lehdistömateriaali. 

 

Kirkkoherranvaaleja on tutkimuksessa tarkasteltu Pierre Bourdieun kenttäteorian valossa. 

Bourdieun mukaan kenttä on areena, jossa kilpaillaan resursseista ja pääsystä niihin. 

Kentällä pärjää pääoman avulla, mitä tavoitellaan. Tutkimuksessa huomattiin, että hakijat 

ja ehdokasasettelu vaikuttivat siihen millaiseksi vaalit muodostuivat ja millaista pääomaa 

kentällä menestymiseen tarvittiin. Sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma eri muodoissaan 

nousivat vaaleissa ratkaisevaan asemaan. Ehdokas voitti, kun hänellä oli riittävä määrä 

sosiaalista pääomaa (tuttuja seurakuntalaisia, verkostoja, alueellisuutta), kulttuurista 

pääomaa (vaalisija, virka-asema, sukupuoli, ikä, kokemus) sekä sopiva habitus (tapa olla, 

kirkollisuus).  

 

Kirkkoherranvaaliprosessissa toimijat erottautuivat vallankäytön ja tehtävän suhteen. 

Kirkkoherranvaaliprosessissa valta jakaantui pääosin sekä tuomiokapitulille että 

seurakuntalaisille. Tuomiokapituli käytti harkintavaltaa ja seurakuntalaiset 

täytäntöönpanovaltaa. Tuomiokapituli käytti valtaa varsinkin silloin, kun hakijoita 

kirkkoherraksi oli yli kolme. Seurakuntalaiset käyttivät valtaa erityisesti asettuessaan 

ryhmittymänä jonkin ehdokkaan taakse.  

 

Tässä tutkimuksessa kirkkoherranvaaleista luotiin kolme erilaista vaalityyppiä. 

Ensimmäiselle ryhmälle annettiin nimi ”entisestä kirkkoherrasta uusi kirkkoherra”. 

Ryhmässä vaalin voitti seurakuntaliitoksessa kirkkoherran viran menettänyt pappi, joka 
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haki uuden seurakunnan kirkkoherraksi. Näissä vaaleissa alueellisuus vaikutti 

voimakkaasti. Toinen ryhmä muodostui ”omasta papista uusi kirkkoherra” -vaalityypistä. 

Seurakunta äänesti selkeästi oman seurakunnan pappia. Tällainen vaali on yleinen 

maalaisseurakunnissa. Kolmas kirkkoherranvaalityyppi oli ”oma ehdokas ei saa 

vaalisijaa”. Tässä ryhmässä vaali muodostui ennalta-arvaamattomaksi. Äänestäjät 

joutuivat valitsemaan oman ehdokkaan rinnalle myös toisen ehdokkaan tai kokonaan 

uuden ehdokkaan. Tässä tyypissä vaalisijalla ja mielikuvaprosessilla oli suuri merkitys. 

 

Avainsanat: kirkkoherra, vaalit, Pierre Bourdieu, pääoma, valta. 
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ABSTRACT 

 

The authority of a Cathedral chapter or of the parishioners? A case study of election 

process for vicars. 

 

A vicar’s post as a leader in a Finnish Evangelical-Lutheran parish is a significant post. 

Selection to this position has been a multi-phased process since the Middle Ages. The 

election of a vicar has been an important event for parishioners for centuries. At the turn 

of the decade (2010s), the election system for vicars came under strong pressure for 

change. 

 

In this study the  election process for vicars is viewed through four vicar elections in the 

Oulujoki, Tyrnävä, Herttoniemi and Salo parishes. The research material was collected in 

2009–2011. The research method was a qualitative case study. Altogether 32 interviews 

were conducted for the study, and election samples, panels and selected parts of events, 

and the installations of four elections were observed. In addition, election-related meeting 

records and the communication and press materials of the election boards of the Cathedral 

chapters and parishes were analysed. 

 

Vicar elections were viewed in this study following Pierre Bourdieu´s field theory. 

According to Bourdieu, a field is an arena in which people compete for resources and 

access to them. On a field people are in pursuit of the capital needed to win. In the study 

the candidates and the nomination of candidates contributed to the development of the 

elections and the kind of capital that was needed for success in the field. Social and 

cultural capital in different forms received a deciding role in the elections. A candidate 

won when he or she had enough social capital (familiar parishioners, networks and 

regionality), cultural capital (election position, official rank, sex, age and experience) and 

a suitable habitus (way of being, following the church tradition).  

 

In the election process for vicars, the actors differentiated themselves from the others 

through wielding their power and position. In the vicar election process the authority was 

divided mainly between the Cathedral chapter and the parishioners. The Cathedral chapter 

used discretionary power and the parishioners executive power. The Cathedral chapter 

used power especially when the number of applicants for the vicar position exceeded 

three.  The parishioners used power especially when they supported a candidate as a 

group. 
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In this study, three different kinds of election types were identified in the vicar elections. 

The first group was given the name “a former vicar to a new vicar”. In this group a 

reverend who had lost a vicar’s post through a consolidation of parishes and who applied 

for the position of a vicar in a new parish won the election. In this election regionality 

significantly affected the result. The second group formed the “our reverend for the vicar’s 

post” type. The parish clearly voted for a candidate from their own parish. This kind of 

election is typical in rural parishes. The third vicar’s election type was categorized as “our 

own candidate does not receive an official elected position”. In this group the election was 

unpredictable. The voters were forced to select another candidate besides their own 

candidate or a totally new candidate. In this type, the election position and the mental 

picture process played significant roles. 

 

Key words: Vicar, election, Pierre Bourdieu, capital, power, authority 
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ESIPUHE 

 

Lapsena yksi suosikkisarjakuvistani oli Asterix ja Obelix. Sarjakuva-albumeiden alussa 

Uderzo ja Goscinny tapasivat kertoa, miten paljon albumin tekemisen aikana oli kulunut 

mitäkin nautintoainetta. Luominen kun on usein enemmän sitä työtä kuin inspiraatiota. 

Suurin osa tätä tutkimusta on kirjoitettu Oulun yliopiston kirjastossa. Tutkimus on 

vaatinut siis pikemminkin valtavan määrän kahvia, hyvät eväät ja riittävän määrän 

kärsivällisyyttä kannettavan tietokoneeni kanssa. Enemmän kuin kuluneiden 

mustepullojen määrää hämmästellessä, päällimmäisenä ihmetyksenä on tunne siitä, että 

mitä kaikkea ehtii elämässä tapahtuakaan tällaisen prosessin aikana!  

Tämän tutkimuksen juuret vievät yli kymmenen vuoden päähän. Valmistuttuani teologian 

maisteriksi vuonna 2002 seurakuntatyö vei Koillismaalle. Kodin takaa lähtevää pururataa 

juostessa tuli ensimmäisen kerran mietittyä jatko-opintoja. Haaveissa oli joskus kirjoittaa 

vielä tutkimusta. Toukokuussa 2007 kävin professori Markku Heikkilän juttusilla. 

Lenkkipolulla syntyneestä ideasta äänestyskäyttäytymisestä versoi Markun työhuoneessa 

jotakin paljon kokonaisvaltaisempaa. Siitä se ahertaminen alkoi. 

Kirjoitusprosessi oli antoisa ja mielenkiintoinen kokemus. Opintovapaa oli hienoa aikaa. 

Loppuvuodesta 2013 oli syntymisen kanssa kilvan tämä tutkimus ja poikani Julian, joka 

syntyi muutama viikko esitarkastuksen käynnistymisen jälkeen. Siksi haluan tämän työn 

omistaa pojalleni Julianille. Kun toinen työ päättyy, toinen alkaa. 

On kiitosten vuoro. Erityisesti haluan kiittää äitiäni, espanjan kielen opettaja Marja 

Alaperää, joka on oikea aikuisopiskelun sissi. Äitini ja pappani, rehtori Markus Norman 

ovat jaksaneet kannustaa opiskeluun ja olleet läpi prosessin kiinnostuneet tutkimuksen 

etenemisestä. Äidin kanssa on monet hetket istuttu iltamyöhään ja jaettu elämää työn, 

perheen ja opiskelun maailmassa.  Kiitos Seurakuntien talousneuvoston säätiölle ja Oulun 

hiippakuntasäätiölle apurahoista. Kiitos työnantajalleni Kempeleen seurakunnalle, joka on 

tukenut tutkimuksen toteutumista monella tapaa. Kiitos esitarkastajille dosentti Kimmo 

Kääriäiselle ja dosentti Kati Niemelälle kaikesta asiantuntijuudestanne. Kiitos professori 

Jyrki Knuutilalle ja professori Markku Heikkilälle ohjauksestanne, kannustuksestanne ja 

tuestanne. Kiitos veljelleni DI Jukka Tuiskulle ja kälylleni KTM Päivi Tuiskulle työstä 

tiivistelmän englanninkielisen käännöksen kanssa. Kiitos FM Tarja Karppiselle työn 

kieliasun tarkastamisesta. Suurin kiitos kuuluu vaimolleni Janinalle. Olet aina uskonut 

tähän tutkimukseen ja kannustanut. Olet niin monella tavalla tehnyt tämän mahdolliseksi! 

Oulun Puolivälinkankaalla maaliskuussa 2014. 

Jaakko Tuisku 
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1. JOHDANTO 

1.1.  Kirkkoherran vaalitapa muutoksessa 

 

Kirkkoherranvaali on ollut muutoksen tuulissa jo pitkään. Jo 1950-luvulla syntyi papiston 

keskuudessa laaja keskustelu papinvaalin muuttamisesta ja uudistamisesta. Vuoden 1958 

kirkolliskokoukselle tehtiin useita papinvaalia koskevia aloitteita, kuitenkaan ilman 

aloitteiden päätymistä jatkotoimenpiteisiin. Vuonna 1965 hyväksyttiin joitakin neljättä 

vaalisijaa koskevia muutoksia. Vuonna 1987 kirkolliskokous asetti komitean tutkimaan 

vakinaisen papin vaalin uudistamista.
1
 Tämä papinvaalin uudistamiskomitea päätyikin 

vuonna 1987 ehdottamaan kirkkoherran vaalitavan muutokseksi välillistä vaalia. 

Kirkolliskokous uudisti kuitenkin vain kappalaisen vaalia, kirkkoherran vaali jäi suoraksi 

vaaliksi.
2
 

Seuraavan kerran vaalitavan muutos nousi esille, kun kirkkoherranvaalin muuttamisesta 

välilliseksi vaaliksi tehtiin aloite kirkolliskokoukselle vuonna 2006. Aloite eteni 

kirkolliskokouksessa keväällä 2007, jossa se lähetettiin kirkkohallitukselle 

valmisteltavaksi ja toimenpiteitä varten.
3
 Kirkkohallitus valmisteli esityksen 1/2009 

kirkkoherran vaalin muuttamiseksi välilliseksi vaaliksi. Kirkkohallituksen esitys oli 

kirkolliskokouksessa käsiteltävänä keväällä 2009. Lakivaliokunnan työskentelyn ja 

perustevaliokunnan lausunnon jälkeen kirkolliskokous päätti toukokuussa 2010 jättää 

esityksen raukeamaan ja antaa sen kirkkohallituksen jatkovalmisteluun kahden vaalitavan 

pohjalta.
4
 

Kirkkohallitus pyysi lausuntoa Akavan kirkolliselta ammattiliitolta AKI:lta liittyen 

kirkkoherran vaalitapaan. AKI:n näkemyksen mukaan kirkkoherranvaalia tulisi kehittää 

niin, että se tukee kirkkoherran johtajuutta ja johtajan asemaa, ja että se edistää parhaiten 

johtajiksi haluavia pappeja. AKI:n mukaan kirkkoherran vaalitapa sinänsä ei ole 

olennaisin kysymys, mutta vaalitavan kehittämistä olisi syytä jatkaa edelleen.
5
 

 

Kirkkohallituksen virastokollegion 21.10.2010 asettaman työryhmän mietintö, 

Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen, julkaistiin 16.2.2011. Asiakirjassa todetaan, että 

kirkkoherra valittaisiin ensisijaisesti välillisellä vaalilla, jonka toimittaisi kirkkovaltuusto 

tai seurakuntaneuvosto. Tuomiokapituli edelleen valmistelisi ja tekisi kirkkoherran virkaa 

                                                           
1
 Kirkkoherranvaalin muuttaminen välilliseksi vaaliksi 2008, 5. 

2
 Kirkkoherranvaalin muuttaminen välilliseksi vaaliksi 2008, 5–6; Vuonna 2001 piispainkokous asetti 

työryhmän kirjoittamaan uudet ohjeet kappalaisen vaalin toimittamisen hallintomenettelystä. Kappalaisen 

vaalin hallintomenettely 2003. 
3
 Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen 2011, 3; Kirkolliskokouksen pöytäkirja, kevätistuntokausi 2007, 16. 

4
 Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen 2011, 3. 

5
 Akiliittojen internet-sivusto. 
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hakeneista lausunnon, jonka pohjalta valinta tehtäisiin. Mietinnössä ehdotetaan, että 

tuomiokapituli voisi pyynnöstä päättää, että seurakunnassa toimitetaan välitön vaali, jossa 

äänioikeutettuja olisivat kaikki 18-vuotiaat seurakunnan jäsenet. Lisäksi ylimääräisestä 

vaaliehdokkaasta luovuttaisiin.
6
 Syksyllä 2011 kirkolliskokous päätti tehdä ehdotuksen 

valtioneuvostolle kirkkoherranvaalia koskevasta muutoksesta. Uudessa laissa kirkkoherra 

valitaan välittömällä vaalilla, mutta seurakuntaneuvoston tai kirkkovaltuuston pyynnöstä, 

tuomiokapituli voi määrätä vaalin myös välilliseksi.
7
 

Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen -mietinnössä arvioidaan välittömän ja välillisen 

vaalin hyviä ja huonoja puolia. Välittömän vaalitavan hyvinä puolina mietintö näkee sen 

demokraattisen toteutumisen, mutta huonona puolena demokratian toteutumisen alhaisena 

äänestysprosenttina. Mietinnöstä selviää hiippakuntien kirkkoherranvaalien 

äänestysprosentit (taulukko 1).  Suurin äänestysprosentti löytyy Lapuan hiippakunnista. 

Samoin Oulun ja Kuopion hiippakunnissa äänestysprosentti on korkea verrattuna 

Helsingin 4,69 prosenttiin.
8
 

 

Taulukko 1. Hiippakuntien kirkkoherranvaalien äänestysprosentit. 

Hiippakunta Keskiarvo   Vaihteluväli 

Turku 16,69 3,7 – 34,8 

Tampere 9,4 4,8 - 14 

Oulu 18,38 7,4 – 38 

Mikkeli 15,78 4,95 - 34,2 

Porvoo 11,11 4,92 – 18,37 

Kuopio 18,58 5,06 – 36,27 

Lapua 21 15,9 – 35,9 

Helsinki 4,69 3,27 – 24,3 

Espoo 10,14 2,83 – 22,4 

 

Kirkkohallituksen mietinnössä kirkkoherran vaalitapaa arvioidaan lisäksi siinä, että 

kirkkoherran tehtäväkuva on siirtynyt yhä enemmän hallinto- ja johtotehtäviin. Tällöin 

välitön vaali ei välttämättä kykene nostamaan esiin kirkkoherraehdokkaiden 

johtajaominaisuuksia. Seurakuntalainen joutuu muodostamaan kuvan ehdokkaastaan 

vaalitilaisuuksien ja vaalinäytteen pohjalta. Muina huonoina puolina välittömässä vaalissa 

mietintö näkee vaalikampanjan lieveilmiöt ja vaalin liian pitkän keston. Pitkä vaali voi 

karsia hakijoita ja sitä voi pahimmillaan venyttää kaksi muutoksenhakumahdollisuutta. 

Välillisen vaalin minimikestoksi mietintö arvioi viittä kuukautta, kun taas välittömän 

vaalin minimikestoksi kahdeksaa kuukautta. Keskimäärin kirkkoherran valinta 

välittömällä vaalilla vie noin 10–12 kuukautta. Lisäksi mietinnön mukaan ylimääräistä 

                                                           
6
 Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen 2011. 

7
 Kirkolliskokouksen pöytäkirja, syysistuntokausi 2011, 14–15. 

8
 Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen 2011, 7–8. 
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vaaliehdokasta koskevat säännökset ovat hankalia. Ylimääräinen ehdokas tarvitsi 

kymmenen prosenttia seurakunnan äänistä ja puolet annetuista äänistä. Varsinkin isoissa 

seurakunnissa ylimääräiseltä vaalisijalta oli lähes mahdoton tulla valituksi. Myös 

seurakuntalaisten oli vaikea ymmärtää, miksei suurimman äänimäärän saanut ehdokas 

tullutkaan valituksi.
9
  

Suomen kirkkoherranvaalijärjestelmä on ainutlaatuinen, vaikka Ruotsin papinvaalien 

historia on hyvin Suomen kaltainen.
10

 Vertailukohtina voidaan nähdä kirkkoherran viran 

täytön muissa Pohjoismaissa. Muissa Pohjoismaissa Suomen kirkon kaltaista 

vaalijärjestelmää ei tunneta. Nykyään Ruotsin evankelis-luterilaisessa kirkossa (Svenska 

Kyrkan) kirkkoherran valitsee kirkkoneuvosto. Tuomiokapituli käsittelee hakemukset, 

mutta kirkkoneuvosto tekee valinnan tuomiokapitulin päteviksi katsomista hakijoista. 

Myöskään Norjan evankelis-luterilaisessa kirkossa (Den Norske Kirke) ei kirkkoherraa tai 

muita pappeja valita vaaleilla. Heidät nimittää virkaan hiippakunnallinen elin, 

bispedØmmerådet. Viron evankelis-luterilaisessa kirkossa (Eesti Evangeelne Luterlik 

Kirik) kirkkoherran valitsee kirkkovaltuusto.
11

 

1.2. Kirkkoherranvaalin historiallinen kehitys Suomessa 

 

Kirkkoherran valinta on aina ollut monivaiheinen prosessi, johon on kuulunut monta 

toimijaa ja monia ristiriitoja.
12

 Kirkkoherranvaalien historia Suomessa osoittaa, että kyse 

on osasta suomalaista kirkollista kulttuuria. Tiedot keskiaikaisten virantäyttöjen 

käytännöistä ovat vähäiset. Lainmukaiset periaatteet ovat kuitenkin tunnetut.
13

 Keskiajalla 

kanonisessa laissa määriteltiin piispan oikeudeksi määrätä pitäjään kirkkoherra. 

Todellisuutta oli kuitenkin, että talonpojat vaikuttivat vahvasti kirkkoherran valintaan.
14

 

Erkki Kansanaho näkee papinviran täyttämisen perustuvan alun perin maakuntalakeihin ja 

kansan oikeudellisiin käsityksiin.
15

 Pohjoismainen pitäjäitsehallinto antoi Suomessa ja 

Ruotsissa seurakuntalaisille laajemmat oikeudet. Eräät maakuntalait, esimerkiksi Uplannin 

ja Helsinglannin lait antoivat seurakuntalaisille mahdollisuuden ottaa papikseen 

haluamansa miehen, mikäli he olisivat siitä yksimielisiä. Södermanlannin laissa 

                                                           
9
 Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen 2011, 6–7, 51; Esimerkkeinä voidaan mainita Keravan seurakunnan 

kirkkoherran vaali, jossa ylimääräinen ehdokas sai 1736 ääntä, mutta valituksi tullut kirkkoherra 174 ääntä. 

Vantaan Laurin internet-sivusto. 
10

 Sandahl 1966; Thomson 1951. 
11

 Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen 2011, 5–6; Norjan kirkon internet-sivusto. 
12

 Ristiriitoja ovat aiheuttaneet esimerkiksi kirkon ja valtion suhde toisiinsa. Vasta uuden kirkkolain myötä 

vuonna 1869 kirkko sai omissa elimissään järjestää itsenäisesti asiansa, vaikka valtion ja kirkon yhteys 

säilyi. Heilimo 1958, 98–102; Nykylainsäädännössä kirkolla on suvereenius omiin asioihinsa. Juntunen 

2010, 2–7; Lehto 2002, 99–100; Kirkon ja valtion suhdetta tutkii oikeusteologia. Juntunen 2005b, 174. 
13

 Paarma 2003, 379. 
14

 Heininen & Heikkilä 1996, 38. 
15

 Kansanaho 1976, 71; Lindström 2003, 203. 
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seurakunnalla oli ehdotusoikeus siinäkin tapauksessa, ettei yksimielisyyttä tavoitettu. 

Ehdolle sai laittaa kolme pappia, joista piispa valitsi yhden.
16

 Usein vaalia koskevat 

yksityiset määräykset poikkesivat toisistaan jonkin verran.
17

 Eero Matinollin mukaan 

papinvaali-instituution kehityksessä on nähtävissä vapaudenajalla talonpoikaisen kansan 

itsetunnon nousu.
18

 

Varhaisin tunnettu tieto kuninkaan nimitysoikeudesta papinvirkaan on Maunu 

Eerikinpojan kirjeessä vuodelta 1352. Reformaatio ei muuttanut muodollisesti papin 

valitsemistapaa. Kuitenkin Kustaa Vaasa pyrki lisäämään valtaansa tässäkin asiassa.
19

 

Keskiajalla papin valintaan vaikutti myös patronaattioikeus eli yksityisen henkilön – 

käytännössä pitäjän aateliskartanon omistajan – oikeus valita kirkkoherra. Suomessa 

aatelisten patronaattioikeuksia oli keskiajalla vain muutamia.
20

 Keskiajan loppupuolelle 

tultaessa kirkon ote vankistui ja kanonisen lain merkitys kasvoi. Tämä tiesi 

seurakuntalaisten osuuden virantäytössä heikkenevän. Keskiajalla oli kuitenkin Ruotsi-

Suomessa olemassa se virantäytön periaatteellinen vallanjako, joka on leimannut 

käytäntöä tähänkin asti – on oltava sekä piispan että seurakunnan suostumus.
21

 

Västeråsin ordinantiassa säädettiin vuonna 1527, että pappien sijoittaminen virkoihin on 

uskottava piispan haltuun, vaikka uskonpuhdistajat korostivat seurakunnan periaatteellista 

oikeutta valita omat viranhaltijansa. Olavus Petri selitti säädöstä sillä, että kansa oli vielä 

oppimatonta eikä pystynyt arvioimaan papin taitoja. Piispojen nimitysoikeudessa oli 

kuitenkin varaus siihen, että jos virkaan nimitettiin sopimaton henkilö, oli kuninkaalla 

oikeus tarttua asiaan ja nimittää tilalle joku sopivampi. Kustaa Vaasa antoi vuonna 1533 

määräyksen, että piispojen tuli ennen nimitystä kuulla kuninkaan mielipidettä, jos 

kysymyksessä oli jokin suurempi tai huomattavampi kirkkopitäjä.
22

 

Kirkko halusi kuitenkin pitää kiinni reformaation näkemyksestä, että ensisijainen valitsija 

on seurakunta. Laurentius Petrin kirkkojärjestyksen 1571 mukaan seurakunnan oli 

etsittävä sopiva ehdokas ja pyydettävä piispalta hänen nimittämistä virkaan. Ellei 

seurakunnalla ollut lainkaan ehdokasta tai heidän ehdokkaansa ei ollut piispan mieleinen, 

                                                           
16

 Paarma 2003, 379; Maakuntalait sisälsivät määräyksen: ”Kun papit hakevat seurakuntaan, otettakoon se, 

josta kaikki ovat yhtä mieltä, ja pitäjänmiehet menkööt hänen kanssaan piispan luokse, jotta piispa kuuntelisi 

hänen tietojaan.” Kansanaho 1976,72. 
17

 Kansanaho 1976, 72. 
18

 Matinolli 1957, 131; Lindstömin mukaan seurakunnat käyttivät Ruotsissa vuosisatojen 1650–1800 välillä 

aktiivisesti oikeuttaan valita paikallinen pappi seurakuntaan. Erityisesti talolliset muodostivat pääryhmän, 

joka teki päätöksiä papin valintojen suhteen. Karoliinisen kirkkolain ja paikallisen poliittisen kulttuurin 

kehittymisen myötä myös tuomiokapitulin ja seurakunnan väliset konfliktit kasvoivat. Lindström 2003, 203–

208.  
19

 Tervakangas 1966, 5. 
20

 Paarma 2003, 379.  
21

 Paarma 2003, 379–380. 
22

 Paarma 2003, 380.  
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tämä sai nimittää jonkun muun papin. Seurakunnan oikeuksiin kuului oikeus kieltäytyä 

vastaanottamasta pappia, jota se ei hyväksynyt. Vaikka kirkko korosti oikeuksiaan, 

käytännössä valta oli luisunut kuninkaan käsiin. Upsalan kokouksessa vuonna 1593 

vaadittiinkin kirkon itsenäisyyden säilyttämistä virkanimitysasioissa.
23

 

Papinvaalin juridinen perusta vahvistui vuoden 1686 karoliinisen kirkkolain myötä.
24

 

Puhdasoppineisuuden aikana 1600-luvulla viran täyttöön tuli mukaan säätyajattelu. 

Tuolloin vallasta taistelivat kolme tahoa: kuningas, piispat ja aateli. Niinpä 

virantäyttämismenettely riippui pitäjästä. Konsistoriaalisissa pitäjissä virat täytti piispa 

yhdessä tuomiokapitulin kanssa, kuninkaanpitäjissä nimityksestä vastasi kuningas ja 

patronaalisissa pitäjissä patronus, vaikka piispa antoikin nimityskirjeen. Kaikissa 

seurakuntaryhmissä edellytettiin ennen nimitystä seurakunnan vaalia tai ainakin 

suostumusta siihen. Vaalin teki usein hankalaksi se, ettei ollut olemassa tarkkoja 

säädöksiä. Niinpä papinvaaliasioita käsiteltiin usein pitäjän käräjillä. Pappissäädyn 

pyrkimys olikin siirtää aloitetta entistä enemmän piispan ja tuomiokapitulin käsiin.
25

 

Papinvaalin puutteellisista säännöksistä huolimatta oli muodostunut tiettyjä periaatteita: 

ensiksi vaadittiin sopivan henkilön esittelyä, joka tapahtui vaaliehdotuksen ja vaalin 

muodossa, toiseksi sitä seurasi nimitys, joka oli tuomiokapitulin tai hallitsijan tehtävä. 
26

 

Pentti Laasosen tutkimuksessa papinvirkojen täytöstä vuosilta 1690–1713, oli palvelus 

papinvirassa tärkeimpiä nimitykseen oikeuttavia perusteita. Erityisesti oli suosittava 

kouluviroissa ja sotilaspappeina toimineita pappismiehiä. Myös menestyksellinen palvelu 

kappalaisena esiintyi usein kapitulin esityksissä ja kirkkoherranviran hoitajana toimiminen 

mainittiin usein. Virantäytön perusteissa tuli kuitenkin tärkeimmäksi oppineisuus. Myös 

sosiaalisten syiden huomioonottaminen oli jo kirkkolain perusteella yleistä. Näin köyhyys, 

velkaisuus, suuren perheen huoltovelvollisuus sekä lasten koulutusvelvollisuus olivat 

painavia perusteita. Näiden lisäksi konservointi oli hyväksyttävä ja käytetty valintaperuste. 

Valintaperusteina saattoi olla myös suvun ansiot sekä suomen että ruotsin kielen taito. 

Lisäansioita saattoivat olla seurakunnan erityislaatu sekä kotiseudulleen pyrkivän 

syntyperä.
27

 Suomessa puhdasoppineisuuden aikana eli vahvasti myös kirkkoherran viran 

periytyminen sukupolvelta toiselle. Viranperimys olikin ennemmin sääntö kuin poikkeus. 

Esimerkiksi Lithoviukset hoitivat kuudessa peräkkäisessä sukupolvessa Limingan 

                                                           
23

 Paarma 2003, 381–382; Kansanahon mukaan vaali- ja verotusoikeus olivat seurakuntalaisille erittäin 

tärkeitä asioita, joista haluttiin pitää tiukasti kiinni. Kansanaho 1976, 73. 
24

 Laasonen 1983, 9. 
25

 Paarma 2003, 382–383; Kirkkoherrojen nimitys oli vielä 1690-luvun alkaessa käymistilassa. Iso reduktio 

mullisti entisen käsitykset kuninkaanpitäjien määrittelystä sekä vaikutti patronaattioikeuksien 

romahtamiseen. Laasonen 1983, 11–13.  
26

 Kansanaho 1976, 78–79. 
27

 Laasonen 1983, 63–75. 
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pastoraattia.
28

 Vuoden 1571 kirkkolaki muistutti, etteivät papin virat ole perinnöllisiä, 

mutta kehotti kuitenkin ottamaan huomioon papinvaalissa ne, jotka voivat turvata 

kirkkoherran perheen elannon. Jos ei ollut sopivia miespuolisia perillisiä, voitiin seuraanto 

järjestää suvun naimakelpoisten naisten avulla.
29

 

Tilanne papinvaalia koskien selkeni vasta 1700-luvulla isonvihan väistyttyä. Isonvihan 

aikana, vuodesta 1700 alkaen, maasta pakeni huomattava määrä pappeja. Pakoliike päättyi 

suurimmaksi osaksi vuoden 1715 aikana. Tällöin oli esimerkiksi Pohjanmaalla täyttämättä 

55 prosenttia papinviroista.
30

 Tilanteen rauhoituttua annettiin vuonna 1731 papinvaalia 

koskeva kuninkaallinen määräys, jota täydennettiin vuonna 1739. Määräyksessä todettiin, 

että konsistoriaalisissa seurakunnissa tuomiokapitulin oli asetettava ehdolle kolme 

ansioituneinta hakijaa ja nimitettävä virkaan eniten ääniä saanut. Sama määräys koski 

myös kuninkaallisia seurakuntia, joissa seurakunnalla oli mahdollisuus anoa neljättä 

ehdokasta. Vaalin jälkeen kuningas nimitti virkaan jonkun ehdokkaista. Vaali oli myös 

toimitettava vahvistetun äänestysluettelon mukaan. Vieläkin papinvaaliin jäi puutteita.
31

 

Hankalinta oli hakijoiden ehdokasasettelu. Tuomiokapituli tähdensi taitoa ja ansioita, kun 

taas seurakuntalaiset puolestaan muita asioita, kuten tuttuutta tai edellisen papin 

sukulaista. Vuonna 1786 julkistettiin ”papiston virkaylennyksiä koskeva kirje”, jonka 

seurauksena papinvaali tuli entistä yhdenmukaisemmaksi. Siinä muun muassa edellytettiin 

kirkkoherran viran hakijalta pastoraalitutkintoa, jolla tuomiokapituli pääsi kontrolloimaan 

pappien kykyjä ja tietoa.
32

 

Lukuisat kirkkoherran virat täytettiin varsin usein 1700-luvun loppupuolella 

tuomiokapitulin ehdokkaat kokonaan ohittaen, kun vielä vuosisadan alkupuolella 

noudatettiin nimityspolitiikassa vaalin tulosta. Seurakuntalaiset suosivat omia 

kappalaisiaan ja seurakunta konservaatiota, eli kuolleen kirkkoherran kuolinpesän 

turvaamista. Nimittävä viranomainen saattoi taas suosia muita piirteitä, esimerkiksi hyviä 

suosittelijoita tai piirteitä, jotka hakijat anomuksissaan toivat esille, kuten syrjäytetyksi 

tulemista aiemmista viroista tai sotilaspappina kokemia vastoinkäymisiä.
33

 

Seurakuntalaisten oikeus äänestämiseen kirkkoherranvaaleissa on vaatinut monta 

vuosisataa. Vuonna 1731 julkaistun asetuksen mukaan papinvaaleissa äänioikeus oli 

maanomistajilla ja ruukkien sekä masuunien haltijoilla. Rälssitalonpojilla oli äänioikeus 

vero- ja kruununtalonpoikien tapaan. Vuonna 1739 papinvaaliasetus määräsi vaalit 

                                                           
28

 Heininen & Heikkilä 1996, 106–107. 
29

 Heininen & Heikkilä 1996, 106–107; Laasonen 1983, 9. 
30

 Rimpiläinen 1978, 92–93. 
31

 Sellainen oli esimerkiksi niin sanottu indigenaattioikeus, jossa oman hiippakunnan papilla oli oikeus viran 

saantiin ennen muita. Kansanaho 1976, 80. 
32

 Kansanaho 1976, 79–80.  
33

 Matinolli 1957, 100–102. 
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toimitettavaksi vahvistetun äänestysluettelon mukaisesti. Äänestysluettelo laadittiin 

henkilöistä, jotka osallistuivat papin palkkaamiseen. Maaseudulla luettelo tehtiin 

manttaaliluvun mukaan. Manttaaliluku oli Ruotsissa käytetty veroyksikkö, jonka pohjalta 

laskettiin maatilojen verotus. Manttaaliluku mittasi tilan verotusvoimaa. Tilattomat eivät 

esimerkiksi voineet äänestää papinvaaleissa. Kaupungissa äänioikeusperusteet vaihtelivat, 

ja yleensä pääperusteena oli talon tai tontin omistaminen. Myöskään kaupungeissa eivät 

palkolliset voineet äänestää.
34

 

Kirkollinen äänioikeus kehittyi rinnan yleisen äänioikeuden kanssa, sen laajentaminen 

nousi esille valtiollisen äänioikeuden uudistumisen myötä. Vuoden 1869 kirkkolaissa 

kirkonkokouksen toimittamien vaalien äänioikeuden pohjana oli niin sanottu 

perheperiaate. Äänimäärän suuruuden määräsivät kirkollismaksut. Vuonna 1908 tuli 

voimaan äänioikeuden tasoitus niin, että valtakirjalla sai äänestää vain yhden poissaolevan 

puolesta eikä kukaan saanut käyttää enempää kuin 25 ääntä. Yhtäläistä äänoikeutta ei 

kirkolliskokous kuitenkaan hyväksynyt. Vuonna 1913 kirkolliskokous hyväksyi 

kompromissin, jonka mukaan henkilöllä saattoi olla vastuullisuuden ja 

elämänkokemuksen ansiosta lisä-ääniä, vaihdellen yhdestä kolmeen ääntä. Vuonna 1943 

kirkolliskokous päätti siirtymisestä salaiseen ja kirjalliseen äänestykseen, jolloin myös 

valtakirjat jäivät pois. Vuonna 1953 poistuivat lisä-äänet, ja äänioikeusikäraja laski 24 

vuodesta 21 vuoteen. Vasta vuonna 1953 papinvaalissa tuli voimaan yhtäläinen 

äänioikeus. Vuonna 1973 äänioikeusikäraja laskettiin 18 vuoteen.
35

 

Schaumanin vuoden 1869 kirkkolakiin tuli pohdittavaksi papinvaalin säännösten 

tarkistaminen uudelleen. Kysymykseen kuka valitsee papin, kirkkolakikomitea valitsi 

entistä käytäntöä noudattavan ratkaisun, koska viran täyttäminen oli seurakunnan ja 

hiippakuntahallinnon yhteinen asia. Komitea vetosi sekä historiallisiin perinteisiin että 

tarkoituksenmukaisuuteen. Perusteluna komitea vetosi muun muassa Raamattuun. 

Papinvaalin esikuvaksi sopi vanhinten valitseminen (Ap.t. 14:23), jossa apostolit kysyivät 

seurakunnan mielipidettä. Kirkkolakiin kirjattiin myös pastoraalitutkinto pakollisena. Sen 

sijaan patronaattioikeus sai jäädä pois.
36

 

Schaumanin ehdotuksessa seurakunta olisi voinut kutsua papin ilman vaalia seurakunnan 

ollessa yksimielinen tai ¾ enemmistöllä. Papisto kuitenkin vastusti ehdotusta, ja sen tilalle 

                                                           
34

 Laasonen 1991, 293–295; Matinolli 1957, 54. 
35

 Kansanaho 1976, 105–106; Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen 2011, 45; Edustuksellisen kansanvallan 

läpimurto Suomessa 2006, 9–22: Vuoden 1879 perustuslakimuutoksen myötä äänioikeus riippui 

veronmaksukyvyn ohella siitä, ettei kuulunut ryhmään, joilta äänioikeus oli evätty, eli naisilta ja alemmalta 

sosiaaliryhmältä. Kaksi veroäyriä maksava sai yhden äänen, kolme veroäyriä maksava sai kolme ääntä ja 

viisi veroäyriä viisi ääntä, eikä ylärajaa välttämättä ollut. Suomalaiset naiset saivat ensimmäisinä Euroopassa 

niin yleisen vaalioikeuden kuin vaalikelpoisuudenkin 12.12.1905. Vaalioikeuden ja vaalikelpoisuuden 

ikärajaksi tuli 24 vuotta. 
36

 Kansanaho 1976, 92–96. 
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tuli ylimääräinen vaalisija. Neljännen vaalisaarnaajan mukanaolo vaaleissa oli kiistojen 

kohde pitkään. Etenkin papisto halusi vaikeuttaa neljännen vaalisaarnaajan läpimenoa. 

Vuoden 1895 lainmuutos vaati neljännelle vaalisijalle pääsemiseksi seurakunnan 

yksimielisen pyynnön, joka tarkoitti viidenneksen kannatusta koko äänimäärästä.
37

 

1.3. Kirkkoherran viran erityisluonne 

1.3.1. Kirkkoherran tehtäväkuva 

 

Kirkkoherran viran erityisluonne nousee kirkon viran erityisasemasta. Esimerkiksi 

Lutherin mukaan kirkollinen valta on Jumalan sanan valtaa kirkossa. Valta on annettu 

koko seurakunnalle, mutta sitä käytetään saarnaviran välityksellä. Seurakunnalla on valta 

kutsua joku hoitamaan tätä virkaa.
38

 Hannu Juntusen mukaan kirkon viralla on erityinen 

vastuu kirkon hengellisestä tehtävästä ja näin myös johtajuus kirkossa.
39

 Samaa korostaa 

Pentti Huhtinen, jonka mukaan Suomen kirkon johtajuuskulttuuriin kuuluu vahva 

kirkollisen viran arvostus, jonka lähtökohtana on teologinen näkemys virasta Kristuksen 

viran jatkajana.
40

  

Kirkkoherran tehtävän erityisluonne nousee sen sijaan seurakuntatyön johtamisen 

erityisyydestä. Kirkkoherra toimii Kristuksen antaman lähetystehtävän tulkitsijana ja 

yhteisöllisenä varustajana.
41

 Kirkkojärjestyksessä koko tehtäväkirjo on avattu auki: 

 

”Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan 

toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, 

kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen 

sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan 

muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä 

evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän 

mukaisesti. Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa 

toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien 

viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana 

kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätöstennoudattamista ja laillisuutta 

seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Kirkkoherra johtaa ja valvoo 

kirkkoherranvirastoa ja kirkonarkistoa.”
42

 

                                                           
37

 Vuonna 1923 kirkolliskokous hyväksyi muutoksen, jonka mukaan neljänneksi vaalisaarnaajaksi 

päästäkseen oli saatava seurakunnan äänimäärästä kymmenesosa ja vaalissa äänten enemmistö. 

Kelpoisuusvaatimuksena oli vähintään 10 virkavuotta tai vähintään yhtä monta kuin jollakin vaalisijalle 

asetetuista. Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen 2011, 43–44. 
38

 Keltto 1978, 67–72. 
39

 Juntunen 2005a, 50–54. 
40

 Huhtinen 1991, 93–97. 
41

 Turunen & Poutiainen 2003, 22–24; Kantola 2001, 13–14. 
42
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Kirkkoherran viran ja tehtävän erityisluonnetta kuvaa sen johtamisen kaksinaisuus, 

hengellinen ja maallinen johtaminen.
43

 Sami Tolvasen tutkimuksen mukaan kirkon 

johtaminen ei ole kopioitavissa muista organisaatioista eikä johtaminen muodostu vain 

hengelliseksi tehtäväksi.
44

 Heikki Mäkeläisen mukaan seurakuntaorganisaation johtajana 

kirkkoherraan kohdistuu enemmän odotuksia kuin missään muussa organisaatiossa.
45

 

Kirkkoherra on toiminnan ja hallinnon johtaja, hengellinen johtaja ja henkilöstön johtaja. 

Kirkkoherra on myös pappisviran haltija. Näin ollen kirkkoherran tilanne johtajana 

poikkeaa muiden johtajien tilanteesta. Virkaan sisältyy siis huomattava määrä 

suoritustason tehtäviä. Kirkkoherra on johtajana kahtalaisessa tilanteessa, toisaalta hän 

edustaa pyhää ja yhteisöä, toisaalta ymmärrys pyhästä ja yhteisön asemasta on jatkuvassa 

muutoksessa. Harri Palmu näkee kirkkoherrojen yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä 

voimavarojen oikean suuntaamisen kirkon työn parhaaksi.
46

 

Kirkkoherran tehtävästä on nostettu esiin erityisesti hengellisen johtajuuden merkitys. 

Kirkkoherralta vaadittavan johtamistutkinnon suunnitelmassa johtajuus nähdään 

kolmenlaisena: administraatio (hallinto), management (asioiden johtaminen) ja leadership 

(ihmisten johtaminen).  Tähän kolminaisuuteen suunnitelmassa lisätään vielä 

pastoraalinen johtaminen.
47

  Samansuuntaisesti kirjoittaa Pentti Huhtinen seurakunnan 

johtamisen kolmesta tehtäväalueesta. Ensimmäinen kirkkoherran tehtävä on työyhteisön 

johtaminen. Sen Huhtinen näkee ennen kaikkea toiminnan johtamisena ja toiminnallisten 

tavoitteiden löytymisenä yhdessä. Toinen kirkkoherran johtamistehtävä on hallinnon 

johtaminen. Sen tärkein puoli on huolehtia siitä, että rakenteen mukainen toiminta 

tapahtuu. Se toteutuu asioiden valmistelussa, kokousten johtamisessa, taloudessa. Tähän 

osa-alueeseen kuuluu myös henkilöstön johtaminen. Kolmantena johtajuuden alueena 

Huhtinen mainitsee pastoraalisen johtajuuden. Se voidaan määritellä hengelliseksi 

johtajuudeksi, jonka tarkoituksena on vetää ihmisiä tietoisuuteen Jumalasta ja vastuuseen 

seurakunnan toiminnasta. Huhtisen mielestä pastoraalinen johtajuus tulee esiin 

symbolisesti. Johtaminen ei ole vain tekemistä, vaan olemista.
48

 

Käytännön tasolla kirkkoherran tehtäväkuva näyttää muuttuneen entistä enemmän 

hallinto- ja johtotehtäviin. Harri Palmu tutki papin tehtäviä ja papin vaaleja 1980-luvun 
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lopussa ja tulokset kertovat kirkkoherrojen ja muiden pappien toimenkuvien eroavan 

selkeästi toisistaan. Hallintotehtävät muodostivat runsaan kolmanneksen kaikista 

kirkkoherrojen tehtävistä.
49

 Toisessa Palmun tutkimuksessa kirkkoherrojen keskityöajaksi 

tuli 56 tuntia viikossa. Kirkkoherran työtunnit näyttivät lisääntyvän seurakunnan 

väkiluvun mukaan, pois lukien kaikkein suurimmat seurakunnat.
50

 Kati Niemelän Papisto 

ja kanttorit 2010 -kyselyn mukaan pappien työaika on hieman parantunut, mutta huonoin 

tilanne on edelleen kirkkoherroilla, joista 37 prosentilla jää vapaapäiviä pitämättä lähes 

joka viikko. Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että kirkon työntekijöistä kirkkoherrat 

tekevät pisintä työviikkoa, joka oli lähes 50-tuntinen.
51

 

1.3.2.  Professionaalistuminen ja johtajaksi tuleminen 

 

Kirkkoherranvaaliprosessi eli kirkkoherraksi hakeutuminen voidaan nähdä osana 

ammatillista kehittymistä. Harri Palmun mukaan papiston ammatillistuminen voidaan 

Suomessa nähdä varsin merkittävänä tekijänä sekä institutionaalisella että yksilötasolla. 

Palmu kirjoittaa, että papin virassa ammatillistuminen voi tarkoittaa esimerkiksi 

erikoistumista tietylle, rajatulle lohkolle ja teknistä taitavuutta siinä, ammatillisen 

toiminnan asiasuuntautunutta luonnetta, tutkivaa, kriittistä asennoitumista työhön, 

pyrkimystä eteenpäin valitulla uralla ja ammattijärjestön jäsenyyttä.
52

 Palmu toteaa, että 

kirkkoherraksi hakeutuminen ja valituksi tuleminen näyttävät olevan yksinkertaista. 

Monella se on ainoa tapa edetä uralla.
53

 

Pekka Asikainen kirjoittaa väitöskirjassaan, että papin ja kirkkoherran tehtävissä sekä 

hengellinen että ammatillinen identiteetti ovat nivoutuneet yhteen.
54

 Ammatillinen 

identiteetti on ymmärrystä itsestä ammatillisena toimijana, miten henkilö ymmärtää 

itsensä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen sekä millaiseksi hän haluaa työssään tulla. 

Jatkuva ammatillisen identiteetin rakentaminen on haasteena yhä ajankohtaisempaa eri 

aloilla. Identiteetin muodostumiseen vaikuttaa se, miten työntekijät asemoivat itsensä 

yrityksen arvoihin, kulttuuriin ja tavoitteisiin.
55

 Kaiken kaikkiaan ammatti-identiteetti on 

jotakin, joka on luotava itse.
56
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Kati Niemelä tutki väitöskirjassaan Teologiksi? teologiseen tiedekuntaan pyrkivien 

ammatillisia tavoitteita ja mielenkiinnon kohteita. Tutkimuksen mukaan joka neljäs 

pyrkijä tähtäsi seurakuntapapiksi. Papiksi tähtäävät olivat muita uskonnollisesti 

aktiivisempia ja kotoisin uskonnollisemmista kodeista. Heidän persoonallisuuttaan kuvasi 

sosiaalisuus, ja teologiksi hakeutumista kutsumustietoisuus. Niemelä löysi pyrkijöistä 

neljä tyyppiä, viestintä- ja tutkimustehtävistä, julistustehtävistä ja auttamisammateista 

kiinnostuneet sekä teologisista ammateista kiinnostumattomat.
57

 

Kirkkoherraksi tuleminen on ammatillisen identiteetin kehitysvaihe. Kirkkoherraksi voi 

tulla vain pappeuden ja yleensä vahvan seurakuntatyön kautta. Teologinen ammatti-

identiteetti näyttäytyy kirkkoherroilla vahvana. Pekka Asikaisen väitöskirja tutki pappeja, 

jotka hakeutuivat kirkkoherran virkaan pätevöittävään johtamiskoulutukseen. Asikainen 

löysi neljä erilaista motivaatiotyyppiä koulutukseen hakeutumiselle. Ensimmäistä ryhmää 

hän kutsui itsensä kehittäjäksi. Tähän tyyppiin kuuluvien koulutusmotiiveja olivat itsensä 

kehittäminen, ammatillinen kehittyminen nykyisessä tehtävässä ja johtamiseen liittyvän 

tiedon saaminen. Toinen motivaatiotyyppi oli kombinaatio-opiskelijat, jotka yhdistivät 

sekä muodollisen pätevyyden saavuttamisen että itsensä kehittämisen tavoitteet. Kolmas 

ryhmä syntyi pätevyyden tavoittelijoista. Tyypin ajatteluun kuului koulutuksen 

suorittaminen mahdollisen työuralla etenemisen kannalta. Neljäs ryhmä koostui etsijöistä, 

jotka miettivät soveltuvuuttaan kirkkoherraksi. Tässä ryhmässä motivaatio oli ulkoinen; 

siihen saattoi liittyä pyyntö virkaan hakemisesta tai aviopuolison kehotus. Asikaisen 

haastattelemasta 19 opiskelijasta seitsemän ilmoitti, että heidän tähtäimessään on 

tulevaisuudessa kirkkoherran tehtävät. Kirkkoherran virkaa pidettiin eräänlaisena 

ammatillisena ihanteena.
58

 

Papin ammatti on perinteisesti luokiteltu professioksi. Käsitteellä on tarkoitettu arvostettua 

ammattia tai elinkeinoa, johon on liittynyt spesifioitunut tietoperusta, harkintavaltaa, 

auktorisoitu asema ja pyrkimys edistää yleistä hyvää.
59

 Voitto Helanderin mukaan siihen 

on kuulunut myös tunnustus kuulumisesta tiettyyn yhteisöön.
60

 Konttinen näkee aateliston 

ja papiston muokkautuneen erityislaatuisiksi statusryhmiksi 1600-luvulla. Papisto laajeni 

voimakkaasti 1600-luvulla aatelishallintaisessa yhteiskunnassa. Laajenemisen syynä oli 

ilmeisesti yhtenäistämispolitiikka; luterilaista papistoa käytettiin välineenä kansan 

mukauttamiseen yhtenäisen hallinnan alaisuuteen.
61
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Johtaminen on aivan oma uransa, oli sitten organisaation toiminta-alue millainen vain.
62

 

Julkisessa hallinnossa on noussut esille niin erilaisten hallintovirkojen kuin myös 

johtamistyön professionalisoituminen. Erityisesti johtamisen professionaalistuminen sai 

alkunsa yritystoiminnassa ja sen käytäntöjen muuttuessa, jolloin yhä useammalle 

johtamisesta tuli ammatti.
63

 Päivi Sutinen toteaa väitöskirjassaan, ettei historia tunne yhtä 

niin nopeasti syntynyttä ja voimistunutta instituutiota kuin johtaminen. Modernina 

aikakautena johtamisen tavoitteena oli hallinta. Johtamisen professionaalistumiseen liittyi 

funktionaalinen professiokäsitys, jonka mukaan professiolla oli oikeus kontrolloida 

itseään, asettaa itselleen standardit, soveltaa tieteellistä tietoa ja esiintyä sosiaalisesti 

vastuullisena ”hyvän takuumiehenä”. Postmodernina kautena johtamiseen tuli haasteena 

toimintaympäristön jatkuva päämäärien ja toiminnan uudelleen määräytyminen. Johtajuus 

ei perustukaan virallisesti valtaan, vaan jatkuvasti uudelleen määrittyvään asemaan 

ihmisten välisissä suhteissa.
64

 

Kirkkoherraksi voi tulla kirkkolain mukaisesti vain pappi, joka on suorittanut 

pastoraalitutkinnon ja johtamiskoulutuksen.
65

 Tällä kentällä ei ole professioiden välistä 

kilpailua.
66

 Kirkkoherrojen professionaalistuminen on kirkon johtamisjärjestelmän 

uudistumisen myötä kokenut uuden asteen. Kirkon johtamisjärjestelmä perustuu kolmeen 

vaiheeseen. Kirjo I on kirkkoherraksi valmistava koulutus eli seurakuntatyön johtamisen 

tutkinto. Kirjo II on tehtävälähtöinen johtamiskoulutus, johon voi osallistua kirkkoherraksi 

päästyä. Kirjo III on johtamisen erityiskoulutus.
67

 

Seurakunnan voi luokitella julkishallinnolliseksi asiantuntija- tai voittoa 

tavoittelemattomaksi organisaatioksi (nonprofit).
68

 Tällöin on tyypillistä, että sitä johtaa 

asiantuntija. Seurakunnassa kirkkoherran tulee olla teologi eli pappi. 

Asiantuntijaorganisaatioita voivat olla esimerkiksi työpaikat, joissa työskentelee 

insinöörejä, lääkäreitä, juristeja ja kouluttajia. Asiantuntijaorganisaatioissa esimiesasema 

on monelle uralla etenemistä ja siihen hakeudutaan monista syistä. Hakeutumista on 

kuvailtu ajopuuteorialla tai taloudellisilla korvauksilla. Usein esimiesasemaa tarjotaan 

hyvälle asiantuntijalle, kun paikka vapautuu. Asiantuntijasta esimiesasemaan siirtyminen 

voi kuitenkin olla haaste. Se edellyttää roolin muutosta. Asiantuntijajohtajille on 

tyypillistä taiteilu oman ammatti-identiteetin ja esimiesroolin välillä. Heillä on usein 
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voimakas ammattieettinen kytkentä oman ammattikuntansa kollegoihin. Uuden roolin 

omaksuminen on sidoksissa siihen, siirtyykö henkilö entisten kollegoiden esimieheksi vai 

kokonaan uuteen työyhteisöön. Työhön liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta myös 

haasteita. Monet asiantuntijaorganisaatioiden johtajat kokevat olevansa huonoja johtajia 

verratessaan itseään muihin johtajiin. Vuoren mukaan monen kirkkoherran vaikeus on 

liittää kirkkoherran tehtävät muihin papillisiin tehtäviin eli hoitaa kirkkoherran työtä 

”kappalaisen sydämellä”.
69

  

Kirkkoherra on myös julkishallinnossa oleva johtaja. Tällöin sitä ohjaavat yleiset intressit 

ja ympäristön arvot. Petri Virtasen ja Jari Stenvallin mukaan julkisen johtamisen sisältö 

nousee organisaation tehtävästä, esimerkiksi yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta. 

Toinen leimallinen piirre on moniulotteinen ja kompleksinen päätöksentekojärjestelmä. 

Kolmas julkisen johtamisen erityispiirre on tilintekovastuullisuuden luonne. Johtajan 

virkavastuu on saavuttaa toiminnalliset tavoitteet ja samalla vastata toiminnan 

tehokkuudesta ja tuottavuudesta.
70

  

1.4.  Aiempi tutkimus 

 

Kirkkoherranvaalia on kirkkohistoriallisesta aspektista käsin tutkittu papinvirkojen täytön 

ja ehdokasasettelun osalta laajasti.
71

 Mielenkiinto on kohdistunut kuitenkin lähinnä 1600–

1800 -lukuihin. Kirkkoherran vaalia ei ole kokonaisvaltaisesti tutkittu aiemmin.  

Lähimpänä tätä tutkimusta on Erkki Walleniuksen pro gradu -tutkimus.  Wallenius tutki 

Ristiinan kirkkoherran vaalia heinäkuussa 1971.
72

 Tutkimuksen aineisto kerättiin 

haastattelemalla vaaleissa äänestäneitä ristiinalaisia. Tutkimukseen osallistui 50 vaaleissa 

äänestänyttä seurakuntalaista.
73

 Tutkimuksessa todettiin, että vain melko harva valitsija 

muutti mieltään vaalikampanjan aikana. Varsin suuri osa, yli puolet, äänesti papinvaalissa 

ilman, että kävi kuuntelemassa yhtään vaalisaarnaa. Ne, jotka vaalisaarnaa kuuntelivat, 

kiinnittivät huomiota papin messuamiseen.
74

 

Walleniusta lukuun ottamatta kirkollisia vaaleja papinvaalin näkökulmasta on tutkittu 

varsin vähän. Harri Palmu on vuonna 1988 kirjoittanut kirjan Papin tehtävät ja papinvaalit. 
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Tutkimuksen yhtenä tehtävänä oli selvittää käytyjen papinvaalien todellista kulkua ja 

kehitystä. 
75

 Esimerkiksi kirkkoherran virkojen osalta tarkasteluajankohtana vuosina 1947 

– 1986 tuloksena oli kirkkoherran viran hakijoiden väheneminen. Sama suuntaus oli 

näkyvissä myös kappalaisen viran täytössä. Tutkimuksessa kävi ilmi myös, että 

ehdokasasettelussa vielä 1940-luvun lopulla useimmiten valituksi tuli ensimmäiselle 

vaalisijalle asetettu pappi, kun taas 1950-luvun lopussa tilanne näytti muuttuneen.  

Tarkastelujaksoissa noin puolet tuli valituksi ensimmäiseltä vaalisijalta. Tutkimuksen 

johtopäätöksinä mainittiin muun muassa tuomiokapitulin tekemän ehdokasasettelun 

merkityksen väheneminen. Palmu toi esiin myös mahdollisuuden, jossa ehdolle asetettujen 

raja poistettaisiin.
76

 

Muita kirkollisia vaaleja koskeva tutkimus painottuu pääosin seurakuntavaaleihin eri 

aikakausilta. Paavo Kortekankaan ja Voitto Huotarin Seurakunta vaaliuurnilla -

tutkimuksessa todettiin muun muassa, että äänestäjät suosivat uskonnollisella pohjalla 

muodostettuja valitsijayhdistyksiä.
77

 Juha Kauppinen teki samantyyppisen tutkimuksen 

vuonna 1986. Yleinen huomio seurakuntavaalien kehityskulusta oli se, että vaalia kohtaan 

tunnettu mielenkiinto väheni tasaisesti. Vuoden 1986 seurakuntavaaleissa 

äänestysvilkkaus oli sidoksissa neljään tekijään, eli seurakunnan kokoon, seurakunnan 

alueelliseen sijaintiin, toiminnalliseen aktiivisuuteen sekä ehdokkaiden määrään. 
78

  

Seurakuntavaaleja on ehdokkaiden vaalikelpoisuuden ja tunnusten käyttökiellon 

näkökulmasta tutkinut Anita Savioja pro gradu -tutkielmassaan. Hallintotieteen alan 

tutkimus totesi, että ehdokaslistojen tunnuksettomuudella oli selkeä yhteys 

seurakuntavaalien äänestysprosenttiin.
79

 Uudempaa tutkimusta seurakuntavaaleista on 

esimerkiksi Henrietta Grönlundin tutkimus vuoden 2010 seurakuntavaaleista ja nuorista.  

Nuorten äänestysprosentti jäi alhaiseksi, muttei radikaalisti alhaisemmaksi kuin 

iäkkäimmissä ikäluokissa. Syitä äänestämiseen olivat myönteinen suhtautuminen 

seurakunnan työhön, halu vaikuttaa seurakunnan asioihin ja usko äänestämisen 

vaikutusmahdollisuuksiin.
80

 Seurakuntavaalit olivat keskiöissä myös Helsingin yliopiston 

kirkkososiologian opiskelijoiden graduseminaarin mikrokirjassa Vaalit ja valta kirkossa. 

Mikrokirjassa todetaan muun muassa, että yhteiskunnassa tapahtunut medioituminen 

näkyy vaalien käytännöissä ja merkityksissä sekä uskonto ja politiikka liittyvät toisiinsa 

niin kirkollisissa kuin valtakunnallisissa vaaleissa.
81
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Myös valtiollisia ja kunnallisia vaaleja on tutkittu runsaasti. Esimerkiksi vuoden 2012 

kuntavaaleja on tutkittu politiikan julkisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa havaittiin 

muun muassa, että mediajulkisuus jakaantui kahtia, valtiolliseen ja paikalliseen 

uutisointiin.
82

 Vaaleja on tutkittu Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman tutkimuksessa 

vaalikäyttäytymisen näkökulmasta kunnallis- ja eurovaaleissa. Tutkimuksessa tuli ilmi, 

että kuntalaisten äänestyskäyttäytyminen muuttuu hitaasti. Suomalainen äänestäjä on 

hyvin puolueuskollinen ja valitsee vaaleista toiseen saman edustajan.
83

 Pertti Pesonen tutki 

suomalaista äänestyskäyttäytymistä Mäki-Lohiluomaa laajemmin.  Pesosen mukaan 

äänestyskäyttäytymiseen liittyy kolme piirrettä: puolueen valinta, ehdokkaan valinta ja 

valinta osallistumisesta. Pesosen mukaan suurin osa oli sitä mieltä, että puolue on 

ehdokasta tärkeämpi.
84

  

Eräs tämän tutkimuksen näkökulma on johtajaksi tuleminen. Tästä näkökulmasta 

katsottuna tutkimuksen maastoa lähelle tulee Pekka Asikaisen väitöskirja Kirkkoherran 

virkaan pätevöittävä johtamiskoulutus opiskelijoiden arvioimana. Tutkimus käsittelee 

kirkkoherraksi pätevöittävää johtamiskoulutusta opiskelijoiden oppimisprosessin ja 

toisaalta heissä tapahtuvan ammatillisen kasvun näkökulmasta. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että opiskelijat olivat pääasiassa tyytyväisiä koulutukseen. Kuitenkin psykologinen testi ja 

opiskelijoiden arviointi herättivät voimakkaita tunteita. Opiskelijoiden käsitykset 

kirkkoherran tehtävistä muuttuivat koulutuksen aikana kokonaisvaltaisempaan suuntaan.
85

  

Tässä tutkimuksessa tutkimustehtävän avautuminen on vaatinut kirkkoherran viran 

erityisluonteen ymmärtämistä. Tutkimuksellisesti kirkkoherran tehtävä ja johtajuus on 

ollutkin kiinnostava kohde.  Esimerkiksi Pekka Kivilevo tutki pro gradu -työssään 

kirkkoherraa seurakuntaorganisaation johtajana. Kivilevo jakoi seurakunnan johtamistyön 

kolmeen tasoon: operatiiviseen, administratiiviseen ja strategiseen tasoon.
86

 Teemu 

Salmisen pro gradu -tutkimus kirkkoherroista muutoksen johtajina antoi kirkkoherroista 

kuvan keskustelevina ja demokraattisina johtajina.
87

 Terhi Oikkosen tutkimus puolestaan 

kohdentui kirkkoherran ja talouspäällikön välisiin rooliodotuksiin ja -konflikteihin. 

Tutkimuksen mukaan sekä kirkkoherrat että talouspäälliköt pitivät johtajuusrooleja 
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tärkeinä. Ihmisten välisiä suhteita koskevissa roolissa johtajan rooli oli kirkkoherroille 

tärkeämpi.
88

 

Kirkkoherruutta johtajuuden näkökulmasta käsittelee myös Harri Palmun Paimen 

johtajana -tutkimus vuodelta 1990. Tutkimus käsitteli kirkkoherroja johtajina, esimiehinä 

ja pappeina sekä selvitti käytännön työn sisältöä ja toimintatapoja. Tutkimukseen 

osallistuneista kirkkoherroista 79 prosenttia oli 40–60 -vuotiaita. Kirkkoherroista 35 

prosentilla ei ollut minkäänlaista johtamistaidollista koulutusta. Kirkkoherran tehtävät 

jakaantuivat kolmeen ryhmään: julistustehtäviin, johtamistehtäviin, ja muihin tehtäviin. 

Kirkkoherrat korostivat tehtävissään ensisijaisesti papillisia tehtäviä. Kirkkoherrojen 

auktoriteetti seurakunnissa perustui selkeästi virka-asemaan.
89

 Tutkimus oli osa laajaa 

seurakuntaa työyhteisönä käsittelevää tutkimusta.
90

 

1.5.  Bourdieun kenttämalli kirkkoherranvaalikentän 

taustateoriana 

 

Pierre Bourdieun (1930–2002)
 
relationaalinen sosiologia antaa tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen.
91

 Bourdieun kehittämä kenttämalli auttaa näkemään kirkkoherranvaalin 

eräänlaisina toimintakenttinä, joissa pelataan ja kamppaillaan pääomista. Bourdieun teoria 

auttaa ymmärtämään toimijan (hakijan tai ehdokkaan) habituksen ja ulkoisen 

toimintakentän kohtaamista. Teoria auttaa kuvaamaan vaaliprosessiin kuuluvat 

toimintakentät ja vallankäyttöä siellä. Bourdieun kenttämallin avulla pyrin erittelemään 

millaiset pääomat ovat auttaneet hakijoita pääsemään ehdokkaaksi eli varsinaiselle 

vaalikentälle sekä tällä uudella toimintakentällä voittamaan eli saamaan vaalissa eniten 

ääniä.  Käytän vaalin toimintakentästä nimeä vaalikenttä. Vaalikenttä on laaja käsite 

kaikelle sille toiminnalle, mikä liittyy vaalin valmistelevaan työhön tuomiokapitulissa, 

vaalilautakunnan työhön seurakunnassa sekä itse vaalin toteutumiseen.  

Bourdieulle kenttä on sosiaalinen tila, joka muodostuu erilaisista suhteista ja niiden 

asemista.
92

 Bourdieulle kenttä on oma erillinen sosiaalinen universumi.
93

 Kenttä voi olla 
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mikä vain, taide, työ, kulutus. Jokaisella niistä on omat pelisääntönsä. Kentällä on erilaisia 

toimijoita, jotka pyrkivät parhaimmalla mahdollisella tavalla hyödyntämään omaa 

pääomaansa erottuakseen omalla tyylillään ja maullaan kentälle pyrkijöistä.
94

 Kenttä on 

sosiaalinen areena, jossa taistellaan resursseista ja pääsystä niihin. Kentät määrittelevät 

päämäärät, joita tavoitellaan, esimerkiksi elämäntyyli, asuminen, koulutus, työ, maa, valta, 

sosiaalinen asema ja panokset, joilla pelataan.
95

 Kentälle pääsee vain omaksumalla 

kulloinkin vallitsevat säännöt ja osoittamalla hallitsevansa ne.
96

 

Bourdieun mukaan kentän rajat ovat siinä, missä kentän vaikutukset lakkaavat. Kentän 

rajat on kuitenkin vaikea määritellä, koska ne ovat jatkuvan kilpailun kohteena itse 

kentällä. Koska kentän rakenne muodostuu siellä olevien henkilöiden perusteella, ja 

kentällä on kyse henkilöiden välisten asemien voimasuhteista, ovat kentän rakenne ja rajat 

jatkuvassa muutoksessa.
97

 Bourdieun mukaan esimerkiksi uskonnon kenttä noudattaa 

omaa erityislogiikkaansa.
98

 

Vaalikentän rajojen ymmärtämistä on myös selvennettävä. Vaalikentällä rajat eivät synny 

virallisen organisaation perusteella, vaan ehdokasasettelun kentällä hakijoiden ja 

tuomiokapitulin jäsenten, ja seurakuntakentällä ehdokkaiden ja seurakuntalaisten asemien 

suhteiden perusteella. Näin kentän rakenne ei ole koskaan stabiili, sillä voimasuhteet 

muuttuvat koko ajan. Hakijalla voi olla esimerkiksi pääomana kotikenttäetu suhteessa 

muihin hakijoihin alkutilanteessa. Voimasuhteet voivat muuttua hakijan jäädessä 

vaalisijojen ulkopuolelle. Voi olla myös niin, että joku hakijoista peruu hakemuksensa. 

Jonkun hakijan saadessa puolestaan ensimmäisen vaalisijan, saattavat voimasuhteet 

muuttua kuitenkin seurakuntakentälle päästyä. Esimerkiksi seurakuntalaisista koostuva 

ryhmä saattaa asettua näkyvästi jonkun toisen ehdokkaan taakse. Kentällä voi olla myös 

alakenttiä. Tietty kenttä voi laajentua tai sulautua osaksi toista.
99

 Vaaliprosessissa 

ehdokasasettelun kenttä sulautuu osaksi seurakuntakenttää. 

Kentällä pärjää pääoman avulla, jota tavoitellaan.  Bourdieun mukaan on kolmenlaista 

pääomaa: taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Näihin voi vielä lisätä 

symbolisen pääoman.
100

 Kulttuurista pääomaa on ruumiillistunut, objektifioitu sekä 

institutionalisoitu kulttuurinen pääoma. Ruumiillistunut kulttuurinen pääoma on 

investointeja, habitukseen tallentunutta kulttuurisesti legitiimin käytöksen oppimista. 

                                                                                                                                                                               
93

 Bourdieu 1993, 162. 
94

 Bourdieu 1998b, 34; Mäkelä 1994, 250.  
95

 Jenkins 1992, 84–85. 
96

 Roos 1985, 12. 
97

 Bourdieu & Wacquant 1995, 127–128; Bourdieu 1998a, 44; Bourdieu 1987, 106–108. 
98

 Bourdieu & Wacquant 1995, 125. 
99

 Hiltunen 2013, 37; Salo 2004, 34. 
100

 Bourdieu & Wacquant 1995, 148–149. 



28 
 

Objektifioitu kulttuurinen pääoma on puolestaan tietyn kulttuurin piiriin kuuluvien 

esineiden omistamista tai hallitsemista. Institutionalisoitu kulttuurinen pääoma on 

yhteydessä titteleihin, arvoasemiin tai vastaaviin institutionalisoituihin legitiimisyyden 

tunnuksiin. Kielellinen pääoma on kulttuurisen pääoman alalaji, sillä ihmisten arkinen 

kielellinen vuorovaikutus on kuin taloudellista vaihtoa, jossa kielellisellä pääomalla 

puhujien välille voi syntyä kaupankäynnin kaltainen vaihtosuhde. Sosiaalinen pääoma on 

ihmisen institutionalisoituneita tuttavuus- ja arvostussuhteita. Sosiaalinen pääoma on 

olemassa vain ”toisten silmissä”. Symbolinen pääoma on pääomaa, joka muuttuu 

symbolisesti tehokkaaksi, kun se tunnistetaan ja sille annetaan arvoa.
101

  

Eri pääomat ovat Bourdieulle ominaisuuksia, taloudellinen pääoma omaisuutta, tuloja ja 

virka-asemia, sosiaalinen pääoma sitä, kuinka paljon ja millaisia suhteita henkilöllä on, 

käytöstapojen tuntemista erilaisissa tilanteissa. Pääoman muodot saadaan osittain 

kasvatuksen muodossa perheeltä, mutta osittain ne hankitaan kentällä ”taistelussa” muiden 

kentällä toimivien kanssa.
102

 Pääomat ovat usein toisiinsa kietoutuneita.
103

  

Kirkkoherranvaalikentällä hakijan ja ehdokkaan vahvuus kentällä riippuu hänen 

pääomansa määrästä ja koostumuksesta suhteessa muihin hakijoihin tai ehdokkaisiin. 

Useimmat pääomalajit ovat jollain tavalla mitattavissa vaalikentällä paitsi symbolinen 

pääoma.  Toimintaympäristössä toimivat huomaavat Bourdieun mukaan kyllä sen. 

Ilmiselvää on, että hakijat, joilla on eniten pääomaa, saavat vaalisijat kirkkoherranvaaliin. 

Jo kirkkoherran virkaa hakevalta edellytetään lähtötilanteessa ainakin jonkinlainen määrä 

pääomaa. Ehdokasasettelun kentällä pääomat muodostuvat kirkkojärjestyksen asettamien 

kyvyn, taidon ja viran erityisten tarpeiden mukaisesti. Mitä enemmän hakija on näiden 

vaatimusten mukainen tai ansioitunut näissä vaatimuksissa, sitä paremmin kenttä hänet 

hyväksyy, eli sitä varmemmin hakija on vaalisijoilla. Näin ensimmäisellä vaalisijalla oleva 

saa paremman aseman vertaisiinsa nähden. Ensimmäinen vaalisija voi saada 

seurakuntakentällä nimen omaa symbolisen arvon. Henkilö, jolla on symbolista pääomaa, 

voi erottautua muita arvovaltaisempaan asemaan kentällä. 

Pääomien taustalla on sisäistyneitä elämänasenteita ja suhtautumistapoja (dispositio).
104

 

Yhdessä nämä muodostavat Bourdieun ajattelussa habituksen, joka on elämäntavan 

näkymätön perusta, elämäntavan ja kulttuurin yhteinen nimittäjä.
105

 Ylipäätään habitus on 
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tunne paikasta ja roolista maailmassa.
106

 Habitus on henkilöhistoriamme tuote, ruumiiksi 

tullut sisäistetty historiamme.
107

 Tällä Bourdieu tarkoittaa, että habitukseen voivat 

vaikuttaa koulutus ja sosiaaliset kokemukset. Se voi olla historian muuttamaa uusien 

kokemuksien tai koulutuksen johdosta.
108

 Hiltunen toteaa, että Bourdieun ajattelussa 

pääoma muokkaa habitusta ja habitus pääomaa. Habituksessa on kyse kognitiivisesta 

konstruktiosta, joka auttaa kentän rakentumista merkitykselliseksi maailmaksi. Habitus on 

kokonaisvaltaista käyttäytymistä, joka ilmenee niin kielenkäytössä, koulutuksessa, 

pukeutumisessa, ajattelussa kuin asioiden arvostamisessa. Habitus on tulosta 

taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen rakenteiden omaksumisesta. Siihen liittyy 

kaikki se mitä sanoa tai jättää sanomatta, tehdä tai jättää tekemättä.
109

 Habitus on kuin 

kehys, jonka perusteella ihminen suhtautuu uusiin kokemuksiinsa. Habitus ohjaa ihmisen 

havaintoja.
110

  

Habitus ei ole vain abstrakti tai ideaali käsite. Se ei myöskään ole vain käyttäytymistä, 

vaan osa sitä.
111

 Habituksen ruumiillistuminen saa toisen merkityksen Bourdieun 

käyttämässä sanassa hexis, jolla Bourdieu tarkoittaa tapaa ”kantaa itsensä”, tapoja, tyylejä. 

Hexis on ulkoisesti havaittavaa käyttäytymistä. Habitus on ikään kuin asenteellinen 

suhtautumistapa ja hexis fyysistä käyttäytymistä. Molemmat ovat kasvatuksen tulosta.
112

 

Bourdieu näkee habituksen yhdistäväksi periaatteeksi, joka kääntää tietyn aseman 

olennaiset luonteenpiirteet yhtenäiseksi elämäntyyliksi.
113

  

Kenttä ei siis ole kuollut rakenne tai tyhjä paikka. Kenttä ei ole kuitenkaan kenttä yksin, 

vaan kenttä ja habitus muodostavat sen pelitilan. Ne toimivat vain suhteessa toisiinsa.
114

 

Habituksen ja kentän suhde toimii vaikutussuhteena. Kenttä määrää habituksen rakenteen 

niin, että se vastaa kenttää.  Suhde on myös tiedollinen. Habitus edesauttaa konstituoimaan 

kentän merkitykselliseksi maailmaksi. Oikealla kentällä habitus on kuin ”kala vedessä”.
115

 

Habituksen perusteella mahdollinen kirkkoherran virkaa hakeva joko ymmärtää pelin 

luonteen ja panosten arvon, minkä perusteella hän on halukas pelaamaan tai ei. Habitus 

määrittää sitä, näkeekö mahdollinen hakija kentän merkitykselliseksi vai ei.  
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Kenttä käyttää valtaa ja kontrolloi sitä symbolisen väkivallan avulla. Symbolinen 

väkivalta selittää luokkaherruuden ja valtioiden tai sukupuolten väliset valtasuhteet.
116

 

Bourdieun ajattelussa niillä, joilla on kentällä erityispääomamonopoli, vallan tai erityisen 

auktoriteetin perusta, suosivat kentällä säilyttäviä strategioita.
117

 Hallituille luokille 

tarjoillaan tietynlainen kulttuuri eli doksa (luulo, käsitys), jossa tietty sosiaalinen järjestys 

näyttäytyy ainoana mahdollisena vaihtoehtona. Hallitsevan luokan tarkoitus on aina pitää 

mahdollisimman suuri osa yhteiskunnallisista käytänteistä doksan tilassa.
118

 Doksa on 

oikea näkemys kentästä, jonka hallitsevat ovat saaneet hyväksytyksi vallitsevaksi.
119

 

Niillä, joilla on kuitenkin kentällä niukimmin pääomaa, suuntautuvat kumouksellisiin eli 

kerettiläisiin strategioihin. Tämän heterodoksian tarkoitus on rikkoa doksa.
120

 Symbolinen 

väkivalta on sitä, että tietty sosiaalinen järjestys näyttäytyy toimijoille ainoana 

mahdollisena vaihtoehtona käyttäytymistapojen ja uskomusten kautta.
121

 Symbolisen 

väkivallan myötä toiset ryhmät määrittyvät sosiaalisesti vähempiarvoisiksi. Alistetut 

ryhmät omaksuvat hallitsevien ryhmien sosiaaliset kategoriat osaksi identiteettiään. 

Symbolisen väkivallan myötä ihmiset hyväksyvät vallan kentän asettamat tavoitteet 

omikseen.
122

 Symbolinen väkivalta perustuu rakenteellisesti eriarvoisiin asetelmiin 

(symbolisen pääoman epätasaiseen jakautumiseen), niin kielessä, kasvatuksessa, 

kulttuurissa kuin koulutuksessa.
123

  

Vaalikenttä on kirjallisten sääntöjen ja lakien sekä perinteiden myötä rakenteeltaan vakaa. 

Näennäisestä vakaudesta huolimatta, doksista vastakkainasettelua voi esiintyä esimerkiksi 

arvosteltaessa toisten saamia vaalisijoja tai arvosteltaessa ehdokkaan vaalityötä. 

Kirkkoherranvaaliprosessissa symbolinen väkivalta voi näkyä myös esimerkiksi 

kirkkoherran vaalitapaan suhtautumisena. Esimerkiksi hakijalla, jolla on omasta 

mielestään hyvät edellytykset päästä vaalisijoille tai ehdokkaalla, jolla on hyvät 

edellytykset saada paljon ääniä, on halu pitää kiinni kirkkoherran valitsemisesta 

kansanvaalilla. Tällainen hakija haluaa pitää kiinni nykyisestä strategiasta. Vaalin 

muuttuessa esimerkiksi valtuustovaaliksi, hänen valtasuhteensa muuttuisivat. Voi olla 

myös niin, että hakija, joka ei ole saanut vaalisijaa ja tekee siitä valituksen, ei ole 

hyväksynyt järjestelmän doksaa ja haluaa osoittaa sen keinotekoisuuden. Samalla hän 

haluaa tavoitella omien pääomiensa nousua.
124
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Bourdieun ajattelussa käsitteet habitus, pääoma ja kenttä tiivistyvät pelin kielikuvassa. 

Bourdieulle kenttä on kilpailun tila, jolle löytyy analogiaksi taistelukenttä. Pelaajat 

kamppailevat saadakseen monopolin niihin pääomanlajeihin, jotka ovat kentällä 

olennaisia. Se, miten joku pelaa, liittyy hänen taipumuksiinsa, kyvykkyyteensä, sääntöjen 

sisäistämiseensä (habitus), resursseihinsa, ja siihen, mitä pääomaa tai pelipaikkaa tai 

asemaa (kenttää) tavoitellaan. Se, minkälainen on pelaajan asema kentällä, riippuu siis 

hänen pääomastaan.
125

  

Bourdieun mukaan peli tempaa mukaansa; siinä otellaan sen mukaan kuin siihen yhdessä 

uskotaan. Pelaajat osoittavat hyväksyvänsä pelin, koska ovat siinä mukana pelaamassa.
126

 

Jokaisen kentällä olevan pitää tavalla tai toisella osallistua myös peliin. 

Kirkkoherranvaalissa on siis oltava mukana ainakin minimiosallistumisella eli antamassa 

vaalinäytteen ja osallistumalla ehkä johonkin toiseen tilaisuuteen. Voi myös olla, että 

hakija peruuttaa hakemuksensa, koska on arvioinut tilanteen kentällä väärin. 

Kirkkoherranvaalin kentällä pelipanoksena on kirkkoherran virka. Bourdieun mukaan 

kentällä on myös valttikortteja, joiden arvo vaihtelee pelin mukaan ja samojen korttien 

arvo on erilainen eri peleissä niin kuin myös pääoman eri lajien arvo. Bourdieun mukaan 

on yleispäteviä, kaikilla kentillä päteviä vahvoja kortteja, jotka muodostavat pääoman 

peruslajit. Niiden arvo riippuu siitä, löytyykö sellaista kenttää tai peliä, jossa kyseistä 

pääomaa on mahdollista käyttää. Pelaajan pelimerkkien määrästä riippuu pelaajan 

suhteellinen vahvuus, asema ja strateginen orientaatio. Näin esimerkiksi kaksi yhtä vahvaa 

yksilöä, joiden pääoma on yhtä vahva, voivat erota asemiensa ja asenteidensa suhteen.
127

 

Vaalikentällä voi siis toisessa vaalissa olla kulttuurinen pääoma ratkaisevaa, kun toisella 

kentällä ratkaisevaa voi olla sosiaalinen pääoma. Kaksi tasavahvaa ehdokasta voivat myös 

erota seurakuntakentällä, koska toinen ehdokkaista sopeutuu vaalikentän tapoihin ja 

julkisuuteen paremmin kuin toinen.  

Bourdieu puhuu myös pelisilmästä. Se on habituksen käytännöntajua siitä, mitä kulloinkin 

pitää tehdä. Se on kykyä tehdä asioita, jotka auttavat selviytymään tai menestymään 

tietyissä tilanteissa.
128

 Pelaajat voivat myös julkilausumattomien sääntöjen mukaan 

pelaamalla lisätä pääomaansa tai he voivat yrittää muuttaa pelin sääntöjä, esimerkiksi 

muuttaa eri pääomalajien vaihtokursseja niin, että oman pääomalajin arvo nousee.
129

 Pelin 

vaalikentällä tekee haastavaksi se, että siinä ei pärjää vain omilla ansioilla, vaan siellä on 

jatkuvasti huomioitava muut kentällä olijat. Heikoimmassa asemassa oleva hakija jäätyään 
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ilman vaalisijaa voi alkaa kerryttää pääomaa, jonka katsoo seuraavissa hakuprosesseissa ja 

ehdokasasettelussa tärkeäksi. Heikommassa asemassa oleva ehdokas voi puolestaan alkaa 

kerätä pääomaa, esimerkiksi tutustua aktiivisesti seurakuntalaisiin tai mukautua 

seurakunnassa olevaan herätysliikemaisemaan tai sitten muuttaa kentällä hyväksi 

katsottuja pääomia siten, että ne vastaavat omia. Tällöin ehdokas voi esimerkiksi tehdä 

vaalityötä juuri hänenlaisensa kirkkoherran tarpeellisuudesta seurakunnassa. Kentällä 

pääomat eivät ole kuitenkaan pysyviä ominaisuuksia vaan ne kehittyvät kentässä 

tapahtuvassa muutoksessa. Tällä tavoin riippuen ehdokkaan kiinnostuksesta ehdokas 

pystyy parantamaan asemiaan tutustuessaan esimerkiksi vaalin myötä uusiin ihmisiin.
130

 

Pelitaktiikka voi siis koostua henkilön habituksesta, pääomien määrästä ja rakenteesta, 

asemasta, kentän rakenteesta, tarjolla olevista asemista sekä muiden toimijoiden 

habituksista ja pääomista.
131

 

Bourdieulla on myös kriitikkonsa. Kenttäteorian soveltaminen ei ole ongelmatonta. 

Kenttäteoriaa on esimerkiksi kritisoitu siitä, ettei yksilöiden toiminta perustu läheskään 

aina kilpailuun tai toisten voittamiseen.
132

 Näin voi tietysti olettaa oleva myös 

kirkkoherranvaalissa. Ehdokkaat eivät välttämättä ole niinkään voittamassa toisia kuin 

olemaan käytettävissä, kun seurakunnan kutsu tulee. Lisäksi Bourdieuta on kritisoitu 

muun muassa hänen käyttämiensä käsitteiden epäselvyydestä ja selvärajaisuuden 

puutteesta.
133

 Tässäkin tutkimuksessa käytetyt käsitteet pääoma, habitus ja kenttä vilisevät 

pitkin Bourdieun tuotantoa. Käsitteitä käytetään ja tulkitaan pitkin Bourdieun tuotantoa 

hyvinkin erilaisissa yhteyksissä. 

Bourdieun ajattelu muodostaa monella tavalla monipuolisen ja haastavan teoreettis-

metodologisen kokonaisuuden. Bourdieu tarjoaa systemaattisen käsitteistönsä avoimeen 

käyttöön, koska sen osat tulee aina määritellä ja tarkentaa sen teoreettisen systeemin 

sisällä, jonka ne konstituoivat.
134

 Tässä tutkimuksessa Bourdieun teorian avulla voidaan 

luoda objektiivinen kuva ehdokasasettelun ja seurakuntakentän rakenteesta sekä 

tapaustutkimuksen keinoin selvittää toimintaa näillä kentillä. Bourdieun avulla voidaan 

luoda kokonaisvaltainen kuva vaaliprosessin kentästä ja siihen kuuluvista alakentistä, 

kentän ja toimijoiden suhteesta sekä valtasuhteista kentällä. Bourdieun refleksiivinen 

sosiologia laittaa tutkijan myös peilaamaan jatkuvasti omia tulkintojaan kentällä. 
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

2.1. Tutkimustehtävä 

 

Tutkimuksen tehtävä on selvittää kirkkoherranvaalia prosessina. Vaaleja tarkastellaan 

Pierre Bourdieun kenttäteorian näkökulmasta; miten teorian käsitteet pääomat ja habitus 

vaikuttavat kirkkoherranvaalin kentällä.  

Tämän tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu ensinnäkin tuomiokapitulin työskentelyyn; 

hakuun liittyviin tausta-asetelmiin, aikataulutukseen, hakijoiden motiiveihin, seurakunnan 

intresseihin ja vaaliehdotuksen syntymiseen. Toisekseen tutkimus seuraa, millaisia 

vaiheita seurakunnan sisällä prosessiin liittyy niin vaalilautakunnan työskentelyn, 

tiedotuksen kuin äänestämisen suhteen. Kolmanneksi tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu 

ehdokkaisiin ja seurakuntalaisiin. Millainen kokemus vaali on olla ehdokkaille mukana, 

millaista informaatiota seurakuntalaiset seurakunnalta ja ympäristöstä vaalista saavat? 

Miten seurakuntalaiset osallistuvat vaalinäytejumalanpalveluksiin, ja millaisena tilanteena 

ne näyttäytyvät sekä seurakuntalaisille että ehdokkaille? Millaista vaalityötä ehdokkaat 

itse tekevät? Neljäs ja viimeinen tutkittava vaihe vaaliprosessissa on kirkkoherran 

virkaanasettaminen, koska juhla päättää prosessin. Kokonaisuudessaan tutkimus 

tarkastelee vaalikentän toimijoiden keskeisiä tehtäviä ja näiden toimijoiden keskinäisiä 

suhteita. Tutkimus selvittää vallankäyttöä vaalikentillä; kuka sitä käyttää ja miten sitä 

käytetään.  

Tutkimustehtävän toteuttaminen vaatii sellaisen aineiston, jonka valossa tutkimuksen 

kysymyksenasetteluja on mahdollisuus tarkastella. Aineisto on kerätty neljästä erilaisesta 

kirkkoherranvaalista laadullisen tapaustutkimuksen keinoin, pääosin haastattemalla ja 

havainnoiden. Aineisto ei ole määrällinen ja kaiken kertova, vaan uniikeista vaaleista 

koottu laadullinen aineisto, joka antaa mahdollisuuden ymmärtää kirkkoherranvaalin 

taustoja ja käytänteitä. 

Tutkimustehtävä voidaan pukea seuraavien kysymysten muotoon:  

1. Millainen vaaliprosessi on kokonaisuutena ja mitä vaiheita siihen liittyy?  

2. Millaisia toimijoita vaaliprosessissa on ja miten he kokevat vaalin? 

3. Miten valtaa käytetään ja ketkä sitä käyttävät vaaliprosessissa? 

4. Miltä kirkkoherranvaalikenttä näyttää Bourdieun kenttäteorian, pääomien ja habituksen 

näkökulmasta? 
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2.2. Tapaustutkimus 

 

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa (case study) keskeistä 

ovat tutkittavat tapaukset, joiden määrittelylle tutkimustehtävä ja -asetelma sekä 

aineistojen analyysi perustuu. Tapaustutkimus on enemmänkin tutkimuksellinen 

lähestymistapa kuin aineiston keruu- tai analyysimenetelmä. Tutkimusaineisto voi olla 

kerätty monin eri tavoin ja voi olla peräisin monista eri lähteistä.
135

 Tapaustutkimuksessa 

monipuolisia ja monin tavoin hankittuja tietoja käyttäen tutkitaan joko nykyistä 

tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä.
136

 Tapaustutkimus on monella 

tapaa kaikenkattava metodi.
137

 

Robert E. Stake jakaa tapaustutkimukset kolmeen tyyppiin. Ensimmäinen on itsessään 

arvokas tapaustutkimus (intristic case study). Tällöin ollaan kiinnostuneita tapauksesta 

itsessään, sen mielenkiintoisuuden vuoksi ja kaikista sen yksityiskohdista. Toinen tyyppi 

on välineellinen tapaustutkimus (instrumental case study). Sen avulla pyritään 

ymmärtämään muutakin kuin vain kyseistä tapausta. Kollektiivinen tapaustutkimus 

(collective case study) on useamman tapauksen tutkimusta, jossa halutaan päästä 

laajempaan ymmärtämiseen tai teorian muodostamiseen.
138

 

Tämän tutkimuksen luonteessa voi nähdä Staken jaottelussa tapaustutkimuksen kaikki 

kolme piirrettä. Tutkimuksessa käsitellään kirkkoherranvaalin prosessia neljän eri vaalin 

kautta. Vaalit valikoituivat osin niiden kiinnostavuuden vuoksi (intristic case study), 

esimerkiksi silloin, kun kyseessä oli ”historiallinen” vaali pitkäaikaisen kirkkoherran 

eläköityessä, vaalit käytiin seurakuntaliitostilanteessa, vaali sijoittui maaseudulle tai 

kaupunkiin, tai kun vaaliin liittyi tausta-asetelmia, kuten esimerkiksi vahva 

herätysliiketausta. Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita kunkin vaalin erityispiirteistä. 

Toisaalta otantaan kuului neljä vaalia, jotta voitaisiin luoda yleisempää kuvausta 

kirkkoherranvaaliprosessista (instrumental case study ja collective case study).  

Eriksson & Koistinen ottavat Staken jaottelun rinnalle muitakin tyyppejä laajentaen 

tapaustutkimuksen ymmärtämistä. Kuvaileva tapaustutkimus (illustrative case study) on 

yleistä kuvailevaa kirjoitusta yhdistettynä teoreettiseen ajatteluun. Kuvaileva 

tapaustutkimus saattaa olla esimerkiksi hyvän tarinan tuottamista.  Se voi olla havaitun tai 

innovatiivisen käytännön kuvailua arkipäivän tilanteessa tai jo saavutetun käytännön 

kuvailemista. Kuvaileva tapaustutkimus voi olla hyödyllinen antaessaan tietoa olemassa 
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olevien käytäntöjen luonteesta tai muodosta.
139

 Selittävä tapaustutkimus on pyrkimystä 

selittää tapauksen syntymiseen tai kehittymiseen johtaneita syitä. Se on kiinnostunut 

kausaalisista suhteista ja niihin liittyvistä mekanismeista. Selvittävän tapaustutkimuksen 

tarkoituksena on kehittää tai tuottaa teorioita, jotka selittävät niistä tehtyjä havaintoja. 

Tapaustutkimus voi olla luonteeltaan myös eksploratiivista. Sen mukaan 

tapaustutkimuksessa on tarkoitus löytää uusia teoreettisia ideoita tai hypoteeseja.
140

 

Erikssonin ja Koistisen jaottelussa tämä tutkimus asettuu kuvailevan tapaustutkimuksen 

tyyppiin. Tämä tutkimus haluaa ymmärtää ja tuottaa informaatiota kirkkoherranvaalien 

olemassaolevista käytänteistä ja muodosta. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvailla 

Bourdieun kenttämalliin soveltaen kirkkoherranvaaliprosessi. 

Gagnon näkee tapaustutkimuksessa myös heikkouksia. Ensinnäkin se on hänen mielestään 

aikavievää sekä tutkijalle että tutkittavalle. Toiseksi ulkoinen validius voi olla 

ongelmallista, koska toiselle tutkijalle voi olla vaikeaa jäljittää tapausta. Viimeiseksi 

Gagnon näkee puutteita tapaustutkimusten yleistettävyydessä.
141

 

Käsitteenä laadullinen tutkimus on laaja. Sille on löydetty 43 eri nimikettä. Sitä voi 

lähestyä suuntauksen mukaan tai metodologisen ajattelun koulukunnan tai tutkimuksen 

lähestymistavan mukaan. Keskeiset laadulliselle tutkimukselle yleiset piirteet ovat 

tutkimuksen kokonaisvaltainen tiedon hankinta, joka kootaan luonnollisessa tai 

todellisessa tilanteessa. Ihminen toimii tiedon keruun instrumenttina. Kohdejoukko 

valitaan tarkoituksenmukaisesti, jolloin tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen 

edetessä ja tapaukset käsitellään ainutlaatuisina.
142

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty erilaisia tiedonhankintamenetelmiä kirkkoherran viran 

täyttöprosessin vaiheesta riippuen. Tuomiokapitulin osuutta eli vaaliehdotuksen 

syntymistä on tutkittu haastatteluin sekä tuomiokapitulien pöytäkirja-aineistoihin 

pohjautuen. Vaalitoimintaa seurakunnassa on tutkittu haastattelemalla tutkimukseen 

kuuluvat avainhenkilöt, havainnoimalla vaalinäytteet, vaalipaneelit, osa vaalitilaisuuksista 

ja äänestystilanteista sekä virkaan asettamiset, tutkimalla tuomiokapitulien ja 

vaalilautakuntien pöytäkirja-aineistoa sekä tapauskohteiden toimintaympäristön mediaa ja 

lehdistömateriaalia.
143
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Havainnointi muodosti yhden tärkeän tiedonkeruunmenetelmän tässä tutkimuksessa. 

Tärkeää oli löytää oikea rooli. Kenttätyömenetelmissä voidaan erottaa erilaisia 

osallistumisasteita riippuen tutkijan roolista. Grönfors puhuu havainnoinnin neljänlaisesta 

asteesta. Piilohavainnointi on erikoismenetelmä, jossa tutkija osallistuu kohteiden 

elämään, mutta tilanteen tutkimusluonnetta ei tiedä kuin tutkija. Osallistumattomassa 

havainnoinnissa tutkija on lähinnä ulkopuolinen osallistumaton tarkkailija, jonka rooli on 

olla puhtaasti tutkija. Usein havainnointiin kuuluu haastattelu tietojen syventämiseksi, 

kuten tässä tutkimuksessa. Havainnointi ilman osallistumista on parempi kuin osallistuva 

havainnointi silloin, kun kilpailu arvostuksesta kohteiden kanssa vahingoittaa tutkimuksen 

edistymistä. Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan yleisesti aineiston keruutapaa, 

jossa tutkija osallistuu tutkimansa yhteisön toimintaan. Osallistuvan havainnoinnin 

laajempi muoto on osallistava havainnointi. Tutkija on ikään kuin katalysaattori, joka 

kokoaa ja koordinoi tulevia ideoita, muttei itse toteuta niitä. Osallistava tutkimus on 

tutkijan ja tutkittavan välinen yhteinen oppimistilanne. Osallistava toimintatutkimus 

korostaa yhteisön jäsenten merkitystä tutkimuksen tekemisessä.
144

 

Havainnointimenetelmänä tässä tutkimuksessa on käytetty osallistumatonta havainnointia. 

Tutkija on voinut olla ulkopuolinen tarkkailija kerätessään informaatiota havainnoimistaan 

aiheista. Osallistuva havainnointi tutkimuksessa olisi haitannut tutkittavia. Näin olisi ollut 

esimerkiksi vaalinäytetilanteessa, joka olisi ollut erikoinen sekä ehdokkaalle että 

seurakuntalaisille, tai äänestystilanteessa, jossa osallistuva havainnointi olisi häirinnyt 

äänestystilannetta. Sekä osallistuva että osallistava havainnointi olisivat tuoneet 

tutkimustilanteeseen ikään kuin ylimääräisen toimijan, mikä ei olisi ollut sopivaa vaalin 

luonteeseen, eikä tiedonkeruun kannalta millään tavalla tarpeellista. Osallistumaton 

havainnointi tarjosi tutkijalle mahdollisuuden asettua eräänlaiseen seurakuntalaisen 

rooliin. 

Haastattelulajina käytettiin teemahaastattelua (puolistrukturoitu haastattelu). 

Teemahaastattelu sopii erinomaisesti käytettäväksi, kun tutkitaan emotionaalisesti herkkiä 

aiheita, selvitetään heikosti tiedostettuja seikkoja, tai tutkitaan ilmiöitä, joista 

haastateltavat eivät ole päivittäin tottuneet keskustelemaan. Teemahaastattelussa aihe-

alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat.
145

 Haastattelu 

on yleisimpiä tiedonkeruun menetelmiä. Eräs haastattelun parhaista puolista on sen 

joustavuus. Tässä tutkimuksessa haastattelu on havainnoinnin lisäksi tärkein tiedonkeruun 

menetelmä. Haastateltaville on annettu mahdollisuus tuoda itseään koskevat asiat 

mahdollisimman vapaasti esille. Haastattelun hyvänä puolena on myös mahdollisuus 
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selventää ja syventää vastauksia. Haastattelussa voidaan tutkia myös arkoja tai vaikeita 

asioita. Vastaukset voidaan myös liittää laajempaan kontekstiin. Toisaalta haastattelun 

haittoina ovat sen vaatima taito ja kokemus, haastattelun viemä aika, kustannukset samoin 

kuin virhelähteiden moninaisuus.
146

  

2.3. Aineiston keruu 

 

Tutkimusaihe alkoi hahmottua ensimmäisen kerran keväällä 2007. Tutkimustehtäväksi 

muotoutui kirkkoherranvaaliprosessin tutkiminen vaihe vaiheelta. Tutkimusaineisto on 

kerätty neljästä eri kirkkoherranvaalista vuosina 2009–2011. Tutkimuksessa oli mukana 

kaksi seurakuntaa Oulun hiippakunnasta, yksi Helsingin hiippakunnasta sekä yksi Turun 

arkkihiippakunnasta. Tutkimukseen mukaan tulevien vaalien kriteereinä olivat 

seurakunnan koko sekä maantieteellinen että hiippakunnallinen sijainti. Hypoteesina 

pidettiin sitä, että seurakunnan koko voisi tuoda esiin kirkkoherran vaalista erilaisia 

piirteitä. Samoin ajateltiin, että maantieteellinen sijainti saattaisi vaikuttaa 

ehdokasasetelman syntymiseen ja hiippakunnallinen sijainti vaikuttaisi 

äänestysaktiivisuuteen.
147

 Valintaan vaikuttivat myös vaalin ajankohta 

tutkimusaikatauluihin sopien sekä muut mielenkiintoa herättävät seikat (esimerkiksi 

seurakuntaliitos, kirkkoherranvaali monen kymmenen vuoden jälkeen, seurakunnan 

herätysliiketaustat).  

Tutkimusmateriaali on kerätty pääosin sekä havainnoimalla että haastattelemalla. 

Tutkimusmateriaalia ovat olennaisesti myös tuomiokapitulien ja vaalilautakuntien 

pöytäkirjaotteet, tapausseurakuntien vaalitiedotteet ja -julkaisut, sanoma- ja 

paikallislehtien uutisoinnit ja muu mediajulkisuus.
148

 

Havainnointimateriaali on kerätty vaalinäytteistä, osasta vaalitilaisuuksista ja vaalipäivistä 

sekä virkaanasettamisjumalanpalveluksista (taulukko 2).
149

 Vaalitilaisuudet olivat erilaisia 

eri vaaleissa. Oulujoella ne jäivät kokonaisuuden kannalta hyvinkin marginaalisiksi 

esittäytymistilaisuuksiksi, jonka vuoksi niitä ei enää havainnoitu Herttoniemen vaalissa. 

Herttoniemessä tilaisuudet kulkivatkin nimellä ”vaaliesittelyt”. Tilaisuudet otettiin 

kuitenkin huomioon haastatteluissa. Virkaanasettamisjumalanpalvelusten jälkeisistä 

juhlista materiaali on kerätty osin havainnoiden, mutta pääosin seurakunnan tiedotuksesta 

                                                           
146

 Hirsjärvi & Hurme 2010, 34–35. 
147

 Hiippakunnallisesta sijainnista tiedettiin, että Lapuan hiippakunnassa on korkein (21 %) ja Helsingin 

hiippakunnassa matalin äänestysprosentti (4,69 %). Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen 2011, 7-8. 
148

 Kirjallinen materiaali voidaan jakaa yksityisiin dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin. Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 86. 
149

 Herttoniemen seurakunnan kirkkoherran virkaan asettamisesta havainnointimateriaali ei ole päätynyt 

tutkijan haltuun. Materiaali on hankittu haastatteluilla. Vaalinäytteet äänitettiin mahdollisuuksien mukaan; 

äänitys järjestyi puolessa tapauksista. 



38 
 

ja haastatteluin. Tuomiokapitulin istuntoja ei niiden suljetun luonteen takia voitu 

havainnoida.  

Havainnointitilanteet vaalinäytteiden osalta pyrittiin aloittamaan jo sakastista. Tällöin oli 

etukäteen sovittu asiasta jumalanpalveluksen toimittajien kanssa. Havainnointi lopetettiin 

jumalanpalveluksen loppumiseen, seurakuntalaisten tultua ulos kirkosta. Havainnoinnin 

tukena käytettiin lomaketta, johon pystyi vapaasti kirjaamaan ylös havaintoja. 

Havainnoissa kiinnitettiin huomiota sanattomaan ja sanalliseen viestintään. Havainnoinnin 

avulla pyrittiin aistimaan yleistä ilmapiiriä ja tunnelmaa. Huomiota kiinnitettiin 

vaalinäytejumalanpalveluksen kulkuun, virsivalintoihin, rukouksiin, ja ennen kaikkea 

vaalisaarnaan. Jumalanpalveluksen kulussa havainnoitiin ehdokkaan asennoitumista 

tilanteeseen sekä vaalinäytteen huomioimista jumalanpalveluksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Huomio kiinnittyi siis ehdokkaaseen, mutta myös ympäristöön, toisin 

sanoen seurakuntalaisten tapaan olla jumalanpalveluksessa, läsnäoloaktiivisuuteen, 

luottamushenkilöiden ja seurakunnan työntekijöiden läsnäoloon ja vuorovaikutukseen. 

Tarvittaessa havainnointia täydennettiin olemalla yhteydessä seurakunnan suntioon ja 

kanttoriin. 

Muihin tilanteisiin, niin vaalipaneeleihin, vaalitilaisuuksiin, vaalipäiviin kuin 

virkaanasettamisiin sovellettiin samaa havainnointikaavaa.
150

 Tutkimuksen kannalta 

suurin mielenkiinto kohdistui vaalinäytteisiin ja vaalipaneeleihin. Vaalipäivän 

havainnoinneissa vaalilautakunnat osoittivat sydämellisyyttä antamalla tutkijan osallistua 

sakastissa tapahtuvaan ruokailuun. Havainnointimateriaalia kertyi yhteensä 77 sivua. 

 

Taulukko 2. Havainnoinnit eri vaaleissa. 

 Oulujoki Tyrnävä Herttoniemi Salo 

1. Vaalinäyte x x x x 

2. Vaalinäyte x x x x 

3. Vaalinäyte x x x x 

Vaalipaneeli x  x x 

Vaalitilaisuudet xxx xxx   

Ennakkoäänestys   x x 

Vaalipäivä x x   

Virkaan asettaminen x x x x 

 

Tutkimukseen osallistuneista tapauksista haastateltiin aina vaaliin osallistuneet 

avainhenkilöt. Heitä olivat tuomiokapitulista piispa, lakimiesasessori ja pappisasessori 

sekä seurakunnasta vaalilautakunnan puheenjohtaja (ja yhdessä vaalissa myös 

vaalilautakunnan sihteeri). Jokaisesta vaalista haastateltiin myös ehdokkaat. Kaikissa 

vaaleissa oli täytetty kaikki kolme vaalisijaa, ja yhdessä oli pyydetty ylimääräinen 
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ehdokas. Tutkimukseen haastateltiin myös vaaliin äänestäjinä osallistuneita 

seurakuntalaisia. Kahdessa ensimmäisessä vaalissa haastattelut tehtiin paikan päällä 

kirkossa, ja kahdessa viimeisessä erikseen sovittuna ajankohtana. Nämä haastattelut olivat 

luonteeltaan hyvin erilaisia. Kahdessa ensimmäisessä vaalissa seurakuntalaiset saivat 

antaa tuntemuksia suoraan paikan päältä, mutta toisaalta haastatteluympäristö ei suonut 

kovinkaan rauhallista haastatteluhetkeä. Näin kahdessa viimeisessä tapauksessa tutkija 

muutti lähestymistapaa ja päätti sopia haastattelut vaalipäivästä myöhemmäksi. Heiltä sai 

tarkempaa tietoa vaalin kulusta, myös arvokasta taustatietoa. Toisaalta vaalipäivän 

tunnelma ei välittynyt enää haastatteluun. Olisi syytä ollut yhdistää kummatkin piirteet 

seurakuntalaisten haastatteluun. Kahdessa viimeisessä tapauksessa seurakuntalainen 

järjestyi haastatteluun havainnoijan suosituksesta. 

Haastattelut kestivät keskimäärin 45–60 minuuttia. Jotkut haastattelut kestivät vähemmän 

aikaa (yleensä teknisiin asioihin vaalissa keskittyvät, kuten lakimiesasessorit) ja toiset 

kauemmin (usein ehdokkaiden kanssa haastattelut kestivät yli tunnin). Lähes kaikki 

haastattelumateriaali on litteroitu ja on tekijän hallussa. Suurimman osan litteroinnista on 

tehnyt FM Julia Toivanen. Haastatteluja tehtiin yhteensä 32 (taulukko 3). Litteroituja 

haastatteluita on yhteensä 266 sivua. Haastattelut on eritelty tutkimuksessa tehtävän ja 

numeron mukaan, esimerkiksi Ehdokas 8. Haastattelut on litteroitu ilman äänenpainoja tai 

vastaavia äänimerkkejä. Tutkimuksessa on käytetty katkoviivoja (--) merkkinä siitä, että 

tekstissä siteerattu haastattelu ei ala lauseen alusta, lauseiden välistä on jätetty materiaalia 

pois tai litteroitu lause ei lopu merkkiin. Näin on tehty siteerausten tiivistämisen ja 

helppolukuisuuden vuoksi. Haastattelut on suoritettu ajallisesti vaihtelevasti muutamista 

viikoista joidenkin kuukausien päähän vaalipäivästä. Tällä on ollut merkitystä haastattelun 

luonteeseen. Toisaalta lähempänä vaalia tehdyissä haastatteluissa tietyt teemat ovat olleet 

esimerkiksi ehdokkailla lähempänä. Toisaalta hiukan pidemmän ajan jälkeen tehdyissä 

haastatteluissa voi huomata tiettyä kypsyyttä ja analyyttisuutta enemmän. Haastatteluita on 

täydennetty tarkentavilla kysymyksillä ja analyysin jälkeen huomatuilla puutteilla 

keväällä, kesällä ja syksyllä 2012. 
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Taulukko 3. Tutkimusta varten tehdyt haastattelut. 

 Oulujoki Tyrnävä Herttoniemi Salo 

Piispa 1   1 

Lakimiesasessori 1  1 1 

Pappisasessori 1 1 1 1 

Ehdokas 1 1 1 1 1 

Ehdokas 2 1 1 1 1 

Ehdokas 3 1 1 1 1 

Vaaliltk. pj. 1 1 1 1 

Vaaliltk. sihteeri 1    

Seurakuntalainen 2 2 1 1 

 

Haastatellut piispat olivat kumpikin miehiä, keski-iältään 58,5 vuotta.  

Lakimiesasessoreista kaksi oli miehiä ja yksi nainen, keski-iältään he olivat noin 50-

vuotiaita. Haastattelut ehdokkaat olivat keski-iältään 48-vuotiaita, joista miehiä oli 10 ja 

naisia 2.  Pappisasessorit olivat kaikki miehiä. Heidän keski-ikänsä haastatteluhetkellä oli 

noin 60 vuotta. Vaalilautakunnan puheenjohtajista kolme oli miehiä ja yksi nainen. Kaksi 

heistä oli eläkkeellä ja yksi oli jäämässä eläkkeelle ja yksi oli työikäinen yli 50-vuotias. 

Haastateltu vaalilautakunnan sihteeri oli mies, haastatteluhetkellä 59-vuotias. 

Haastatelluista seurakuntalaisista neljä oli naisia ja kaksi miestä. Heistä kolme oli 

eläkeläisiä ja kolme työikäisiä. Haastattelumateriaali nauhoitettiin digitaaliselle 

tallentimelle. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidulla kaavalla.
151

 Haastattelut tehtiin 

pääosin haastateltavien toiveiden mukaisissa paikoissa, yksi haastattelu tehtiin ravintolassa 

lounasaikaan haastateltavan pyynnöstä, suurin osa haastateltavien työpaikoilla, joista kaksi 

tutkijan työpaikalla.
152

  

Haastatteluihin suhtauduttiin pääosin myönteisesti. Haastattelun aluksi selitettiin, mitä 

tutkitaan ja millä asialla tutkija on. Haastatelluista muutama halusi haastattelurungon 

etukäteen. Joissakin paikoissa tutkijalle tarjottiin kahvit ja hetki piti sisällään pienen 

jutustelun ennen haastattelua. Kotihiippakuntani Oulun haastattelut sisälsivät myös aluksi 

ajankohtaisten kuulumisten vaihtoa. Eräässä haastattelussa ehdokas totesi haastattelun 

olleen kuin sielunhoidollinen jälkipuinti. Kummankin piispan haastattelu tehtiin 

puhelimitse piispojen kiireiden vuoksi. Piispa Irja Askola ei valitettavasti antanut 

haastattelua useista yrityksistä huolimatta. Myös tapauksista ainoana mukana ollut 

ylimääräinen ehdokas ei valitettavasti antanut haastattelua. 
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 Haastattelurungot: liitteet 5,6,7,8.  
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 Kirjassa Tutkimushaastattelu selvitetään, että hyväksi haastattelijaksi ei synnytä, mutta siihen voi oppia. 

Samoin kirjassa opastetaan, että yleensä haastattelu voi olla missä paikassa tahansa. Hirsjärvi & Hurme 

2010, 68–73. 
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2.3.1. Tapausseurakunnat 

2.3.1.1. Oulujoen seurakunta 

 

Oulujoen seurakunta oli tutkimuksen ensimmäinen seurakunta, jossa käytiin 

kirkkoherranvaalit. Oulun maaseurakunnasta tuli Oulujoki-niminen seurakunta vuonna 

1904. Oulujoen kuntaa ei enää vuoden 1965 alusta ollut, koska alue liitettiin kunnallisesti 

Oulun kaupunkiin, samoin Oulujoen seurakunta liitettiin Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 

kanssa yhteistalouteen. Paavo Moilanen hoiti kirkkoherran virkaa vuodesta 1978 Oulujoen 

seurakunnassa aina tämän tutkimuksen kirkkoherranvaaliin asti.
 153

 

Oulujoen seurakunta on yksi Oulun seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista.  Oulun 

seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku on 113 432 (vuonna 2011), joka on 77, 65 prosenttia 

koko Oulun kaupungin väkiluvusta. Vuoden 2009 lopussa Oulujoen seurakunnassa oli 

seurakuntalaisia 21699 ja työntekijöitä yhteensä 44. Oulujoen seurakuntaan liittyi vuoden 

2007 alusta Ylikiimingin seurakunta sekä vuoden 2011 alusta Yli-Iin seurakunta. 

Seurakunnan pääkirkko on Oulujoen kirkko Oulujoen varressa (rakennettu 1908). Alueena 

Oulujoen seurakunta on iso. Oulujoen seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan ja Oulun 

tuomiorovastikuntaan. Osallistumisprosentti yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin 

keskiväkiluvusta oli 0,3 %. Vuonna 2009 Oulujoen seurakunnan väkiluvun muutos oli -

96.
154

 Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaali eteni seuraavasti (taulukko 4.)
155

 

 

Taulukko 4. Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalin aikataulu.  

18.11.2008 tuomiokapitulin istunto myöntää eron kirkkoherra Paavo Moilaselle 

4.11.2009 alkaen. Samassa kokouksessa virka julistetaan haettavaksi 16.1.2009 

mennessä. 

29.1.2009 tuomiokapitulin istunto toteaa hakijat, joita on seitsemän. Yksi peruu 

hakemuksensa ennen vaaliehdotuksen tekemistä. 

5.2.2009 tuomiokapituli on jakanut vaalisijat ja todennut ylimääräiselle vaalisijalle 

kelpoiset hakijat. 

11.3.2009 tuomiokapituli määrää vaalisaarnapäivät sekä ilmoittaa vaalipäivän ja 

ennakkoäänestyksen ajankohdan. 

19.4.2009 ensimmäinen vaalisaarna. 

26.4.2009 toinen vaalisaarna. 

3.5.2009 kolmas vaalisaarna. 

11.–15.5.2009 ennakkoäänestys. 

17.5.2009 vaalipäivä. 

4.8.2009 tuomiokapitulin antaa kirkkoherralle 4.11.2009 alkaen valtakirjan Oulujoen 

kirkkoherran virkaan. 

8.11.2009 järjestetään kirkkoherran virkaan asettaminen. 
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 Tervonen 1999, 322–333; On riemu, kun saan tulla 2008, 68. 
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 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2009, 46, 128–129; Oulun seurakuntien ja Oulun hiippakunnan internet-

sivustot. 
155
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Vaalissa havainnoitiin lisäksi ehdokkaiden omat vaalitilaisuudet, joista kaksi ehdokas 

järjesti kaksi ja yksi ehdokas järjesti yhden sekä kaikkien ehdokkaiden yhteinen 

vaalipaneeli. Oulujoen kirkkoherranvaalissa haastateltiin yhteensä kymmenen ihmistä. 

2.3.1.2. Tyrnävän seurakunta 

 

Tyrnävä on 6460 asukkaan kunta (vuoden 2011 lopussa) Pohjois-Pohjanmaalla ja yksi 

Oulun lähikunnista. Kunta tunnetaan runsaasta perunantuotannostaan. Tyrnävään liittyi 

viereinen Temmeksen kunta vuoden 2001 alusta. Tyrnävän lakeus on alueen leimallinen 

maisemallinen piirre. Väestöstä noin 30 prosenttia on alle 14-vuotiaita.
156

 Seurakunnan 

väkiluku 31.12.2010 oli 5867, joka oli 91,4 prosenttia kunnan väkiluvusta. Seurakunnan 

henkilöstöä oli yhteensä 17 työntekijän verran.
157

 Tyrnävän seurakunta kuuluu Oulun 

hiippakuntaan ja Limingan rovastikuntaan.
158

 Osallistumisprosentti yleisen seurakuntatyön 

tilaisuuksiin keskiväkiluvusta oli 0,3 %. Tyrnävän seurakunnan väkiluvun muutos vuonna 

2010 oli +48.
159

 Vuonna 2005 valittu Leila Ikonen toimi kirkkoherrana tämän tutkimuksen 

vaaleihin asti vuoteen 2010.
160

 Tyrnävän seurakunnassa kirkkoherranvaali eteni 

seuraavasti (taulukko 5.):
161

 

 

Taulukko 5. Tyrnävän seurakunnan kirkkoherranvaalin eteneminen. 

25.11.2009 tuomiokapitulin istunnossa myönnetään kirkkoherralle ero virasta 1.10.2010 

alkaen. Virka julistetaan haettavaksi 15.1.2010 mennessä. 

2.2.2010 tuomiokapituli toteaa kelpoiset hakijat ja jakaa samalla vaalisijat. Hakijoita on 

neljä. 

16.3.2010 tuomiokapituli määrää vaalisaarnapäivät ja vaalipäivän sekä 

ennakkoäänestyksen. 

18.4.2010 ensimmäinen vaalisaarna. 

25.4.2010 toinen vaalisaarna. 

2.5.2010 kolmas vaalisaarna. 

10.–14.5.2010 ennakkoäänestys. 

16.5.2010 vaalipäivä. 

5.8.2010 istunnossa tuomiokapituli antaa valtakirjan uudelle kirkkoherralla 1.10.2010 

alkaen. 

17.10.2010 on virkaan asettaminen Tyrnävän kirkossa. 

 

Tyrnävällä ei järjestetty erillistä vaalipaneelia ehdokkaille. Vaalinäytteiden jälkeen oli 

vaalitilaisuus, jossa ehdokkaat saivat kertoa itsestään ja olla esillä seurakuntalaisille. Nämä 
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tilaisuudet sekä virkaan asettaminen havainnoitiin. Lisäksi haastateltiin seitsemän 

henkilöä.  

2.3.1.3. Herttoniemen seurakunta 

 

Herttoniemen seurakunnan kirkkoherranvaali oli tutkimuksen kolmas tapaus. 

Herttoniemen seurakunta kuuluu Helsingin hiippakuntaan, ja on yksi hiippakunnan 33 

seurakunnasta. Herttoniemen seurakunta kuuluu Vartiokylän rovastikuntaan.
162

 

Herttoniemen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 16961. Henkilöstön 

suuruus oli 39 työntekijää. Osallistumisprosentti yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin 

keskiväkiluvusta oli 0,5 %. Vuonna 2011 väkiluvun muutos seurakunnassa oli -304 

jäsentä. Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntiin kuului 60,4 prosenttia kaupungin 

väestöstä.
163

 

Herttoniemi oli Helsingin pitäjän vanhimpia kyliä. Herttoniemi on tyypillinen 1950-luvun 

kerrostalolähiö. 1960-luvulla Herttoniemi ja Roihuvuori muodostivat Helsingin 

suurimman asuntoalueen.
164

 Malmin seurakunta jaettiin vuonna 1961, jolloin itäisistä 

kaupunginosista muodostettiin Herttoniemen seurakunta.
165

 Vuodesta 1985 Herttoniemen 

seurakunnan kirkkoherrana näihin vaaleihin asti on toiminut Veijo Vatka.
166

 Herttoniemen 

kirkkoherran viran täyttö eteni seuraavasti (taulukko 6): 167
 

 

Taulukko 6. Herttoniemen kirkkoherranvaalin aikataulu. 

1.12.2010 tuomiokapituli myöntää eron kirkkoherralle eläkkeelle siirtymisen vuoksi 

1.9.2011 alkaen. 

19.1.2011 tuomiokapituli julistaa Herttoniemen seurakunnan kirkkoherran viran 

haettavaksi 18.2.2011 mennessä. 

2.3.2011 tuomiokapituli on asettanut hakijat vaalisijoille.  

24.3.2011 istunnossa tuomiokapituli määrää vaalinäytepäivät sekä vaalipäivän. 

15.5.2011 on ensimmäinen vaalinäyte. 

22.5.2011 on toinen vaalinäyte. 

29.5.2011 on kolmas vaalinäyte. 

12.–13.6.2011 on vaalipäivät. 

17.8.2011 tuomiokapitulin antaa valtakirjan kirkkoherran virkaan 1.9.2011 alkaen. 

16.10.2011 uuden kirkkoherran virkaan asettaminen. 

 

Herttoniemen seurakunnan kirkkoherranvaaliin liittyen haastateltiin seitsemää henkilöä. 

Helsingin piispa Irja Askola ei antanut haastattelua. Piispan haastattelun puute otettiin 
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kuitenkin huomioon lakimiesasessorin, ehdokkaiden ja pappisasessorin haastatteluissa. 

Vaalissa havainnoitiin yhteinen vaalipaneeli, vaalinäytteet sekä osittain ennakkoäänestys 

ja osittain vaalipäivä. 

2.3.1.4. Salon seurakunta 

 

Salon seurakunnan kirkkoherranvaalit on tutkimuksen neljäs tapaus. Salon seurakunta 

muodostuu vuoden 2009 alusta yhdistyneestä kymmenestä seurakunnasta. 

Seurakuntaliitoksessa seurattiin kuntien yhdistymistä. Turun tuomiokapituli esitti 

kirkkohallitukselle yhden seurakunnan muodostamista. Uusi seurakunta muodostui 

Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Salo-Uskelan, 

Suomusjärven ja Särkisalon seurakunnista. Kirkkoherranvaalit olivat ensimmäiset vaalit 

uudessa seurakunnassa.
168

 Tutkimuksen vaaliin asti kirkkoherran virkaa hoiti Jouko 

Pukari. Salo-Uskelan seurakunnan kirkkoherraksi hän tuli vuonna 1990 ja vuonna 2009 

uuden Salon seurakunnan kirkkoherraksi.
169

 

Salon seurakunnassa oli vuoden 2011 päättyessä 45 282 jäsentä, joka on 81,9 prosenttia 

kaupungin väkiluvusta. Salon seurakunta kuuluu Turun arkkihiippakuntaan ja Paimion 

rovastikuntaan.
170

 Salon seurakunta on liitoksen myötä arkkihiippakunnan suurin 

seurakunta. Koko henkilöstömäärä seurakunnassa vuonna 2011 oli 268, joista vakituisia 

työntekijöitä oli 148. Osallistumisprosentti yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin 

keskiväkiluvusta oli 0,7 %. Salon seurakunnan väkiluvun muutos vuonna 2011 oli -363.
171

 

Salon seurakunnan kirkkoherranvaali käynnistyi vuoden 2010 lopussa, ja prosessi loppui 

valtakirjan antamiseen 16.8.2011 alkaen (taulukko 7).
172

 Salon kirkkoherranvaalissa 

havainnoitiin kaikki vaalinäytteet, vaalipäivä ja vaalipaneeli. Tutkimukseen haastateltiin 

Salon vaaliin liittyen kahdeksan ihmistä.  
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Taulukko 7. Salon kirkkoherranvaalin aikataulu. 

1.11.2010 kirkkoherralle myönnetään ero ja virka julistetaan haettavaksi. 

1.12.2010 hakuaika Salon kirkkoherran virkaan päättyy, ja istunnossa 8.12.2010 

päätetään kutsua hakijat haastatteluun. 

29.12.2010 istunnossa tuomiokapituli haastattelee hakijat. 

5.1.2011 vaaliehdotuksen ensimmäinen käsittely. 

26.1.2011 vaaliehdotuksen toinen käsittely. 

4.2.2011 tuomiokapituli toteaa kelpoiset hakijat, asettaa hakijat vaalisijoille ja toteaa 

ylimääräiselle vaalisijalle kelpoiseksi kaksi hakijaa. 

9.3.2011 tuomiokapituli määrää vaalinäytepäivät ja vaalipäivän. Samassa kokouksessa 

todetaan, että toinen ylimääräiselle vaalisijalle kelpoinen hakija on peruuttanut 

hakemuksensa. 

15.5.2011 ensimmäinen vaalinäyte. 

22.5.2011 toinen vaalinäyte. 

29.5.2011 kolmas vaalinäyte. 

6.6.–10.6.2011 on ennakkoäänestys. 

12.–13.6.2011 on vaalipäivä. 

3.8.2011 tuomiokapituli antaa valtakirjan uudelle kirkkoherralle 16.8.2011 alkaen. 

11.9.2011 uuden kirkkoherran virkaan asettaminen. 

2.4. Aineiston analyysi 

 

Analyysin tehtävä on tiivistää, järjestää ja jäsentää aineisto sellaiseen muotoon, että kaikki 

olennainen on tutkimuksesta luettavissa.
173

 Yleensä aineisto analysoidaan pian aineiston 

keräämisen jälkeen. Toisaalta aineiston analysointia tapahtuu koko ajan prosessin 

aikana.
174

 Tämän tutkimuksen aineisto litteroitiin pian keruuvaiheen jälkeen. Heti 

litteroinnin valmistuttua alkoi aineiston analysointi. Toki aineisto oli hahmottunut tutkijan 

mielessä jo pitkään ja madalsi kynnystä käynnistää aineiston käsittely. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa voidaan analysoida monin tavoin. Analyysitapa 

valitaan sen mukaan, mikä parhaiten tuo vastauksen tutkimustehtävään.
175

 

Sisällönanalyysi voidaan muodostaa joko aineistolähtöisesti tai teorialähtöisesti. Tämän 

tutkimuksen aineiston analysointi seuraa teorialähtöisen sisällönanalyysin vaiheita. Siinä 

aineiston luokittelu perustuu aikaisempaan viitekehykseen, esimerkiksi teoriaan. 

Analyysia ohjaa näin jokin teema tai käsitekartta. Aineistosta poimitaan ne asiat, jotka 

kuuluvat analyysirunkoon.
176

  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tulee sekä Pierre Bourdieun kenttämallista että 

kirkkoherranvaalia ohjaavasta lainsäädännöstä. Bourdieun kenttämalli on antanut 
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mahdollisuuden tarkastella vaalien sisäistä maailmaa, kun vaalilainsäädäntö on puolestaan 

antanut vaaleille sen ulkoisen (hallinnollisen) tarkastelunäkökulman. Tutkimuksen 

teorialähtöistä sisällönanalyysia on ohjannut kirkkoherranvaalin hallintoprosessin 

kronologinen kulku. Analyysirunko muodostui strukturoiduksi, koska 

kirkkoherranvaaliprosessin kulku tiedettiin kirkon vaalijärjestyksestä. Aineisto on ensin 

pelkistetty eri toimijoiden mukaiseen luokitteluun. Näitä olivat tuomiokapituli, seurakunta, 

media ja julkisuus, seurakuntalaiset ja ehdokkaat. Tästä irralliseksi osaksi muodostui 

kirkkoherran virkaan asettaminen. Analyysirungon mukaiseksi alkoivat muodostua myös 

alaluvut. Tällöin aineistoa ryhmiteltiin lisää, niin että pyrittiin löytämään aineistosta 

yhtäläisyyksiä, eriäväisyyksiä ja poikkeavuuksia. Paikoin analyysi tuotti vaaliprosessia 

kuvailevaa tulosta, paikoin se antoi mahdollisuuden syvempään analyysiin. Näin 

esimerkiksi ehdokkaiden kirkkoherramotivaation kohdalla, jossa luotiin erilaisia 

luokitteluja motivaatioperustan mukaisesti. Analyysin tuloksia on peilattu Bourdieun 

kenttämalliin vaalin eri vaiheissa. 

Aineiston ryhmittelyssä pyrittiin yhdistämään kronologisuus ja toimijalähtöisyys, niin että 

ne kulkivat rinnakkain. Tämä ei kuitenkaan toiminut työn rakenteellisena ratkaisuna, 

koska osa pääluvuista muodostui toimijoiden mukaan ja osa muodostui kronologisen 

järjestyksen mukaan. Vielä erilliseksi luvuksi jäi ”Virkaan asettaminen” -luku. Työn 

rakenne muokattiin näin ollen puhtaasti kronologiseen järjestykseen. Tämä jäsensi ja 

terävöitti rakennetta. Yhdeksi pääluvuksi muodostunut ”Ehdokkaat”, sulatettiin osaksi 

työn muuta rakennetta. Näin myös kirkkoherran virkaan asettamista käsittelevä luku löysi 

luontevan paikan koko vaaliprosessin kronologisen järjestyksen huipentumana. 

Analyysin tuloksena syntyi neljä varsinaista tutkimustuloksia esittelevää päälukua. 

Luvussa kolme esitellään hallinnon piirissä tapahtuva toiminta. Tähän kuuluvat 

hakuprosessi, vaaliesitykseen syntyyn vaikuttaneet tekijät ja vaalilautakunnan työ. 

Luvusta neljä muodostui tutkimuksen laajin pääluku. Luvussa esitellään vaalien 

aiheuttama vaaliseurakuntien toiminta. Tähän kuuluu niin vaalinäytteiden ja -paneeleiden 

kuin ehdokkaiden oman vaalityön analysointi. Vaalit ja media käsitellään omana 

lukunaan, samoin varsinainen vaali ja tulokset. Viimeisessä luvussa käsitellään virkaan 

asettamista. Tutkimuksen lopuksi käsitellään keskeisiä tutkimustuloksia sekä pohditaan 

niiden merkitystä niin Bourdieun viitekehyksessä kuin kirkollisessa elämässä. 
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2.5. Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta on perinteisesti arvioitu validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteillä.
177

 Validius on tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri oikeita, tutkimuksen 

kannalta olennaisia asioita. Sisäinen validiteetti koskee tutkimuksen sisäistä logiikkaa, 

tutkimus ei sisällä käsitteellistä eikä teoreettista ristiriitaisuutta. Ulkoinen validiteetti on 

tutkimuksen yleistettävyyttä erilaisiin tilanteisiin tai henkilöihin. Reliabiliteetti on sen 

sijaan toistettavuutta; mitä useampi arvioija päätyy samaan lopputulokseen, sitä 

reliaabelimpana tutkimusta voidaan pitää.
178

 

Tutkimuksen reliaabeliutta on vaikea arvioida, koska vastaavia tutkimuksia ei sellaisenaan 

ole tehty. Tutkimuksen reliaabeliutta arvioitaessa on otettava huomioon se, ettei tätä 

tutkimusta sellaisenaan voida toistaa uudelleen. Vaalit avainhenkilöineen ovat olleet 

ainutkertaisia. Tämä edellyttää sen myöntämistä, että kirkkoherranvaalin avainhenkilöiden 

kokemukset vaihtelevat ajan ja paikan mukaan.
179

 

Vaaliprosessin hallinnollinen tunnettuus on antanut ainakin validin mahdollisuuden olla 

oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tutkia oikeita asioita. Muualla kerätty vaaleihin 

kuuluva tutkimusaineisto sekä kirjallisuus aihepiiristä on ohjannut osaltaan käsitystä 

tutkimuksen validiteetista. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan verrata vastaaviin lähellä 

aihepiiriä liikkuviin tutkimuksiin esimerkiksi äänestyskäyttäytymisen kohdalla. 

Validiteettia pyritään tässä tutkimuksessa parantamaan myös siten, että tutkimuksessa 

raportoidaan kaikki sellainen olennainen aineisto, joka auttaa lukijaa tutkimuksen 

itsenäisessä arvioinnissa. Tutkimuksen yleistettävyyttä on tarkistettu aineiston keruun 

jälkeen seuraamalla Suomessa olevia kirkkoherran vaaleja. 

Tutkimuksen validiteettia on myös oikeiden tutkimusmenetelmien käyttö. Haastattelun ja 

havainnoinnin käyttöä tutkimusmenetelmänä voi perustella. Haastattelun validiteettia voi 

arvioida kriittisesti sen myötä onko osattu kysyä haastattelutilanteessa oikeita asioita. 

Tutkijalla ei aiempaa haastattelukokemusta juuri ollut, ja ensimmäisissä haastatteluissa 

jouduttiin turvautumaan selvempiin etukäteen valmisteltuihin kysymyksiin kuin 

myöhemmissä haastatteluissa. Näin tutkija saattoi huomata haastattelurutiinin kehittyvän 

prosessin aikana. Myös niin haastattelujen pituudet kuin rentous kasvoivat mitä enemmän 

haastattelukokemusta kertyi. Eräänlaisena etukäteistapauksena oli eräs Espoon 

hiippakunnan kirkkoherranvaali, joka kuitenkin jäi kesken aikatauluongelmien vuoksi. 
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Tältä osin tuli harjoiteltua haastattelemista ja testattua haastatteluteemoja. Haastattelut 

tehtiin vuosina 2008–2011, jolloin kirkkoherran vaalitavasta käytiin paljon keskustelua. 

Kun viimeiset haastattelut tehtiin vuoden 2011 lopulla, oli kirkolliskokouksen päätös 

vaalitavan muutoksesta jo olemassa. Viimeisissä haastatteluissa heijastui ehdokkaiden 

pohdinta kirkkoherran vaalitavasta päätettyä vaalitapaa vasten. 

Tutkimuksen havainnointiosioissa tutkija sai myös ulkopuolista apua. Kahdessa vaalissa 

havainnoinnit teki pappi, jolla ei ollut toimitusvuoroa tai oli sellaisessa papin työssä, johon 

ei kuulunut jumalanpalvelusten toimittamista. Yhdessä vaalissa havainnoinnit suoritti 

seurakunnan kanttori. Neljännessä osan havainnoinneista tehnyt tutkija oli myös pappi. 

Havainnoinnit tehneet henkilöt perehdytettiin tehtävään etukäteen ja heillä oli käytössään 

lomakkeet.  Joissakin tapauksissa huomattiin, että perehdytys olisi voinut olla 

perusteellisempikin. Tutkija havainnoi itse aina, kun se vain oli mahdollista. Tutkijan oma 

seurakuntatyö ja irrottautumisen mahdottomuus oli useimmiten esteenä. Tutkijan ollessa 

estynyt oli tärkeää, että havainnoija oli pappi, koska hänellä katsottiin olevan 

havainnointiin tarvittavaa omaa ammattitaitoa ja kykyä arvioida, mitä tilanteessa tapahtuu. 

Yhden vaalin osalta havainnoinnin pääosin teki seurakunnan kanttori, koska paikalle ei 

järjestynyt havainnoinnin tekevää pappia. Kanttorilla voidaan kuitenkin ajatella olevan 

vastaava ymmärrys ja taito havainnoida jumalanpalveluksen kulkua ja vuorovaikutusta 

kuin papilla.  

Ulkopuolisen havainnoijan käyttö nostaa esiin kriittisiä näkökulmia tutkimuksen 

reliaabeliuteen. Vaikka havainnoijilla on ollut käytössä sama havainnointikaavake, 

tilanteiden vertailu on haastavaa. Havainnoijilla on voinut olla esimerkiksi haastavaa 

pohtia mikä on ollut normaalia ja mikä poikkeavaa. Tosin tästä syystä pidettiin yhtenä 

havainnoijan edellytyksenä pappiutta. Havainnoijien tutkimustarkkuus on myös 

vaihdellut. Jälkeenpäin arvioiden olisi havainnoijat pitänyt perehdyttää vielä paremmin ja 

seikkaperäisemmin rooliinsa.
180

 Ulkopuolisella havainnoijalla on toisaalta ollut myös 

mahdollisuus tarkkailla ja kiinnittää huomiota asioihin, joihin tutkija itse ei välttämättä 

olisi osannut kiinnittää huomiota. Havainnoija saattoi tuntea esimerkiksi paikkakunnan 

ihmisiä ja tapoja, joita tutkija itse ei olisi voinut tietää tai joihin ei olisi osannut kiinnittää 

huomiota. Tällöin on tosin kiinnitettävä erityistä huomiota tiettyyn kriittisyyteen ja 

mahdollisuuteen, että havainnoijalla on erityisellä tavalla latautunut esiymmärrys 

tapahtumista ja toimittajista.
181

 Hiukan sarkastiset kommentit 

havainnointimuistiinpanoissa saattavat kertoa objektiivisuuden heikentymisestä. 
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Tutkimuksen reliaabeliuden ja validiteetin nostamista olisi tukenut esimerkiksi useamman 

kuin yhden havainnoijan käyttö eri tilanteissa. 

Eräs laadullisen tutkimuksen validiteettikriteeri on triangulaatio, joka tarkoittaa 

tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä. Triangulaatiota on monenlaista. Tutkimusaineistoon 

liittyvässä triangulaatiossa tietoa kerätään monesta eri lähteestä. Tutkijaan liittyvä 

triangulaatio tarkoittaa sitä, että tutkijoina on mahdollisimman monia henkilöitä. Teoriaan 

liittyvä triangulaatio on monien teoreettisten näkökulmien hyödyntämistä. Metodinen 

triangulaatio on puolestaan monien tutkimusmetodien käyttöä tutkimuksessa. On myös 

alettu puhua analyysimenetelmien triangulaatiosta, jossa tutkimuksen tulokset voidaan 

osoittaa oikeiksi käyttämällä erilaisia tilastollisia tai laadullisia analyysimenetelmiä.
182

 

Tässä tutkimuksessa triangulaatio on toteutunut ainakin siinä, että tutkimusaineisto on 

pyritty keräämään neljästä eri vaalista ja seikkaperäisesti. Niin kuin havainnoinnin 

kohdalla pohdittiin, useamman havainnoijan käyttö olisi lisännyt tutkimuksen 

triangulaatiota. Metodinen triangulaatio olisi voinut tässä tutkimuksessa olla 

kyselytutkimuksen käyttöä esimerkiksi seurakuntalaisaineiston hankinnassa. 

Kvalitatiivisen aineiston analyysin kriteereinä Klaus Mäkelä mainitsee ensimmäiseksi 

aineiston merkittävyyden ja yhteiskunnallisen tai kulttuurisen paikan. Mäkelän mukaan 

tutkijan on varauduttava puolustamaan aineistoaan. Seuraavina tärkeinä kriteereinä 

Mäkelä mainitsee aineiston riittävyyden ja analyysin kattavuuden. Riittävyydelle ei ole 

tarjolla mittalukuja, vaan aineisto on riittävä, kun uutta informaatiota ei saada. Analyysin 

kattavuus tarkoittaa sitä, että tutkija ei perustele näkemyksiään satunnaisten poimintojen 

varaan. Viimeiseksi Mäkelä mainitsee kvalitatiivisen aineiston arvioitavuuden ja 

toistettavuuden. Arvioitavuus tarkoittaa sitä, että tutkijan päättelyä pystytään seuraamaan 

ja toistettavuus puolestaan sitä, että luokittelu- ja tulkintasäännöt on esitetty niin 

yksiselitteisesti, että toinen tutkija pystyy tulemaan samoihin tuloksiin.
183

 

Tutkimuksen luotettavuutta Mäkelän näkemyksiin reflektoiden, joutuu tutkija 

ensimmäiseksi puolustamaan aineistoaan, myös sen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen 

merkittävyyden kannalta.  Aineiston keruukriteerinä ovat olleet erikokoiset seurakunnat, 

erilaiset maantieteelliset sijainnit, erilaiset kirkolliset ja herätysliiketaustat. Myös 

seurakuntaliitokset, vaihtuvuus, työntekijänäkökulma sekä yleinen mielenkiinto ovat 

vaikuttaneet tapausseurakuntien valintaan. Merkittävyyden kysymykseen on pyritty 

vastaamaan ottamalla tutkimuskohteeksi kirkollisen elämän kannalta pitkäjänteisen ja 

ihmisiä liikuttavan kirkkoherranvaalin ja asettamalla sen ansaitsemaansa teoreettiseen 
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viitekehykseen. Tutkimusaiheen olisi nimittäin hyvä olla sen uutuusarvon kannalta ennalta 

tutkimaton tai ainakin vähän tutkittu. 

On myös arvioitava aineiston riittävyyttä. Tutkimukseen valikoitui neljä seurakuntaa, 

joissa käytiin kirkkoherranvaali.
184

 Tutkimuskohteet olivat melko erilaisia seurakuntia, 

joten siinä mielessä seurakunnissa oli jo lähtökohtaisesti erilainen tilanne. Toisaalta 

tutkimuksen käynnistyttyä ei tiedetty, millaisiin uomiin vaalit menivät. Ennalta suurta 

huomiota nauttivat vaalit olivatkin tavanomaiset, tai huomiotta jääneet vaalit saivat suurta 

huomiota. Kaksi samaan hiippakuntaan asettunutta vaalia olisivat voineet olla eri 

hiippakunnista, näin tutkimukseen olisi päätynyt vielä neljäs hiippakunta. Myös 

hiippakunnallinen vertailu lisää tutkimukseen kohdistunutta mielenkiintoa. Aineiston 

riittävyyttä vähentää osin haastatteluista kieltäytymiset. Seurakuntalaisten haastatteluita 

olisi voinut olla enemmän tai tutkimusmetodia olisi voinut miettiä myös kvantitatiiviseksi 

siltä osin. Haastatteluissa tuli kuitenkin esille, etteivät lisähaastattelut toisi lisää 

informaatiota tutkimukseen tämän tutkimustehtävän puitteissa. 

Tutkija joutuu tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti läpi tutkimuksen. Tutkijan 

oma mielenkiinto aiheeseen nousee yli kymmenen vuoden seurakuntatyön kokemuksesta. 

Kirkkoherranvaalit ovat saaneet monenlaista julkisuutta, milloin paikallisesti, milloin 

valtakunnallisesti. Tutkijaa on kiinnostanut laajasti, millainen prosessi vaali kaiken 

kaikkiaan on, ja varsinkin millainen on maailma ja valtapeli prosessin epävirallisissa 

vaiheissa. Osittain tutkija on kuulunut osaksi tutkittavaa joukkoa, koska toimii 

seurakunnan töissä ja on pappi, pääosin kuitenkin tutkijan rooli on ollut luonteva ottaa 

tilanteessa kuin tilanteessa. Yhteenkään tähän tutkimukseen osallistuneista vaaleista 

tutkijalla ei ole ollut henkilökohtaisia siteitä. Tutkija ei ole ollut hakijana tai ehdokkaana 

kirkkoherranvaaleissa tutkimuksen teon aikaan. Eräät haastatelluista ovat olleet tuttuja 

saman hiippakunnan työntekijöinä ja erinäisistä yhteyksistä. Yksi haastatelluista oli 

entinen työkaveri ja yksi haastatelluista oli silloinen esimies. Tällöin voi miettiä, miten 

haastattelutilanteessa on päässyt tutkijan rooliin, ja miten haastateltava on tilanteen 

kokenut. Onko tuttuus ollut etu vai haitta, onko haastateltava joutunut varomaan joitakin 

sanomisiaan vai sen sijaan kertonut ja vastannut kysymyksiin avoimemmin? Käytetyssä 

Bourdieun teoriassa ja hänen ajattelussaan toimijat muokkaavat sosiaalista maailmaa 

rakenteiden sallimissa rajoissa. On siis nähtävä hyvänä, että tutkija tuntee tutkimansa 

kohteen sosiaaliset säännöt ja toimijoiden käytännöt.
185
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Eettisiin periaatteisiin kuuluu tässä tutkimuksessa se, että tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista ja siihen osallistuminen on perustunut riittävään tietoon ja informaatioon. 

Eettisyyteen kuuluu myös tutkimukseen osallistuvien tietosuoja ja yksityisyys. 

Tutkimuseettisten periaatteiden lähtökohta on sovittaa yhteen luottamuksellisuus ja tieteen 

avoimuuden periaate.
186

 

Tähän tutkimukseen osallistumisesta on sovittu haastateltavien kanssa sähköpostitse ja/tai 

puhelimitse. Avainhenkilöille lähti sähköposti, jossa esitettiin tutkimusaihe ja pyyntö 

haastattelusta. Tämän jälkeen haastateltavan kanssa sovittiin tarkemmin haastattelusta ja 

tutkimuksen aihepiiristä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Parissa tapauksessa 

haastateltava halusi varmistua anonyymiteetistä. Tässä tutkimuksessa on päädytty 

tapausseurakuntien julkiseen käsittelyyn kirkkoherranvaalin julkisen luonteen vuoksi. Sen 

sijaan haastateltavat ja tilanteet on käsitelty tunnistamattomiksi. On kuitenkin selvää, että 

osa haastatelluista tuomiokapitulin jäsenistä on tunnistettavissa, koska hiippakunnan 

tuomiokapitulien jäseniä tutkimuksessa oli mukana vain kolmesta. Tutkimuksen 

yhtenäisen esitysasun vuoksi kaikki haastateltavat on merkitty heidän toimijan roolistaan 

käsin.
187
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3. VAALIEN VALMISTELUT HALLINNOSSA 

3.1. Viran hakeminen 

3.1.1. Viran auki julistaminen 

 

Kirkkoherran viran täyttöprosessi alkaa tuomiokapitulin työskentelystä. Ensin viran pitää 

tulla avoimeksi. Kaikissa neljässä tapausseurakunnassa kirkkoherran virka tuli avoimeksi 

eläkkeelle jäämisen vuoksi.
188

 Tapausseurakuntien väistyvien kirkkoherrojen eläkkeelle 

jäämisen keskiarvo oli 66 vuotta. Kahdella kirkkoherralla tuli vastaan pakollinen 

eroamisikä. Eläketurvakeskuksen mukaan keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vuonna 

2011 oli Suomessa 60,5 vuotta.
189

 Eläkkeelle jäätiin tutkimuksen tapauksissa siis 

huomattavasti myöhemmin kuin keskimäärin. 

Kirkkojärjestyksen mukaan viran tultua avoimeksi tuomiokapitulilla on 30 päivää aikaa 

julistaa virka haettavaksi. Tutkimuksen tapauksista kolmessa virka julistettiin haettavaksi 

samassa istunnossa kuin väistyvälle kirkkoherralle myönnettiin ero virasta. Virka on 

ilmoitettava avoimeksi tuomikapitulin ilmoitustaululla ja ainakin yhdessä 

valtakunnallisessa lehdessä tai sähköisessä ilmoituksessa. Virka voidaan myös jättää 

täyttämättä enintään vuodeksi, jos vireillä on seurakuntaliitos, muu seurakuntaa koskeva 

järjestely tai erityinen syy. Hakemukseen pitää liittää kirkon nimikirjaote.
190

 

Tuomiokapitulien hakuilmoituksissa oli ilmoitettu haettava virka, hakuaika, kielivaatimus 

sekä hakuosoite.
191

 

Viran auki julistamista valtakunnallisessa lehdessä edustaa yleensä Kotimaa-lehti.
192

 On 

kuitenkin eri asia, ilmoitetaanko vielä erillisesti esimerkiksi Kotimaa-lehden avoimet 

paikat -osastolle. Kirkkojärjestyksen velvoittama ilmoitus koskee tuomiokapitulin 

tekemää ilmoittelua. Tällöin virat julistetaan auki Kotimaa-lehden hiippakuntauutisia 

koskevassa ilmoittelussa ja hiippakuntien omilla internet-sivuilla. Erilliset ilmoitukset 

tekee kukin seurakunta itse.  

Tapausseurakunnista kolmella oli näkyvä ilmoitus Kotimaa-lehdessä. Ilmoituksissa oli 

yleensä seurakunnan taustaa, viran vapautumisajankohta, hakuaika, hakuosoite sekä 
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vaatimukset kielitaidoista ja rikosrekisteriotteesta valituksi tulleelle. Lisäksi ilmoituksissa 

oli myös tiedusteluyhteystiedot. Oulujoen seurakunnan ilmoitus ilmestyi ainoana 

ilmoituksena värillisenä.
 193

 Yllättävää oli, ettei Herttoniemen seurakunnan kirkkoherran 

virasta ollut muuta kuin kapitulin ilmoitus Kotimaa-lehdessä.
194

 Tuomiokapitulien 

ilmoitukset ilmestyivät lehdissä viran auki julistamisesta yleensä 8–10 päivän kuluttua, 

paitsi Herttoniemessä, jossa siihen meni lähes kaksi kuukautta. Yksi virkaa hakeneista 

ihmettelikin huonoa tiedotusta ja hakuilmoituksen puuttumista. 

 

”Se kyllä vähän mietitytti, että miks sitä niin vähän… että mä en tosiaan löytäny 

sitä hakuilmotusta.” (Ehdokas 9). 

 

Kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi on tuomiokapituleille tekninen toimenpide. 

Tuomiokapitulin edun mukaista on saada virka täytettyä mahdollisimman pian. 

Tuomiokapitulin kannalta käytännöllisempiä ovat eläköitymistilanteet, koska näin viran 

täyttö on kontrolloitavissa ja ennustettavissa. Myös prosessi on nopeampi. 

Hallitsemattomampia ovat tilanteet, jossa virka tulee avoimeksi esimerkiksi toiseen 

seurakuntaan tai virkaan siirtymisen seurauksena. Tällöin kapituli voi julistaa viran 

haettavaksi vasta, kun uusi valtakirja on annettu. 

 

”Meil on ollu kyllä se käytäntö, että parhaana pidetään, jos saadaan vaaliprosessi 

käyntiin, niin että uus kirkkoherra vois sitte suoraan jatkaa, kun edellinen jää pois, että 

ei tartteis mitään muuta sijais- sijaistyövoimaa siihen palkata. Tietysti se riippuu just 

siitä, että millä varotusajalla kirkkoherra sitte ilmottaa ja hakee eroo, mut siihen 

tosiaan pyritään, että mahdollisimman ripeesti sitte vaaliprosessi käyntiin.” 

(Lakimiesasessori 2). 

 

3.1.2. Viran erityiset tarpeet 

 

Vaaliehdotuksen perusteet muodostuvat taidosta, kyvystä ja kirkkoherran viran erityisistä 

tarpeista.
195

 Tuomiokapituli voi pyytää lausuntoa viran erityisistä tarpeista siitä 
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seurakunnasta, johon kirkkoherran virka on tullut avoimeksi. Lausunto ei ole siis 

pakollinen. Lausunnon valmistelee seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. 

Tuomiokapituli voi pyytää lausunnon jo siinä vaiheessa, kun on tieto viran auki 

tulemisesta. Kirkkoherran viran ehdollepano -mietintö pitää lausuntoa niin merkittävänä, 

että kirkkoneuvosto voi kokoontua vain sitä varten koolle.
196

 Viran erityisille tarpeille on 

annettu entistä enemmän painoarvoa nykytilanteessa. 

 

”Meil on semmonen tota käytäntö, et me julistetaan tuol haettavaks kirkkoherran 

virka niin sit me lähetetään täält sellanen vakiokirje mis sanotaan, että nyt on 

julistettu teijän seurakunnassa kirkkoherran virka haettavaks sillon ja sillon päättyy 

hakuaika. Et seurakunta voi sit näitä ilmotella, et mitkä siel on näitä olosuhteit ja 

muita tämmösii erityisii tarpeita ja sit siin tulee antaa tänne siihen hakuajan 

päättymiseen mennessä. ” (Lakimiesasessori 3). 

 

”Aika tärkeenä meillä on pidetty seurakunnalta pyydettyy lausuntoo viran erityisistä 

tarpeista, et seurakunnat on sen verran erilaisia, et se on kyllä otettu yhtenä aika 

painavana tekijänä huomioon tässä vaaliehdotusta tehdessä että onko kysymyksessä 

suuri työyhteisö vai pieni seurakunta,  minkälaisella alueella, minkälainen on se 

toimintaympäristö, mitkä on just sen alueen haasteet ja erityiset tarpeet, niin näitä 

on aika paljon.” (Lakimiesasessori 2). 

 

Kirkkoherran viran ehdollepanoa valmistelleen työryhmän mietinnössä todetaan, että 

julkisyhteisön virat ovat yhteisölle kuuluvien tehtävien suorittamista, siksi on otettava 

huomioon yhteisön tarpeet. Mietintö lähtee siitä, että kirkkoherran virka on papin virka. 

Kirkkoherran viran erityiset tarpeet syntyvät viran esimiesasemasta, kirkkoneuvoston 

puheenjohtajan roolista sekä erilaisista valmisteluista että päätöksenteosta. Muut erityiset 

tarpeet syntyvät sen sijaan seurakunnan koosta sekä yksittäisen seurakunnan asettamista 

vaatimuksista. Näitä ovat esimerkiksi paikkakunnan herätysliikkeet ja seurakuntatyön 

erilaiset korostukset. Mietintö mainitsee myös yhteistyön ja suunnitelmallisuuden 

vaatimukset.
197

 

Mietintö pitää viran erityisten tarpeiden tulkintaa oikeusharkintana. Tällöin 

vaaliehdotuksessa on tuotava esille, mitkä viran erityiset tarpeet asianomaisessa 

tapauksessa olivat ja miten niiden valossa hakijoita arvioitiin. Tapausseurakunnista 

kahdesta annettiin lausunto viran erityisistä tarpeista. Lisäksi Tyrnävällä hakuilmoitukseen 

oli lyhyesti kirjattu millaista kirkkoherraa haettiin, ikään kuin viran erityisinä tarpeina: 

”Etsimme eläkkeelle siirtyvän kirkkoherran työn jatkajaksi yhteistyökykyistä ja 

hallinnollisia taitoja omaavaa hengellistä johtajaa.”
198

  

                                                                                                                                                                               
kirkkolainsäädäntöön vuonna 1925, jolloin papinviran virkaylennysperusteisiin tuli uusi lisäys. Junttila 

1972, 55. 
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Salossa esiin nousivat erityisesti johtamistaidot, niin hengellinen, hallinnollinen kuin 

henkilöstöjohtaminen. Myös riittävälle ja monipuoliselle kokemukselle ja osaamiselle 

annettiin iso merkitys. Erityisesti korostettiin isohkojen ja vaativien työyhteisöjen 

kokemusta. 

Herttoniemessä viran erityisissä tarpeissa tuli seurakunnan ominaisuudet muita laajemmin 

esiin. Ensiksi siinä kiinnitettiin huomiota alueellisen omaleimaisuuteen ja 

verkostoitumiseen: ”Kirkkoherralta edellytetään kykyä johtaa ja toimia sekä seurakunnan 

kokonaisuus halliten että eri alueiden tarpeita ymmärtäen.” Toiseksi kirkkoherralta 

toivottiin vahvaa diakonista otetta. Kolmanneksi johtajalta odotettiin hengellistä 

johtajuutta ja kristilliseen uskoon sitoutumista. Neljänneksi erityistarpeeksi oli kirjoitettu 

henkilöstö- ja taloushallinnon osaamista. Tuomiokapitulin lakimiesasessorin käsityksissä 

viran erityiset tarpeet muodostuivat seurakunnan koon ja alueen erityispiirteistä. 

 

”Usein just puhutaan seurakunnan koosta ja työyhteisön koosta sen alueen 

ominaispiirteistä esimerkiks, et muodostuuko se jotenkin homogeenisesti 

yhdenlaisesta alueesta tai onko siinä useampia keskuksia jotka on eri- eriluonteisia.” 

(Lakimiesasessori 2). 

 

Seurakunnalta pyydetään lausunto myös siinä tilanteessa, jos virkaan on vain yksi hakija. 

Tällöin tuomiokapituli toteaa hakijan kelpoiseksi ja pyytää seurakunnalta lausuntoa 

hakijasta. Säännös otettiin kirkkolakiin naispappeuden toteuttamisen yhteydessä.  

Pyytämällä lausunnon tuomiokapituli katsoo, onko seurakunnalla luottamusta hakijaan.
199

  

Viran erityiset tarpeet näyttivät korostuvan hiippakunnissa, joissa oli isoja seurakuntia ja 

mahdollisia seurakuntaliitoksia ja joissa tuomiokapituli katsoi erityisesti vaadittavan 

johtajakokemusta. Viran erityisistä tarpeista nousivat esiin paikalliset erityispiirteet, kuten 

Herttoniemessä ja Salossa. Piirteitä, joita tuomiokapituli arvosti, ei aina ollut seurakunnan 

lausunnossa, kuten Salon kohdalla seurakuntaliitosseurakunnan johtamis- tai 

monikulttuurisuuskokemus. On loogista, että viran erityisissä tarpeissa heijastuu 

seurakunnan koko.  

Sinänsä viran erityisistä tarpeista jäi epäselväksi, ovatko ne enemmän hakijoita vai 

tuomiokapitulin arviointia varten. Jos viran erityiset tarpeet ovat hakijoiden tiedossa, ne 

voivat karsia tai innostaa hakijoita. Jos viran erityiset tarpeet eivät ole hakijoiden tiedossa, 

ne jäävät tällöin vain kapitulin työkaluksi. Toisaalta viran erityisten tarpeiden miettiminen 

voi auttaa seurakuntaa pohtimaan ja orientoitumaan tulevaan vaaliin. Hakijoille viran 

erityiset tarpeet voivat houkutella sopivan pääoman omaavia hakemaan virkaa. 
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3.1.3. Hakijat 

 

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia kirkkoherran virkoihin tuli yhteensä 20. 

Hakemusten muodot vaihtelivat hakemuksen ja nimikirjaotteen pakollisesta yhdistelmästä 

monimuotoisempiin hakemuksiin. Jonkin verran oli myös mukana itse laadittuja liitteitä, 

kuten ansioluetteloa, hakijan portfolio-tyyppistä aineistoa, aikaisempaan viranhakuun 

liittyvää arviointia sekä nimikirjaotetta täydentävää selvitystä. 

Virkoihin haettiin kahta poikkeusta lukuun ottamatta omasta hiippakunnasta. Oulujoen 

seurakunnan kirkkoherran virkaan tuli eniten hakemuksia, yhteensä seitsemän. Toiseksi 

eniten tuli Salon seurakunnan kirkkoherran virkaan, johon oli yhteensä viisi hakijaa. 

Herttoniemen ja Tyrnävän seurakuntien kirkkoherran virkoihin oli kumpaankin neljä 

hakijaa. Tässä luvussa hakijoiksi käsitetään kaikki virkoja hakeneet papit. Myöhemmissä 

luvuissa ehdokkailla tarkoitetaan vaalisijan saaneita ehdokkaita sekä ylimääräistä 

ehdokasta.
200

  

Kahdestakymmenestä hakijasta naisia oli kaksi. Tämä tukee tutkimustuloksia 

naishakijoiden vähäisestä määrästä kirkkoherranvaaleissa. Kuitenkin kirkkoherran virkaan 

pätevöittävän seurakuntatyön johtamisen kurssin käy huomattavasti suurempi osa naisia. 

Pekka Asikaisen tutkimuksen mukaan naisten osuus kirkkoherraksi pätevöittävän 

johtamiskoulutuksen vuosina 2000–2008 suorittaneista oli 28 prosenttia. Oulun 

hiippakunnassa koulutuksen suorittaneista naisia oli 12 prosenttia, Turussa 31 prosenttia ja 

Helsingin hiippakunnassa 32 prosenttia.
201

 Niemelän kyselyssä 39 prosenttia naispapeista 

oli kiinnostunut kirkkoherran virasta, kun miespapeista kiinnostuneita oli 52 prosenttia.
202

 

Kirkkoherran vaalitapa muutoksessa -mietinnössä tarkasteltiin vuosina 2007–2011 

kirkkoherran virkaa hakeneiden määriä. Vuosina 2007–2011 virkoja oli avoinna yhteensä 

139 ja hakijoita niihin oli kaikkiaan 393. Keskimääräinen hakijamäärä oli 2,8. Helsingissä 

keskimääräinen hakijamäärä oli 3,6 ja Espoossa vielä korkeampi 6,5. Viran ainoalla 

hakijalla täytettiin 25 prosenttia viroista. Myös ylimääräisen ehdokkaan kohdalla tilanne 

oli käynyt ahtaammaksi. Ylimääräinen ehdokas oli mukana yhdeksässä vaalissa, eli 6,5 

prosentissa vaaleista.
203
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Tähän tutkimukseen haastateltujen tuomiokapitulin jäsenten mielestä kirkkoherran virkaan 

oli ollut kiinnostusta vaihtelevasti. Helsingin hiippakunnassa kiinnostusta oli ollut 

riittävästi. Tosin joihinkin yksipappisiin kaksikielisiin seurakuntiin oli ollut vaikea saada 

hakijoita. Turussa kiinnostus riippui piispan mukaan seurakunnasta, alueesta ja 

herätysliikkeestä. Oulun piispan mukaan kiinnostus kirkkoherran virkaan oli ollut laskeva. 

Hänen mukaan kiinnostusta oli syönyt viran kokonaisvastuun muodostuminen raskaaksi 

etenkin lapsiperheitten vanhemmille. Piispan mukaan kiinnostusta voisi parantaa vapaa-

ajan paremmalla koordinoinnilla ja jaksottamisella, sijaisjärjestelmällä ja palkkauksen 

houkuttelevuudella. 

Tämän tutkimuksen hakijoiden keskimäärä oli viisi, joka on siis korkeampi kuin 

mietinnön keskimääräinen hakijamäärä. Mietinnössä todettiin, että Helsingin ja Espoon 

hiippakunnissa oli korkeimmat keskimääräiset hakijamäärät. Tässä tutkimuksessa eniten 

hakijoita oli Oulun hiippakuntaan kuuluvassa Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalissa. 

Toisaalta tässä tutkimuksessa ei ole mukana pitkän aikavälin vertailua ja tutkimuksen 

vaalit ovat tapauskohtaisia.  

Iältään tämän tutkimuksen hakijat olivat syntymävuosiltaan nuorimmasta 1981 

syntyneestä vuonna 1946 syntyneeseen. Hakijoiden keski-ikä oli hakuajan päättymiseen 

mennessä noin 47 vuotta. Oulujoen kirkkoherran virkaa hakeneiden keski-ikä oli noin 47 

vuotta.
204

 Tyrnävän kirkkoherran virkaa hakeneiden keski-ikä oli noin 43 vuotta.
205

 

Herttoniemen kirkkoherran virkaa hakeneiden keski-ikä oli noin 49 ja Salon kirkkoherran 

virkaa hakeneiden keski-ikä oli noin 50 vuotta.
206

 Vanhimmat hakijat olivat keskimäärin 

Salossa ja toiseksi vanhimmat Herttoniemessä. Tyrnävän seurakunnan kirkkoherran virkaa 

hakeneet olivat keski-iältään tutkimuksen nuorimmat, vaikkakin heidän joukossaan oli 

myös tutkimuksen vanhin hakija. Hakijat asettuivat kokonaisuudessaan siis keskimäärin 

40–50 ikävuoden haarukkaan. 

Tapausvaalien hakijoiden keski-ikä voi selittyä seurakunnan koolla. Isohkojen 

seurakuntien hakijoiksi ja ehdokkaiksi asettuvat sellaiset, jotka kokevat olevansa vahvoilla 

vaalisijoille pääsemisessään. Heillä on kokemusta ja koulutusta virkaan. Tyrnävän 

seurakunta on tutkimuksen seurakunnista kaikkein pienin. Sinne valikoitui kolme hakijaa, 

jotka eivät olleet vakituisessa kirkkoherran työssä.
207

 

Kaikista hakijoista viisi oli sellaista, jotka olivat hakiessaan vakituisessa kirkkoherran 

virassa. Lisäksi neljä hakijaa oli ollut vakituisessa kirkkoherran virassa. Jokainen heistä oli 
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menettänyt viran seurakuntaliitoksen myöstä. Lisäksi yksi hakija työskenteli kirkkoherran 

viransijaisena. Puolella hakijoista oli siis aikaisempaa kirkkoherrakokemusta.  

Suurin osa hakijoista työskenteli kappalaisen virassa. Hakijoista kymmenen oli 

vakituisessa kappalaisen virassa ja yksi kappalaisen viransijaisena. Yksi hakijoista 

työskenteli seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntapalvelun johtajana sekä yksi 

seurakuntayhtymän varhaiskasvatuspappina. 

Varsinkin Oulun hiippakunnassa olleet kaksi kirkkoherran vaalia olivat sellaisia, johon 

pyrkivillä oli jonkinlainen herätysliiketausta. Neljästä vaalista vain Oulujoella ja 

Tyrnävällä hakijat kertoivat herätysliiketaustasta. Oulujoella yksi kertoi 

herännäistaustastaan ja toinen sanoi vanhoillislestadiolaisuuden taustayhteisökseen. 

Tyrnävällä kaksi hakijoista ilmoitti herätysliiketaustakseen vanhoillislestadiolaisuuden ja 

yksi herännäisyyden. 

Kirkkoherran virkojen hakijat olivat virkavuosiltaan laidasta laitaan. Virkavuosiltaan 

nuorimmilla hakijoilla oli hakuaikojen päättymiseen mennessä noin neljä ja puoli vuotta 

pappiskokemusta. Virkaiältään vanhimmilla oli noin kolmekymmentä vuotta 

pappisvuosia. Virkaiältään vanhimmat hakijat olivat Salon kirkkoherran virkaan. Salossa 

hakijoiden virkavuosien keski-ikä oli noin 23 vuotta. Toiseksi eniten virkavuosia oli 

Herttoniemessä, jossa keski-ikä oli noin 16,5 vuotta. Oulujoelle haettiin keskimäärin 14 

virkavuoden jälkeen ja Tyrnävälle noin 11 vuoden virkavuoden jälkeen (vaalisijan 

saaneiden ehdokkaiden keskimääräinen virkaikä oli 4 vuotta). 

Hakijat olivat perheellisiä kahta hakijaa lukuun ottamatta. Hakijoista kolmella oli 

teologian tohtorin tutkinto, yhdellä filosofian lisensiaatin tutkinto. Hakijoista kolmella oli 

myös suoritettuna ylempi pastoraalitutkinto. Viidellä hakijalla oli lisäksi joko ennen papin 

uraa tai sen aikana hankittu toinen akateeminen tutkinto. Kenelläkään Oulun 

hiippakunnassa kirkkoherran virkaa hakeneista ei ollut ylempää pastoraalitutkintoa eikä 

teologian tohtorin tutkintoa, mutta kaikki viisi muuta akateemista tutkintoa sijoittuivat 

Oulun hiippakunnan kirkkoherran virkaa hakeneille.
208

 

3.1.4. Tausta-asetelmat 

 

Pierre Bourdieun kenttäteoriaan kuuluu olennaisesti pelikentälle pääseminen. 

Kirkkoherranvaaleissa kentälle pääseminen tarkoittaa vaalisijoille pääsemistä. 

Haastattelumateriaali osoitti, että kentälle pääsyä arvioitiin jo ennen hakupapereiden 

lähettämistä. Kirkkoherran virkaa hakeneet miettivät ja soittelivat tuomiokapituliin muista 

hakijoista. Myös huhuihin perustuvia asetelmia kuulosteltiin. Hakemista edeltävällä 
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kartoittamisella ehdokkaat puntaroivat mahdollisuuksiaan päästä vaalisijoille. 

Hakupapereiden jättämistä tuomiokapituliin viivyteltiin aivan viimeisille minuuteille 

saakka. Näin hakija sai tarkkailla kilpailuasetelman kehittymistä ja viivyttää oman 

päätöksen tekemistä.  

 

”Paljo vaikutti, että ketkä haki ja vähä tämmönen perinteinen, että oottaa melkein 

viimeseen asti, että ketkä on hakemassa. Ja katoin sitte, että vaaliasetelmasta tulee 

semmonen, jossa olis hieman ittelläkki mahollisuuksia, ni laitoin sitten, tais olla 

ihan viimenen päivä, ja muutamaa tuntia ennen ajan päättymistä vein sitten 

paperit.” (Ehdokas 4). 

 

”Hakupaperit mä toin kapituliin viistoist minuuttia ennen, ku hakuaika meni 

umpeen.” (Ehdokas 10). 

 

”Kyl mä ihan viime minuuteilla ne paperit sitte jätin.” (Ehdokas 1). 

 

Jos kapituliin oli tullut vain yksi hakemus, tämä saattoi innostaa pappeja lähettämään 

oman hakemuksensa. Kahdella papilla lojaalius ja kohteliaisuus omaa työnantajaa kohtaan 

sai myös heidät lähettämään hakupaperit kirkkoherran virkaan. 

 

”Se viimenen hakuprosessin päätöshän tapahtu oikeestaan kaks päivää ennen 

hakuajan päättymistä. Minä kävin tai kysyin tietenki mielenkiinnosta, että onko 

tullu papereita ja siinä siinä hakuajan kestäessä kyselin, että miten siellä on.” 

(Ehdokas 2). 

 

”Ihan samana päivänä ku se hakuaika päättyi, kuulin ketkä siinä on hakemassa, ni 

sitte mä ihan aattelin näin, että ku kerran noi on hakenu eikä niilläkään oo 

kenelläkään kokemusta suuren seurakunnan johtamisesta, nii miksen sitte minäki 

vois laittaa papereitani ja hakee. -- Eli mä tein oikeestaan sit sen varsinaisen 

päätöksen vasta ihan siinä viimesenä hakupäivänä, mutta tokihan mä olin jo niinku 

prosessoinu sitä mielessäni jo pitempään.” (Ehdokas 12). 

 

Kaiken kaikkiaan kirkkoherran viran hakemista viivyteltiin ihan viimeiseen saakka. Omia 

mahdollisuuksia päästä vaalisijoille punnittiin ja verrattiin muihin hakijoihin. Hakijat 

olivat melko tietoisia hakutilanteesta ja muista mahdollisista hakijoista. 

Jokaisessa seurakunnassa oli seurakunnan oma työntekijä hakijana. Tämä tiedostettiin 

hakijoiden toimesta. Asetelmaa ei kuitenkaan pidetty itsestään selvänä, vaan tiedostettiin 

myös tarve seurakunnan ulkopuolelta tulevalle kirkkoherralle. Tässä on kyse Bourdieun 

mukaisesta symbolisen pääoman arvioinnista. Vaaliseurakunnassa työskentelevän papin 

hakeminen ja hänen sosiaalinen pääomansa on arvioitu suureksi ja siitä on tullut 

symbolista pääomaa. 
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”Joo kyllä mä tiesin ketä tänne on hakemassa ja ja ja täshän oli pari omaa hakijaa 

myöskin, yks neljännellä vaalisijalla ja yks kolmannella. Ja ja ja mutta ku täällä 

tunnuttiin toivovan, että että ulkopuolelta tulis--.” (Ehdokas 10). 

 

Jonkin verran kotikenttäetu myös mietitytti hakijoita. Asetelma saatettiin tiedostaa, mutta 

sen ei annettu vaikuttaa lopulliseen päätökseen. 

 

”No sen tiesin Herttoniemestä, et tää on tämmönen erikoistapaus ja juuri sen takia 

mä vähän mietin pitempään sitä hakemista että koska [hakijan nimi] oli lakkautetun 

Kulosaaren seurakunnan kirkkoherra ja sehän liitettiin Herttoniemeen aivan siinä 

vuoden vaihteessa… ja ja tota hän hän [hakijan nimi] menetti sen kirkkoherran 

paikan siinä niin mietin sitä, että onko se niinku ylipäänsä järkevää, niinku tavallaan 

eettisesti lähteä. No sitte sitä vahvistusta sain, että ei siin oo mitään, et se on vaali ja 

se on avoin juttu.” (Ehdokas 9). 

 

Vaalikentälle pääsemiseksi valtaa käyttää tuomiokapituli, mutta myös ehdokkaat. 

Hakijat ovat kirkkoherranvaalissa julkista tietoa. Näin hakija voi kysyä esimerkiksi 

viimeisenä hakupäivänä kirkkoherran virkaa hakeneiden nimet.  Jos hakija katsoo ja arvioi 

mahdollisuutensa ja pääomansa paremmiksi kuin joillakin tai jollakin toisella, hän käyttää 

valtaa tai pelaa, koska näin joku toinen ei pääse vaalisijoille. Kapituli määrää 

ehdokasasettelussa vaalisijat, mutta joka tapauksessa järjestelmä antaa mahdollisuuden 

tämän kaltaisen tilanteen syntymiselle. 

3.1.5. Kirkkoherramotivaatio 

 

Motivaatiolla tarkoitetaan yksilön virittäymistä ja ylläpitävää yleistä käyttäytymisen 

suuntaa. Motivaatiokirjallisuudessa eritellään sisäsyntyinen motivaatio ja ulkosyntyinen 

motivaatio. Sisäsyntyisellä motivaatiolla tarkoitetaan motivoitumista asian tai toiminnan 

vuoksi. Ulkosyntyinen motivaatio tarkoittaa sitä, että tehtävä tehdään ulkoapäin tulevien 

yllykkeiden, kuten odotetun palkkion, arvosanan, kunnian tai kiitoksen toivossa.
209

 

Ecclesin & Wigfriedin mukaan motivaatio nousee tehtävän saavutusarvosta eli sen 

tärkeydestä yksilölle. Kiinnostusarvo tarkoittaa sitä, kuinka paljon yksilö on kiinnostunut 

tietystä toiminnasta tai tehtävästä. Hyötyarvo on puolestaan väline saavuttaa pitkän tai 

lyhyen tähtäimen päämääriä.
210

 

Kirkkoherranvirat olivat kiinnostusarvoltaan korkealla ehdokkaiden joukossa, 

motivaatiomittarina on ollut kynnys hakea virkaa. Motivaatio näytti nousevan 

sisäsyntyisesti. Motivaatio tässä tutkimuksessa liittyy ehdokkaan habitukseen.  Bourdieun 

teoriassa halu pyrkiä kentälle on kiinni hakijan intressistä. Henkilön habitus luo illusion, 

joka tarkoittaa sitä, että peli alkaa näyttää hakijalle järkevältä ja mielekkäältä. Hakijalle 
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syntyy illusio siitä, että hakeminen on tärkeää ja arvokasta, vaikka vaaliprosessi 

tiedettäisiinkin raskaaksi.
211

  

Kirkkoherran virkaa haettiin hyvin erilaisista syistä. Yleensä syitä oli useita ja 

päällekkäisiä. Erilaiset motivaattorit kirkkoherran virkaan on lueteltu taulukossa 8. Kaksi 

syytä nostettiin hiukan enemmän esille kuin muut syyt. Toinen motiivi hakea kirkkoherran 

virkaa liittyi siihen, että hakijaa oli joltakin seurakuntaan liittyvältä taholta pyydetty 

hakemaan. Toinen motiivi kirkkoherran viran hakemiseen liittyi haettavan seurakunnan 

alueelliseen sijaintiin. Kirkkoherran virka oli joko avoinna lähellä synnyinseutuja, ehdokas 

asui seurakunnan alueella tai hakijalla oli motivaatiota siirtyä tietylle seudulle.
212

 

 

Taulukko 8. Ehdokkaiden mainitsemat syyt kirkkoherran viran hakemiseen. 

Motivaatio viran hakemiseen Mainintoja haastatteluissa 

kotiseurakunta  1 

lähempänä kotia  1 

paluu kirkkoherran tehtävään  2 

seurakunta itsenäinen talousyksikkö  1 

pyyntö  4 

mahdollisuus edetä uralla  1 

kaupunkiseurakunta  1 

mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan 

kehittymiseen  

3 

mielenkiintoinen seurakunta ja kunta  1 

sopivan kokoinen työyhteisö 1 

paluu kotiseudulle  1 

rohkaisu seurakuntalaisilta  1 

vaihtelu  1 

kiinnostus kirkkoherran tehtäviin  1 

haaste  1 

paluu seurakuntatyöhön  2 

epävarmuus  2 

 

Haastateltujen ehdokkaiden motivaatioista hahmottui kaksi erilaista motivaatioperustaa 

kirkkoherran virkaan hakeutumiselle, tietoiset ja harkitsevat hakijat. Kymmenen ehdokasta 

oli tietoisia hakijoita. Tietoiset hakijat odottivat kyseisen kirkkoherran viran avautumista 

tai ainakin seurasivat tilannetta kentällä. 

 

”Kyllä mä olin sitä vähäsen niinku odotellu…  odotellukin, että sitte ku se aukee, 

mutta se tuli aikasemmin auki, ku mitä se ku mitä mä olin odottanu, niin mä koin, 
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62 
 

että olis ollu vielä siellä edellisessäki paikassa vähän asioita kesken, mutta ei sitte 

malttanu päästää sitä kuitenkaan ohi.” (Ehdokas 10). 

”Tiesin, että se jossaki vaiheessa virka tulee auki, että että tavallaan sitä niinku 

matkan varrel o on aina työstänyt ja miettiny miettiny näin ja ja sitten vähä aina 

arvioinu tilannetta.” (Ehdokas 6). 

 

”No kyllä mä tiesin sen, että se paikka avautuu jollain aikataululla ja päätin kyllä, 

että sitten ku se avautuu niin haen.” (Ehdokas 3). 

 

Tietoiset hakijat jaettiin motivaatioperustaltaan vielä kolmeen ryhmään motivaation 

mukaan: seurakunnalta saatu vahvistus tai pyyntö, kirkkoherran työ sekä seurakunta tai 

alue itsessään (taulukko 9).  

 

Taulukko 9. Kirkkoherraksi hakeutumisen motivaatioperusteet. 

Tietoiset hakijat: Harkitsevat 

hakijat: 

(n=2) 

vahvistus 

seurakunnasta (n=5) 

kirkkoherran työ 

(n=2) 

seurakunta  

(n=3) 

-pyyntö 

seurakunnasta 

-keskustelut 

seurakuntalaisten ja 

luottamushenkilöiden 

kanssa 

-kiinnostus 

kirkkoherran 

tehtäviin 

-näköalapaikka 

-vaihtelu 

-synnyinseutu 

-itsenäinen talous 

-sopivan kokoinen 

työyhteisö 

-kaupunkipaikka 

-viimeisen asti 

miettiminen 

-motivaatio 

ajatuksessa 

”miksipä ei” sekä 

työhistoriassa 

 

Tietoisten hakijoiden, jotka perustivat hakeutumisensa seurakuntalaisten pyyntöön, 

motivaatio ja kimmoke kirkkoherraksi hakeutumisessa tuli ikään kuin ulkoapäin. Ne olivat 

viestejä, kommentteja ja rohkaisuja, joita tuli seurakuntalaisilta kannustuksena hakea 

virkaa. Tähän ryhmään kuuluvat olivat useimmiten ensimmäiselle vaalisijalle asetettuja tai 

ennakkosuosikkeja. Kahdella tähän ryhmään kuuluvista oli myös kaipuu palata takaisin 

seurakuntatyöhön. Ehdokkaan pyyntöön liittyvistä motivaatioista kerrottiin seuraavasti: 

 

”Viimesenä päivänä viel keskustelin muutaman [paikkakunnan] luottamushenkilön 

kanssa ja ku he myöski niinku toivo, että tulis hakemaan tätä hommaa, niin 

sillonhan se oli sit kyllä aika selkee, et hakee ku on kerta tuli niin selkeit viestejä 

luottamusmiehiltä ja työntekijöiltä, niin niin koki, et on niinku toivotettu 

tervetulleeks jo aikasemmin ja sitte oli mukava lähtee vaaleihinki.” (Ehdokas 10). 

 

”Niin sitten mua pyydettiin, sanottiin, että ku [seurakunnassa] tulee piakkoin jonkun 

vuoden päästä kirkkoherran vaalit, et sinähän varmaan lähdet hakemaan, ku oot 

tommonen mukava hyvä kaveri - ne oli jalkapallokavereita, et tota mä en ollu 

ollenkaan ajatellu koko asiaa ja sanoin sillonki, että tulin tänne kasvatustyöhön, en 

tullu kirkkoherran hommiin ollenkaan.” (Ehdokas 9). 

 

”Siis se, että mä sitte ylitin sen kynnyksen, että mä panin paperit sisään, ni se johtu 

siitä, että mulle soitettiin aika paljon just sitte, että pyydettiin, että johan sä oot 
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paperit jättänyt. Et varmistettiin se, että ja et paljon oli tullu pyyntöjä siihen 

suuntaan, että sun kuule pitäs nyt asettautua sinne ehdokkaaksi.” (Ehdokas 1). 

 

Toinen ryhmä tietoisista hakijoista löysi motivaation kirkkoherran työstä itsessään. 

Kirkkoherran työstä haettiin vaihtelua ja sitä pidettiin mielenkiintoisena. Kirkkoherran 

työssä ajateltiin pääsevän vaikuttamaan seurakunnan toiminnan suuntiin.  

 

”No oikeestaan ihan vaan se, että vaihtelu virkistää, että kun on tehnyt parikytä 

vuotta papin töitä ja nykyisessäkin ollu jo aika pitkään, niin niinku sellaset uudet 

näkökulmat oikeastaan, että se oli tärkein motiivi. Että ei niinku oikeastaan mikään 

muu, vaan niinku tää näkökulman, vaikka...” (Ehdokas 3). 

 

”No kyllä motiivit oli kohallaan ollu omasta mielestä, että et mä oon oikeestaan 

kiinnostunu kirkkoherran tehtävistä sillä lailla, että se on semmonen näköalapaikka 

ja monipuolinen työ ja ja saa olla päätöksenteossa mukana ja vähän ohjailemassa 

seurakunnan toiminnan suuntia.” (Ehdokas 4). 

 

Kolmannessa ryhmässä tietoisista hakijoista monella motivaatio nousi seurakunnasta 

itsessään tai alueesta, jossa seurakunta sijaitsi. Ehdokas joko asui paikkakunnalla, oli 

kotoisin sieltä, halusi tietylle alueelle, tai seurakunnassa oli ominaisuuksia, joita ehdokas 

arvosti, kuten taloudellinen itsenäisyys. Näihin liittyvistä motivaatioseikoista ehdokkaat 

kertoivat puolestaan seuraavasti: 

 

”No lähinnä se, että tota mä en jaksa olla maalla eli mä etsin kaupunkipaikkaa se oli 

se tärkeä asia”. (Ehdokas 8). 

 

”[Paikkakunta] on niitten omien lapsuuden seutujen maisemaa. Tässä oli tämä, että 

voitas perheenä olla vähän lähempänä toista mummulaa.” (Ehdokas 5). 

 

”Ja syynä oli tietysti sitte tosiaan tää, et mä asuin sillä alueella, mä tykkäsin siitä 

alueesta”. (Ehdokas 9). 

 

Harkitsevat hakijat -ryhmässä oli vain kaksi ehdokasta. Heillä tietynlainen arvuuttelu ja 

epävarmuus oli mukana myös hakuajan jälkeen. 

 

”Oikeastaan sen paperin jättämisen jälkeenki minä vielä kamppailin, että onko tässä 

niinku mitään järkiä tässä koko touhussa.” (Ehdokas 2). 

 

”Kyllähän mä pohdin sitä oikeastaan tuolla aivokopan takaosassa koko sen ajan, 

kun se virka oli auki, että haenko mä sitä. Mutta mä ajattelin, että mä en välttämättä 

hae, että että se on niin vaativa virka ison seurakunnan kirkkoherran virka ja mulla 

ei kuitenkaan ole kokemusta suuren seurakunnan johtamisesta. Ja ja sitte mä 

ajattelin sitäkin, että siinä on omat etunsa, että uusi kirkkoherra tulee ulkopuolelta. 

Sisäpuolelta on aina vaikeempi nousta siihen kirkkoherran virkaan ja tehtävään.” 

(Ehdokas 12). 
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Ehdokkaat tekivät kuitenkin ratkaisunsa ja lähtivät hakemaan virkaan. Toisella 

ehdokkaista myönteiseen päätökseen vaikutti entisestä työpaikasta saatu pyrkimys mennä 

uralla eteenpäin. Toisella ehdokkaista myönteiseen päätökseen vaikutti se, ketä muita oli 

hakemassa virkaan. 

 

”Ihan samana päivänä, ku se hakuaika päättyi, kuulin ketkä siinä on hakemassa, ni 

sitte mä ihan aattelin näin, että ku kerran noi on hakenu eikä niilläkään oo 

kenelläkään kokemusta suuren seurakunnan johtamisesta, nii miksen sitte minäki.” 

(Ehdokas 12). 

 

”Ja mutta tietenki se tuo edellinen organisaatiohan opetti siihen, että kun oot 

johonki tehtävään päässy ja siinä ollu niin siinä on sitten aina oikeastaan niinkun 

mahdollisuus mennä vaan etteenpäin, ja tuota ehkä se kasvatti siihen, että se 

kuitenki vaikka vaikka sanoin, että en niin ku halunnu siihen, niin se pohjalla oli 

kuitenkin se halu tietenki sitte päästä siihen seurakunnan niinku tavallaan 

ykköstykin paikalle.” (Ehdokas 2). 

 

Pekka Asikaisen väitöskirjassa kirkkoherraksi pätevöittävän johtamiskoulutukseen 

hakeutuneista (N=19) seitsemän kuului ryhmään itsensä kehittäjät. Motivaatio hakeutua 

johtamiskoulutukseen oli itsensä kehittäminen, kirkon koulutuspolkuun kuuluvan 

koulutuksen suorittaminen, kehittyminen nykyisessä tehtävässä sekä ammatillisen 

kompetenssin hankkiminen.
213

  

Tässä tutkimuksessa vahvimmat motivaatiot tulivat seurakuntalaisilta ja seurakunnasta 

itsessään. Pappeja oli pyydetty hakeutumaan kyseiseen kirkkoherran virkaan tai papit 

itsessään kokivat kyseisen seurakunnan jollain tavalla motivoivaksi – joko koon, aseman 

tai työyhteisön puolesta. Myös kirkkoherran tehtävä itsessään oli voimakas motivaattori. 

Hakijoista kolme oli aiemmin ollut kirkkoherran virassa, mutta menettäneet viran 

seurakuntaliitosten myötä. Heillä näkyi motivaatio päästä takaisin samaan tehtävään ja 

asemaan kuin aiemmin. Myös muut hakijat mainitsivat hakeutumisen tehtävään, jossa saa 

olla päättämässä ja kehittämässä ja luomassa itselleen haasteita. Tietty alueellinen 

vaikutus nousi myös vahvaksi tekijäksi hakeutumisessa kirkkoherran tehtävään: 

synnyinseutu, seurakunnan sijainti lähempänä omaa kotia, kaupunkiympäristö, 

mielenkiintoinen alue, tehtävän sijainti kotiseurakunnassa. Asikaisen tutkimukseen 

verrattuna pappien kirkkoherramotivaatiot olivat kohtuullisen konkreettisia ja hyvin 

selkiintyneitä. Asikaisen tutkimuksessa pappien koulutusmotivaationa oli selkeimmin 

pätevyyden hankkiminen ja joskus mahdollinen hakeutuminen kirkkoherran tehtävään. 

Tämän tutkimuksen papeilla hakeutuminen oli tarkkaan mietittyä. 
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3.2. Vaaliesityksen syntyminen tuomiokapitulissa 

3.2.1. Tuomiokapitulin rooli 

 

Tuomiokapitulin työskentely kirkkoherranvaalissa muodosti prosessin hallinnollisen 

ytimen.
214

 Koska kirkko on julkis-oikeudellinen yhteisö, tuomiokapitulin prosessit 

edustavat julkista hallintoa.
215

 Tuomiokapitulin työskentelyn voi nähdä julkisen hallinnon 

ja kansalaisen eli seurakuntalaisen kohtaamisen näyttämönä. Hallintoa toteutettiin 

kirkkoherran vaalissa eri asteissa. Toimijan näkökulmasta hallinto on keinojen valintaa 

annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja päätösten toimeenpanoa. Tuomiokapitulin rooli 

on olla ”ensimmäisen asteen” hallinnollisena toimijana. Tällöin hallinto toimii tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja tekee päätöksiä.
 216

 

Tuomiokapitulilla kokonaisuudessaan on erittäin suuri rooli koko 

kirkkoherranvaaliprosessissa. Kirkkoherran viran täytöllä kapitulin esivalmistelussa on 

pitkä historia. Tuomiokapitulin rooli koettiin kapitulin jäsenten osalta edelleenkin tärkeänä 

ja merkittävänä. Aineistosta käy ilmi, että valmistelun tärkeimmät foorumit ja roolit 

löytyvät esittelijän työstä, haastatteluryhmän jäsenyydestä ja itse istunnosta. 

Tuomiokapitulin roolina koetaan eräänlainen asiantuntijuus, mutta myös karsivana ja 

kontrolloivana seulana toimiminen.  

 

”No musta on hyvä, että kapitulilla on rooli täs prosessissa ja musta on hyvä, että 

kapitulilla on mahdollisuus sit perehtyä näihin hakijoihin ja haastatella heidät. 

Musta niinkun tämmönen rooli, että kapitulilla on siinä tämmönen asiantuntija-

asema tai -rooli.” (Lakimiesasessori 2). 

 

Tuomiokapitulin roolia vaaliprosessissa heijasteltiin paljon myös käynnissä olleeseen 

vaalitapamuutokseen. Kapitulin jäsenet kokivat, että tuomiokapitulin roolia 

ehdollepanossa yritetään siirtää samantyyppiseksi kuin kappalaisen vaalissa, jossa 

tuomiokapituli toteaa kelpoiset hakijat, mutta jättää muuten koko valinnan seurakunnalle. 

 

”Tietty trendi on olemassa, joka pyrkii siihen, että kapitulin rooli olis enemmän 

tällai niin ku se on kappalaisen vaalissa, että kerrotaan hakijat ja sitten jollain lailla 
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arvioidaan ja sitten pyydetään, että seurakunta suorittaa sitten sen lopullisen 

harkinnan. Vallitseva käytäntö on nyt kuitenkin hyvä pitää kiinni monistakin syistä. 

Omasta mielestäni on se, että kun tuomiokapitulilla on mahollisuus arvioida 

hakijoita, niin silloin voi olla, että hakijaksi kuitenkin parhaimmillaan seuloutuu jo 

sellaiset henkilöt, joilla on edellytyksiä hoitaa kirkkoherran virkaa.” (Piispa 1). 

 

Kirkollinen valta on jaettu esimerkiksi kolmeen osaan: episkopaalinen linja pitää piispaa 

kirkon johtajana, synodaalisen linjan mukaan valta on kirkolliskokouksella ja 

konsistoriaalisen linjan mukaan valta painottuu tuomiokapitulille ja kirkkohallitukselle.217 

Tässä tutkimuksessa tuomiokapitulin rooli ymmärrettiin vahvasti osaksi kirkkolain 

episkopaalista henkeä, kapitulin tehtävästä valvoa ja hoitaa papiston asioita. Yhtenä 

luovuttamattomana osana koko kirkkoherranvaalia pidettiin sitä, että piispan ja 

tuomiokapitulin alla pysyy se viimeinen sana ketkä saavat olla mukana kilpailussa 

kirkkoherran viroista.  

 

”Se, että tuomiokapituli osallistuu siihen jollain tavalla, niin se liittyy, se kuuluu 

tähän systeemiin, kun papit on tuomiokapitulin ja piispan alaisia ja valvonnassa 

sillai ja meijän kautta tullaan pappisvirkaan ja näin. Se tuntuu ihan kuitenki 

luonnollisesta, et se jollain muotoo osallistuu siihen, ja sen tuomiokapitulin rooli on 

ihan luonnollinen, miten se sit aina millonki on, niin siit sitte laissa säädetään.” 

(Lakimiesasessori 2). 

 

Tuomiokapitulin jäsenet pitivät loogisena sitä, että niin kauan kuin kirkkoherranvaali 

pidetään kansanvaalina, vaalissa pitää olla jonkinlainen kontrolli. Siihen liittyi niin 

vaalitekninen näkökulma kuin kirkon suojeleminen eräänlaisilta ääri-ilmiöiltä. Kolmen 

ehdokkaan nostaminen kärkeen nähtiin havainnollisesti hyvänä. 

 

”Jos ajatellaan, että hakijoita olisi kymmenen tai viistoista, jossakin suositussa 

seurakunnassa, niin nyt jos ei olisi tällaista ehdollepanoa, niin silloin 

seurakuntalaiset voisivat äänestää ketä tahansa näistä kymmenestä-viidestätoista, 

jolloin äänet hajaantuisivat ihan varmasti.” (Lakimiesasessori 1). 

 

”Tämmösissä suurissa kansanvaaleissa, joissa kaikille annettaisiin yhtä lailla oikeus 

tulla valituksi, niin siinä voi toteutua tämmönen mitrorepo-ilmiö--. Silloin ku on 

tämmöstä harkintaan perustuvaa punnintaa ja katsotaan sitä, että millainen on 

johtamistaidollinen valmius, millaiset ovat opilliset valmiudet, millainen henkilö 

muuten on, niin silloin myös kun kapituli näitä tekijöitä voi arvioida ja nostaa 

sellaisen – joskus sellaisen sosiaalisesti ehkei niin kovin karismaattisen 

henkilönkään – vaalisijoille.” (Piispa 1). 

 

Ylipäätään tuomiokapitulin roolia pidettiin merkittävänä ja tärkeänä. Tuomiokapitulissa 

tiedostettiin, että sen rooli voi nousta merkittäväksi ja että heillä on valtaa, mitä käyttää 

ehdollepanossa – varsinkin tilanteissa, jossa tuomiokapituli ei anna vaalisijaa. Sitä 
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pidettiin kuitenkin tarpeellisena ja asiaankuuluvana kaitsentana. Toinen piispoista leikitteli 

ajatuksella, että jos kirkkoherran valinta olisi yksin tuomiokapitulin hallinnassa, voisi 

epäonnistumisia olla vähemmän valintaprosessissa: 

 

”Että jos ois… ois semmonen täysin epädemokraattinen systeemi, jossa 

tuomiokapituli konsistoriaalisesti nimeäisi kirkkoherran kysymättä seurakunnalta 

niinku juuri mitään… mitään, mutta ilman vaalia, että nimitysoikeus olis kapitulilla, 

niin… niin tuota todennäkösesti kävis niin, että että tuota semmosia niinku selviä 

epäonnistumisia tapahtuis vähemmän.” (Piispa 2). 

 

Juha Vartola määrittelee hallinnon tehtäväksi yhteistoiminnan organisoimisen jonkin 

sellaisen päämäärän saavuttamiseksi, jota kukaan ei voi yksinään saavuttaa.
218

 

Yhteistoiminta tuli esille aineistossa esimerkiksi siinä, ettei kukaan tuomiokapitulin 

jäsenistä halunnut ottaa erityistä roolia esittelijää lukuun ottamatta. Tilanteet nähtiin 

tasapainoisina ja jokainen tuomiokapitulin jäsenistä toi oman tietopanoksensa 

keskusteluun. Esittelijän rooli oli ratkaiseva. Lakimiesasessorit kokivat olevansa 

perusjäseniä muiden tavoin. Tilanteissa, joissa vaaliehdotuksesta tehdään oikaisuvaatimus, 

tuomiokapitulin lakimiehellä on keskeinen rooli. Tällöin hän esittelee asian 

tuomiokapitulille. 

 

”-- esittelijä on velvollinen ottamaan selvää ja katsoo, et se on laillinen ja muutenki 

ei… ei… ei suosi ketään ja muuta niin… niin siinä voi sanoo, et siinä niinku tää 

vahvin rooli on sillä esittelijällä, koska se käytännössä tuntee sen parhaiten ja 

selvittää nää kaikki perusteet. Kyl mun mielestä esittelijän rooli on aina vahva.” 

(Lakimiesasessori 3). 

 

Kirkkolaki ja kirkkojärjestys toteavat piispan ja tuomiokapitulin tehtäviksi muun muassa 

hoitaa ja valvoa papiston asioita. Piispa ja tuomiokapituli käyttävät valtaa suhteessa 

papistoon. Piispa käyttää esimerkiksi seurakunnan valtaa ordinoida.
219

 Leena Kurjen 

tutkimuksessa piispojen johtajuudesta tuli ilmi, että piispat kokivat sanankäyttämisen 

merkittävänä vallankäytön muotona.  Kurjen mukaan piispat ovat pitäneet huolta siitä, 

ettei heidän asemaansa hallinnossa heikennetä. Heillä pitää myös olla mahdollisuus 

asemansa mukaiseen vallankäyttöön.
220

 Piispan rooli tuomiokapitulin valmistelutyössä 

näyttäytyi puheenjohtajan roolista käsin. Piispa johtaa puhetta tuomiokapitulin istunnossa 

ja hänen äänensä ratkaisee äänestystilanteissa. Piispalla saattoi olla esimerkiksi sellaista 

tietoa, joka on uskottu vain hänelle, ja hän voi näin tuoda sen muun kapitulin tiedoksi.  

 

”Piispan rooli on olemassa selkeänä kapitulissa ja tietysti sitten se merkitys piispan 

roolilla on siinä, että piispalla voi olla kirkossa asioita, jotka tulevat hänen 
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hiippakuntansa tuntemuksen pohjalta. Ja sen tuntemuksen hän voi tuoda sitten 

kapitulin tiedoksi ja sanoa sen, että oman kantansa siitä, että miksi juuri tämä 

henkilö on kenties sopivampi tähän kuin joku toinen.” (Piispa 1). 

 

Aineiston perusteella ei tullut esille, että piispa suosisi ketään hakijaa tai nostaisi omat 

näkemyksensä muiden yli. Piispoilla oli kuitenkin syntynyt jonkinlainen kuva siitä, kenet 

näkisivät mieluiten seurakunnan uutena kirkkoherrana. Piispojen näkemyksissä tuli esiin 

uuden yhteistyökumppanin saaminen.  

 

”Totta kai se on kauheen kiinnostavaa, kun itselle yleensä kyllä syntyy, niin kun 

mielikuva siitä, että tuota kenen toivoisi tulevan valituksi. -- kirkkoherrat on meidän 

keskeisiä yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea, niin kun piispan keskeisiä 

yhteistyökumppaneita, että eihän se oo ollenkaan yhdentekevää joo.” (Piispa 2). 

 

”Tietysti mua ensiksi kiinnostaa aina se, että kuinka iso äänestysprosentti missäkin 

seurakunnassa oli. Ja lopputuloshan kiinnostaa tietysti aina, koska se, joka tulee 

valituksi kirkkoherraksi, niin se henkilöhän edustaa piispaa omassa 

seurakunnassaan --.” (Piispa 1).  
 

3.2.2. Kelpoisuusharkinta 

 

Tuomiokapitulin vaaliehdotus alkaa kelpoisuusharkinnasta. Kelpoisuutta tutkiessaan 

kapituli soveltaa hallintolakia. Kelpoisuus kirkkoherranvaaliin on jaettu muodolliseen 

kelpoisuuteen ja sopivuuteen. Muodollinen kelpoisuus tarkoittaa pappisvihkimystä, 

pastoraalitutkintoa ja seurakuntatyön johtamisen tutkintoa tai sitä vastaavan pätevyyden 

osoittamista.
221

 Kirkkoherran viran ehdollepano -mietinnön mukaan kelpoisuuden 

toteamisessa voi päätyä vain vaihtoehtoihin kyllä ja ei. Kirkkojärjestys estää kelpoisuuden 

myös papin- tai pappisviran toimittamisesta erotetun tai pidätetyn, sekä hakijana olemisen 

toiseen kirkkoherran tai kappalaisen virkaan. Muodolliseen kelpoisuuteen kuuluu myös 

kielitaito.
222

  

Kelpoisuusharkintaan kuuluu lisäksi sopivuuden arviointi, joka on entistä 

harkinnanvaraisempaa ominaisuuksien kartoittamista. Kirkkojärjestyksen mukaan hakija 

ei ole kelpoinen, jos häneltä mitä ilmeisimmin puuttuvat viran hoitamiseen tarvittavat 

edellytykset. Jos pappi on viraltapantu, tuomiokapitulin on harkittava hänen 

vaalikelpoisuuttaan. Sopivuuden kohdalla arvioidaan hakijan kypsyneisyyttä, nuhteetonta 
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käytöstä, riittävää kokemusta ja terveydentilaa.
223

 Niissä tuomiokapituleissa, joissa 

haastattelu hakijoille järjestettiin, haastattelua pidettiin yhtenä osana kelpoiseksi 

toteamista. 

 

”Tää haastattelu on myöskin niinkun tämmönen kelpoisuustesti.” (Piispa 2). 

 

Vaaliehdotuksen valmistuminen eteni tutkimuksen tuomiokapituleissa ensimmäiseksi 

pappisasessorille, joka tarkasti hakijoiden kelpoisuuden. Hakemukset siirtyivät 

valmistelijalle joko notaarilta tai lakimiesasessorilta. Yleensä kirjekuoret, jotka sisälsivät 

hakemukset papereineen, tulivat asessorille postissa tai annettiin tuomiokapitulin istunnon 

yhteydessä. Missään haastattelussa kelpoisuuden toteaminen ei noussut sinänsä esille 

merkittävänä asiana. Se oli lähinnä tarkastustyyppinen toimenpide ennen 

haastattelukierrosta ja vaalisijojen määrittelyä.  

 

”Katotaan, että onko kaikki kelpoisia eli -- katotaan siitä, et pastoraalitutkinto on, 

johtamistutkinto on, ei oo pidätetty virasta eikä oo hakijana muuhun kirkkoherran 

virkaan, ja siltä pohjalta katotaan. Periaatteessa heti sitte seuraavaan kapitulin 

istuntoon tulee tämmönen oma lyhyt pykälänsä, että todetaan hakijat ja se, et he on 

siinä mielessä papereitten mukaan kelpoiset --”. (Pappisasessori 4). 

 

Jos tuomiokapitulin menettelyyn ei sisältynyt haastattelua, pappisasessori toi esittelyn 

seuraavaan istuntoon. Niissä hiippakunnissa, joissa haastattelu kuului kapitulin rutiineihin, 

valmistelija käsitteli seuraavaksi hakijoiden kelpoisuuden haastattelukutsua varten. 

Valmistelijat katsoivat ja tarkistivat, että kaikki tarpeelliset paperit olivat mukana. Eräs 

asessori moitti hakemuksiin merkittyjä puutteellisia yhteystietoja. Alkukäsittelyä pidettiin 

yleisesti rutiiniluontoisena. 

 

”-- todetaan hakijat ja se, et he on siinä mielessä papereitten mukana kelpoiset ja 

sitte ehdotetaan, et heidät kutsutaan haastatteluun ja niinpä sitte istunto päättää, et 

kutsutaan haastatteluun yleensä sitte seuraavaan istuntoon eli se on tietyl tavalla 

rutiini.” (Pappisasessori 4). 

 

Kelpoisuus- ja nimitysharkinta näyttivät olevan käytännössä enemmänkin samaa 

harkintaa. Käytännössä on tavallista, että kelpoisuus- ja nimitysharkinta tapahtuu samaan 

aikaa. Tutkimuksen neljästä tapauksesta kolmessa kelpoisuus- ja nimitysharkinta tehtiin 

muodollisesti samassa istunnossa, vaikka todellisuudessa jonkinlainen seula on käynyt jo 

heti prosessin aluksi. Sinänsä vaatimuksena onkin vain se, että kun päätös hakijoiden 
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kelpoisuudesta on tehty, on tehtävä vaaliehdotus. Kirkkojärjestys ei puhu mitään tarkasta 

etenemisjärjestyksestä.
224

 

Kelpoisuusharkinnassa hakijoiden toteaminen kelpaamattomiksi on harvinaista, mutta ei 

tavatonta. Kelpoisuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi viran erityiset tarpeet. Ilmeiset viran 

hoitamiseen puuttuvat edellytykset voivat olla puutteita myös johtamistaidossa.
225

 

Esimerkiksi Oulun hiippakunnassa virkakysymys on viime vuosina ollut esteenä kahdessa 

tapauksessa.
226

 Yhdessä tutkimuksen tapauksista todettiin, ettei hakija ollut kelpoinen 

hakemaan virkaa, koska hakijalla ei ollut seurakuntatyön johtamisen tutkintoa, vaikka hän 

oli ollut pitkään kirkkoherrana.
227

  

Virkakysymys nousi aineistossa jonkin verran esille. Yhteistyöstä kieltäytyminen kaikkien 

pappien kanssa koettiin luonnollisena esteenä kirkkoherrana toimimiselle. 

 

”Mun mielestä on koko kirkossa ikävä tää virkateologinen keskustelu,  mut et se ei 

oo mikään salaisuus, vaan näin et jos ei suostu yhteistyöhön kaikkien kanssa niin 

katsotaan, et ei oo kelpoinen virkaan, et ei kirkkoherra voi sanoo, et emmä suostu 

sun kans tekemään töitä.” (Pappisasessori  4).  
 

”Jos tuota kirkkoherra kieltäytyy työskentelemästä yhdessä joissakin tilanteissa 

naispuolisten pappien kanssa, niin tuota hän ei siinä tapauksessa ole kelpoinen 

kirkkoherraksi. Katsotaan, että on niin kun mahdotonta, -- että jos esimies kiistää 

alaisensa työntekijän ammatillisen identiteetin--” (Piispa 2). 

 

Arto Seppänen on oikeustieteen väitöskirjassaan analysoinut tunnuksellisuutta kirkossa. 

Eräänä tapauksena nousee esiin tunnuksellisen este päästä ehdolle kirkkoherranvaalissa. 

Keskeiseksi tutkimuksessa nousee kirkkojärjestyksen kohta, ettei kelpoinen ole hakija, 

jolta ilmeisesti puuttuvat viran hoitamiseen tarvittavat edellytykset. Seppänen toteaa, että 

sanamuoto asettaa kynnyksen epäkelvoksi toteamisella varsin korkealle. Hänen loogista 

arviointia häiritsee tapauksen kulku, jossa kelpoisuus harkittiin ennen vaalisijoille 

asettelun pohdintaa. Seppäsen mielestä tuomiokapitulin ratkaisuista ja perusteluista 

puuttuu tunnustusnäkökulma täysin. Seppäsen mukaan taustalla on julkilausumaton 

näkemys, joka on ohjannut päätöksentekoa. Toinen näkökulma syntyy siitä, väistääkö 

kirkkoherra virkamiehenä velvollisuuksiaan virkakysymyksen piirissä. Seppäsen mukaan 

asia ei ole kategorisesti yksiselitteinen, ristiriitatilanteet on otettava huomioon 
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tapauskohtaisesti. Tätä tuomiokapitulin virkamiesoikeudellista tulkintaa Seppänen pitää 

muodollisena tulkintana. Hän pitää tuomiokapitulin perusteita kyseenalaisina ja 

kestämättöminä.
228

 

Paula Närhen tutkimuksen mukaan useimmissa tuomiokapituleissa tiedustellaan 

kirkkoherraksi hakevilta heidän yhteistyövalmiuttaan naispappien kanssa. Kuopion ja 

Porvoon hiippakunnassa sitä ei tiedustella, Helsingissä sitä tiedustellaan tilanteen mukaan, 

taustaselvityksen tuomiokapituleista tekivät Mikkeli ja Oulu. Närhen tutkimuksen mukaan 

virkanäkemys sinänsä ei vaikuttanut ehdokasasetteluun, mutta ratkaisevaa oli 

yhteistyövalmius. Tampereen, Lapuan ja Mikkelin tuomiokapituleissa yhteistyöstä ei 

asetettu vaalisijoille. Turun tuomiokapitulissa asia ratkaistiin Närhen mukaan 

tapauskohtaisesti. Porvoossa virkanäkemystä ei kyselyn tekemisen ajankohtana kysytty. 

Tosin kielteinen kanta eräässä tapauksessa oli tullut ilmi vasta viranhoidon jo alettua. 
229

 

Kirkkolainsäädännössä on määritelty ne kriteerit, joita tuomiokapitulin pitää valvoa 

päästäessään hakijat vaalikentälle. Vaikka kelpoisuusharkinta tämän tutkimuksen 

tapauksissa ei noussut merkittävään rooliin, näyttää siltä, että tuomiokapituleissa on otettu 

hyvin tiukka seula jo kelpoisuuden pohdinnassa. Eräässä haastattelussa tuli esille, että 

kelpoisuuden epääminen hakijalta edellyttää tuomiokapitulilta erittäin tarkkoja perusteluja 

hakijan mahdollista valitusta varten. Kelpoisuus tiivistyy erityisesti virkakysymykseen ja 

vajavaiseen johtamiskoulutukseen. Muita kelpoisuuden epäämiä asioita ei aineistosta 

noussut esille.  

3.2.2.1. Haastattelun järjestäminen 

 

Tuomiokapitulin haastattelua pidettiin osana hakijoiden kelpoisuuden tutkintaa. 

Kirkkoherran viran ehdollepano -mietintö toteaa, että haastattelu voi olla yksi osa 

vaaliehdotuksen valmistelussa. Mietinnön valmistellut työryhmä on kuitenkin joutunut 

pohtimaan haastattelun oikeellisuutta. Ei ole ollut itsestään selvää, että tuomiokapitulilla 

on oikeus haastatella hakijoita. Työryhmä on kuitenkin päätynyt siihen, että on kyse 

hallintoasiasta eikä kirkkojärjestyksessä ole säädöksiä, jotka estäisivät normaaliin 

rekrytointiin kuuluvan hakijoiden haastattelun. Mietinnön mukaan haastattelussa on kyse 

materiaalin hankkimisesta kelpoisuus- ja nimitysharkintaa varten. Haastattelussa hakijasta 

tehdään asianmukainen arviointi.
230

 Haastattelun käytännön toteuttamiseen mietintö antaa 

vapaat kädet. Tuomiokapituli voi halutessaan olla kokonaisuudessaan haastattelemassa 

hakijoita. Toisaalta se on luonteeltaan valmisteltavaa, joten sen voi hoitaa myös esittelijän 
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tai piispan johdolla pienempi työryhmä. Mietintö suosittelee, että haastatteluun kutsutaan 

kaikki, koska vaalikelpoisuuspäätös tehdään kaikista.
231

  

Petteri Niitamon mukaan haastattelu on henkilöarviointina tärkein päämenetelmä. 

Työelämässä sen käyttö on lisääntynyt ja kasvaa edelleen. Syynä tähän nähdään 

organisaatioiden muutoksen ja tehokkuuden vaatimus. Henkilöarvioinnilla tarkoitetaan 

laajassa merkityksessä yksilön kaikinpuolisten ominaisuuksien arviointia. Työhön 

ottamisessa haastattelun tarkoitus on tehdä asianmukainen ja ammattimainen henkilön 

arviointi.
232

  

Kirkkoherran virkaa hakevien haastattelukäytännön muodostumisen taustalla nähtiin tarve 

selvittää hakijoiden virkakäsityksiä. 

 

”Mulla on semmonen käsitys, että siihen on siirrytty siinä vaiheessa, kun haluttiin 

joko varmistaa tai ainaki tietää, että tuleeko virkakäsityksen näkökulmasta 

ongelmia.” (Pappisasessori 3). 

 

”-- mistä oikeastaan alun perin meillä lähdettiin liikkeelle, että -- jos jos tuota 

kirkkoherra kieltäytyy kieltäytyy työskentelemästä yhdessä joissakin tilanteissa 

naispuolisten pappien kanssa, niin niin tuota hän ei hän ei siinä tapauksessa ole 

kelpoinen kirkkoherraksi.” (Piispa 2). 

 

Tutkimuksen hiippakunnista Helsingissä ja Turussa hakijat haastateltiin.
233

 Haastattelu 

liittyi tuomiokapitulin tekemään vaaliehdotukseen.  Tuomiokapitulien käytännöt 

haastattelujen osalta vaihtelivat jonkin verran. Helsingissä haastattelun teki muutaman 

jäsenen työryhmä etukäteen, johon kuuluivat ainakin lakimiesasessori, hiippakuntadekaani 

ja pappisasessori. Turussa haastattelu tehtiin istunnon yhteydessä, jolloin näin ollen kaikki 

istunnon jäsenet osallistuivat haastatteluun. 

 

”Rutiinina notaarin tehtävä sitte on kutsua asianomaset haastatteluun ja se 

haastatteluaika sitte siel seuraavassa istunnossa siihen seuraavaan istuntoon 

tehdään. Sitte tarkempi tämmönen hakijoitten esittely eli ne on tuomiokapitulin 

jäsenillä sillon tiedos, et mitä virkoja on hoitanu ynnä muuta mitä nimikirjaote ja 

hakemukset paljastaa.” (Pappisasessori 4). 

 

”Ennen sen esittelyn tekemistä asetetaan kolmihenkinen haastatteluryhmä, jossa on 

aina joka tapauksessa joko lakimiesasessori tai hiippakuntadekaani jäsenenä, voi 

olla molemmatkin, ja sitte tää esittelevä pappisasessori ja sit se kolmas tosiaan 

vähän vaihtelee. ” (Lakimiesasessori 2). 
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Haastattelujen tulisi mietinnön mukaan olla jäsennettyjä ja suunniteltuja. Näin tutkimusten 

tulosten mukaan haastatteluilla on parempi ennustearvo kuin esimerkiksi vapaamuotoisilla 

haastattelutyyleillä. Haastattelurungon tulisi olla jäsennelty esimerkiksi viran tehtäviä ja 

vaatimuksia erittelemällä ja konkretisoimalla. Haastattelun tarkoitus on synnyttää 

haastateltavassa psyykkinen prosessi. Näin haastateltava joutuu työstämään ja luomaan 

vastaustaan. Haastateltava arvioi, miten vastaaja hahmottaa kysymyksen, miten hän 

työstää sitä ja millainen on lopputulos. Haastattelun tarkoitus on myös saada kuva hakijan 

henkilökohtaisista ominaisuuksista; tarpeellisia ovat kysymykset työelämästä 

motivaatioon ja itsetuntemukseen.
234

 Hakijassa luodattiin johtamisotetta ja itsetuntemusta. 

Haastatteluissa nostettiin esiin erityisesti itsetuntemusta, kysyttiin vahvuuksia ja 

heikkouksia sekä hahmotettiin hakijan käsitystä kirkkoherran tehtäväkuvasta ja 

hallinnosta.  

 

”Haastatteluun on varattu aikaa, sanotaan näin, että vain puol tuntia hakijaa kohti. 

Valmisteleva asessori alottaa ja meil ei oo mitään semmosta niinkun kiinteää 

kysymyspatteria, et aina kysytään samat asiat. Ne lähtee yleensä siitä, et miksi haet 

tällaista virkaa ja sitte tuota heikkouksia, vahvuuksia, jonkun verran ehkä sitä, et 

nimenomaan jos hakijana on kappalaisia, et koitetaan vähän kattoo et tietääkö he 

kirkkoherran hallintotehtävistä niinku mitään, et mikä ajatus on, et mitä asioita 

niinku vuoskelloon kuuluu ja totta kai sitte kysytään sitä, että et tota mikä on 

virkateologinen näkemys. -- Antaa se niinku kuvan semmosest tota jäsentämisestä, 

ja että ihan persoonasta.” (Pappisasessori 4). 

 

Oulun hiippakunnassa ei pappisasessorin mukaan ollut periaatepäätöstä Oulujoen vaalin 

aikaan hakijoiden haastatteluista. Lähinnä tilanne selvitettiin, jos tuli esille, että on 

esimerkiksi virkateologisesti eriäviä näkemyksiä. Muuten taustatiedot syntyivät 

keskinäisen tuntemuksen ja tiedustelujen pohjalta.
235

 Piispan näkemyksessä korostui 

tunnettuus niin yhteistyöhalukkuuden, johtamistaitojen ja kokemuksen myötä, mutta myös 

käytännölliset syyt haastattelun mielekkyyden pohtimisessa hiippakunnassa, jossa 

välimatkat ovat pitkät ja henkilöt tunnetaan. 

 

”Tietysti tunnen moniakin jo hiippakunnan pappeja, et se on niinku etu 

valmistelussa ja sitten katson myöskin tuota pappismatrikkelin ja poimin sieltä 

nämä hakijat ja sitte saatan haastatella kyllä myöskin kolleegoja--.” (Pappisasessori 

1). 

 

”Se on tärkeä, ilman muuta se on tärkeä, mutta viime aikoina ei tuo meijän Oulun 

tuomiokapituli ole kovinkaan monta kertaa kutsunut haastattelun.” 

(Lakimiesasessori 1). 
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”--tietysti jos kapituli tuntee hyvin ne henkilöt, jotka hakevat virkaa, niin silloinhan 

haastattelu on melko lailla tarpeeton.” (Piispa 1). 

 

Haastattelutilanteiden päälle tuomiokapitulin jäsenet keskustelivat ensituntumista ja 

kokemuksista haastateltavista. Piispan mukaan vastauksissa näkyi selviä eroja hakijoiden 

kesken. 

 

”Niissä niin kun vois sanoo, että hämmästyttävän suuria eroja… että että 

kypsimmät ja analyyttisimmät vastaukset ovat tuota häikäiseviä ja sitten on 

oikeestaan, niin kun hämmästyttävää, kuinka epämääräistä ja avutonta voi voi olla 

kaikkein… niin kun epämääräisiä ja avuttomia voi olla kaikkein, niin ku 

heikoimmat kuvaukset. Tuntuu, että ei oo ollenkaan niin kun realistista kuvaa, ei 

itsestä, ei kyvyistä, eikä siitä tehtävästä mihin on hakeutumassa.” (Piispa 2). 

 

Kuitenkaan haastattelujen jälkeen ei vielä nostettu ketään erityisellä tavalla esille. Tästä 

alkoi pappisasessorin valmistelutyö. 

Haastattelukäytäntö oli selvästi tärkeä tuomiokapituleissa, jossa sitä käytettiin. 

Haastattelijat saivat omakohtaisen kuvan hakijasta. Turun tuomiokapitulissa pohdittiin 

jonkin verran, mikä olisi oikea muoto haastattelujen järjestämiselle. Siellä myös haettiin 

koulutusta haastattelujen suorittamiselle, jota kirkkoherran viran ehdollepano -mietintö 

suosittelee.
236

 Haastattelua käytettiin selkeästi vaaliehdotuksessa kyvyn mittaamiseen ja 

arvioimiseen. Virkakäsityksen puntaroiminen oli jäänyt pois, mihin on voinut vaikuttaa 

sellaisten hakijoiden poisjääminen, jotka tietävät virkakäsityksen puitteissa olevansa 

rajoittuneita kirkkoherran viran hoitamiseen. Vaaliehdotuksissa haastatteluille oli annettu 

painoarvoa, joka näkyi vastausten analysoimisena. Vastauksissa heijasteltiin hakijan 

kykyä ja hakijan omaa arviota selviytyä kirkkoherran tehtävästä.
237

 Haastattelutilanteet 

saattoivat tosin olla monelle haastatellulle ennestään tuttuja tilanteita. Näin se on voinut 

syödä hänen motivaatiotaan. Toisaalta se on myös voinut valmentaa häntä 

haastattelutilanteeseen. Täten useampia virkoja hakeneilla on ollut enemmän kokemusta 

haastattelutilanteista. Tällöin voidaan miettiä niin haastattelukysymysten kuin 

haastattelukokoonpanon vaihtuvuutta relevanttina. Haastattelu testasi hakijoiden pääomaa 

ja habitusta suhteessa kirkkoherran työhön. Aiempi haastattelukokemus saattoi kertyä 

hakijalle hyödylliseksi kokemuspääomaksi.  

Kahdessa vaalissa, jossa hakijoita ei haastateltu, nousi esiin tarve haastattelulle 

ehdokkaiden toimesta. Varsinkin Oulujoelle ehdolla olleet pitivät sitä tärkeänä, koska 

ehdokkaiden mukaan kapituli käy läpi hakijan työhistoriaa ja koulutusta, näin ollen olisi 

luontevaa ja ihmisarvoa kunnioittavaa, että hakijalla olisi tieto, miten hänen asioitaan 
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käsitellään ja analysoidaan. Haastattelun katsottiin myös vähentävän ongelmia 

tulevaisuudessa.  

Herttoniemessä ja Salossa tuomiokapitulin rooli tuli muita kapituleja vahvempana esiin 

johtuen tuomiokapitulin suorittamasta haastattelusta. Herttoniemen kirkkoherranvaalissa 

ehdokkailla olleilla olivat myönteiset kokemukset haastattelusta. Toisaalta esiin tuli myös 

tuttuus, sillä haastateltavalle tilanne saattoi olla hyvin tuttu kysymysten ja haastattelijoiden 

puolesta. Tuomiokapitulilta kaivattiin vielä näkyvämpää roolia vaalityöhön liittyvien 

hyvien tapojen suhteen. 

 

”-- et sillai hauska tilanne mennä tollasen raadin eteen. Siinä kysellään kysymyksiä 

johonka kysyjä tietää jo vastauksen, mutta siis ei mulla sinänsä mitään pahaa 

sanottavaa siit tilanteesta oo.” (Ehdokas 7). 

 

Tuomiokapitulin haastattelusta eräs ehdokas pohti myös tuomiokapitulin mahdollisuutta 

käyttää siinä rekrytointifirmaa tai psykologisia testejä tuomiokapitulin aineiston rinnalla. 

Herttoniemen kirkkoherranvaalissa vaalisijan saaneet olivat tyytyväisiä vaalisijoihin, eikä 

yksikään ehdokas niitä kyseenalaistanut. Ehdokasasetelma näyttäytyi kaikille selkeänä. 

Salon kirkkoherranvaalissa ehdokkaana olleet pitivät tuomiokapitulin haastattelua 

jokseenkin muodollisena. Kahden ehdokkaan mielestä siinä ei päästy kovin syvällisiin 

teemoihin. Kahdelle ehdokkaalle haastattelukäytäntö oli tuttu aikaisemmista vaaleista ja 

haastattelukysymykset pitkälle samanlaisia. 

 

”No mä olin siellä toista kertaa, ku mulla oli se aikasempi vaaliprosessi jo ja nyt tällä 

kertaa mä otin paljo rennommin, et mä en enää jännittäny niin paljon ja kysymykset 

oli suurin piirtein samoja mitä ensimmäiselläki kerralla.” (Ehdokas 12). 

 

”Se se on aika muodollinen. Olen ollut niissä joskus ennenkin ja tota musta se on tää 

miten arkkihiippakunnan kapitulissa se toteutetaan, se on jotenkin liian muodollinen--

.” (Ehdokas 11). 

 

3.2.3. Arviointiperusteet 

 

Ehdokasasettelun perusteet ovat hioutuneet vuosisatojen kuluessa, kuitenkin varsin 

varovaisesti. Tutkimuksen ehdokasasettelun arviointiperusteissa voi nähdä muistumia 

menneiltä ajoilta. Voimassa oleva kirkkojärjestys määrää, että hakijat on asetettava 
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seuraavaksi vaalisijoille siinä järjestyksessä, kun heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi 

virkaa hoitamaan viran erityiset tarpeet huomioiden.
238

 

Valtion virkamiesten ylennysperiaatteisiin verrattuna kirkkoherran virassa on samoja 

elementtejä. Tässä mielessä kapituli tekee virkamiestyönä hakijoiden asettelun 

paremmuusjärjestykseen. Toisin kuin valtion puolella, seurakuntalaiset tekevät kuitenkin 

lopullisen valinnan äänestämällä. Myös valtion virkamiesten valintaan kuului ensin 

virkaehdotuksen tekeminen: ”kolme vahvistettujen perusteiden mukaan ansioituneinta”.
239

 

Kirkkoherranvaalin vaaliehdotuksen perusteet ovat:  

1) taito, johon luetaan opinnot sekä työkokemus ja sen 

kautta saadut tiedot ja viranhoitokokemus sekä 

henkilöstökoulutus; 

2) hakijan aikaisempaan viranhoitoon ja käyttäytymiseen 

liittyvät tekijät ja henkilökohtaiset kyvyt haettavana 

olevan viran hoitamiseen ja 

3) haettavana olevan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
240

 

 

Kirkkoherran viran ehdollepanosta laaditussa mietinnössä käy selville, ettei 

nimitysharkinnassa tarvittavasta taidosta ja kyvystä ja niiden yhteen laskemisesta ole 

luotavissa kaavaa. Mietinnössä ei siis anneta yksiselitteisiä ohjeita tai täsmällisiä 

suosituksia siitä, miten arviointi tulee suorittaa. Pääpaino on kuitenkin siirtynyt siihen, 

miten hakija todennäköisimmin tulee selviytymään virasta, johon hän pyrkii. Painotus on 

tulevaisuudessa sekä yhteisön että työnantajan tarpeissa.
241

 Ehdollepanon ohjeissa 

vaaliehdotuksen tekemiseksi annetaan ikään kuin välineitä erilaisten hakijoiden taitojen ja 

kykyjen analysoimiseen ja puntaroimiseen.  

Taitoa arvioitaessa hakijan johtamiskoulutus ja -kokemus on ensisijainen. Mietintö 

korostaa kirkkoherran johtamiskokemusta. Kokemuksen pituus on laskennallista, mutta 

laadun arviointi vaatii esittelijältä enemmän. Mietintö ei kuitenkaan automaattisesti 

korosta hyvin pitkää kirkkoherrakokemusta, vaan mietinnön mukaan seitsemästä 

kymmeneen vuotta riittää tuottamaan sen osaamisen, joka virasta on saatavissa.
242

 

Aikaisemman työyhteisön koolle ja rakennetekijöille mietintö laittaa paljon painoarvoa.
243
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Muu kirkollinen johtamiskokemus voi tulla esimerkiksi seurakunnan työmuodoista, 

kansanopistojen ja oppilaitosten ja järjestöjen vastuutehtävistä. Kirkollisen hallinnon 

osalta kokemus jää usein ohueksi, mutta johtamiskokemus voi olla vaativaksi arvioitua. 

Seurakunnallisen alue- tai työalavastuun mietintö arvelee vaativuuden osalta hyvin 

vaihtelevaksi. Ulkomaantyön kokemuksen mietintö arvioi arvokkaaksi. Se ei näe siellä 

tehtyä työtä poissaoloksi suomalaisesta ansioitumisjärjestelmästä, vaan tavallista 

arvokkaammaksi kokemukseksi.
244

 

Hallinnollisista luottamustehtävistä mietintö arvioi kirkko- ja seurakuntaneuvoston 

kokemuksen arvokkaaksi. Kokonaiskirkolliset luottamustehtävät, kuten 

kirkolliskokousjäsenyyden, asessorin virassa hankitun kokemuksen ja lääninrovastin 

tehtävät mietintö nostaa vahvasti esille.
245

 

Muun ammattiosaamisen kohdalla mietintö nostaa entistä enemmän esille muun kuin 

kirkollisen opiskelun ja yliopistoarvosanat. Mietintö nostaa vahvasti esille kirkon omat 

koulutuskokonaisuudet, erityisesti työnohjaajakoulutukset. Pastoraalitutkinnon pienille 

numeroarvosanan vaihteluille ei anneta suurta merkitystä, vaikka siihen houkutusta 

olisikin.
246

 

Sukupuolikiintiöajattelun tuomista pidettiin sopimattomana hallinnollis-juridiseen 

punnintaan. Toisaalta joissakin vaaleissa naisehdokkaita olisi mielellään nähty 

enemmänkin. 

 

”Esimerkiksi jos kuvitellaan, että vaalisijoille nyt on pääsemässä vaikkapa meidän 

hiippakunnastamme kaksi miestä ja sitten siitä kolmannesta sijasta käydään 

taistelua, että onko se mies vai nainen, kun ansiot ja kokemus ovat samankaltaiset 

pisteytettynä. Että voi olla, että silloin mielelläni näkisin siinä sitten naisen 

saamassa sen vaalisijan, koska tietty muu yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus sitä 

edellyttäisi.” (Piispa 1). 

 

Kotipaikkatuntemus nähtiin vaaliehdotuksen valmistelussa kaksisuuntaisena. Monessa 

viran erityisissä tarpeissa tuli ilmi paikallistuntemus. Seurakunnan erityisoloille haluttiin 

tietämystä ja tuntemusta. Jokaisessa vaalissa oli paikallinen ehdokas mukana. 

Ehdokasasettelun perusteella se jäi kuitenkin piileväksi ansioksi.  
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”Se voi olla etu, se voi olla myöski haitta, että mieluummin katotaan, että niinkun 

ulkopuolelta tulee joku, joka sit tasapuolisemmin perehtyy siihen tilanteeseen. Että 

ainakin mun tuntuma oli se, et sen tämmönen painoarvo oli tota nimenomaan 

vaaliehdotukses vähäisempi - en nyt sanois, että olematon.” (Pappisasessori 4). 

 

”No sekään ei oikeestaa niinkun automaattisesti vaikuta suuntaan tai toiseen, että 

vahvuutena siinä on tietysti usein se paikallistuntemus: valmiit verkostot, ne on 

usein niitä niinku hyviä puolia, mitä on jos nousee omasta työyhteisöstä. Sit taas 

tietysti niitä haasteita on se, et voi olla hyvinki haasteellista nousta sitte työyhteisön 

keskeltä esimieheks --.” (Lakimiesasessori 2). 

 

Kirkkoherran viran ehdollepano -mietintö ei näe myöskään syytä sille, että omaan 

seurakuntaan hakeva pappi saisi etusijaa muihin nähden. Mietintö toteaa, että on hyvä, että 

hakija tuntee sisältäpäin seurakunnan erityistarpeita ja tiettyjä henkilöstöverkostoja on 

olemassa. Käytännössä kuitenkin pappi on samalla viivalla muiden kanssa. Mietinnön 

mukaan harkinta on tapauskohtaista eikä yleistä linjaa voida luoda.
247

 

Luonnollisesti kyvyn arviointi on vaikeampaa. Tämän vuoksi mietintö korostaa kapitulin 

järjestämän haastattelun merkitystä. Valtion ylimmiltä virkamiehiltä on alettu vaatia 

entistä enemmän keinoja arvioida heidän valintaperusteitaan. Tällaista järjestelmää ei 

kirkossa ole. Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon kuuluu soveltuvuustestaus, mutta se ei 

ole luonteeltaan karsiva. Mietintö näkee erityisen tärkeänä raportoinnin, joilla hakijoita 

arvioidaan harkinnanvaraisesti. Menetelmien tulee olla mahdollisimman selkeitä 

oikeudenmukaisista syistä. Kyvyn arvioinnin lisäksi suositellaan työnohjausta, jonka 

tuloksien arvioinnin voi liittää osaksi henkilöhaastattelua.
248

 

Toisen piispan ajatuksissa vanhat ylennysperusteet olivat muistumia muinaisilta ajoilta. 

Piispa ei myöskään pitänyt virkavuosiin perustuvaa arviointia lainkaan luotettavana 

mittarina. Piispan mielestä johtajuuden punnitseminen on ratkaisevaa ja sen hankkiminen 

kannattaisi aloittaa jo varhain, koska roolin vaihtaminen voi olla myöhemmin hankalaa. 

Hän itse arvosti erityisesti monipuolista työkokemusta ja itsetuntemusta kehittäviä 

työskentelyjä. Piispan mukaan ehdollepano on tullut sitä vaikeammaksi mitä enemmän on 

alettu kiinnittää huomiota hakijan kyvyn arviointiin. Ennen taito ja ansio olivat ne 

tärkeimmät kriteerit, jolloin toinen mittasi kokemusta ja toinen koulutusta. Piispan 

mukaan nykyisin ne ovat kaikki taitoa mittaavia. Hakijan henkilökohtaisten kykyjen 

mittaaminen kirkkoherran virkaa varten on haastavaa.  
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3.2.4. Ehdokasasettelun muotoutuminen  

3.2.4.1. Lopullinen vaaliesitys 

 

Valmistelutyön menettely riippui siitä, miten vaaliehdotus syntyi. Helsingin 

hiippakunnassa haastattelulla oli suurin vaikutus asessorin esitykseen vaaliehdotuksesta. 

Haastattelun lopuksi käytiin keskustelu haastattelun tuloksista. Turussa haastateltiin myös 

hakijat ja heistä keskusteltiin, mutta tässä vaiheessa ei vielä ketään nostettu esille eikä 

kukaan kertonut omaa ehdotustaan.  Oulussa pappisasessorin työ käynnistyi suoraan 

papereiden saamisella.  

Keskeisimmäksi rooliksi nousi pappisasessorin rooli vaaliehdotuksen esittelijänä.
249

 

Tuomiokapitulissa korostettiin esittelijän vastuuta vaaliehdotuksen syntymisessä. 

Esittelijän vastuulla tarkoitetaan sitä, että hän virkamiehenä vastaa toimenpiteestä, johon 

hän on ryhtynyt. Esittelijä on vastuussa myös siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, 

ellei hän ole lausunut siitä eriävää mielipidettä. Pertti Eilavaaran mukaan esittelijän 

tehtävä on toimia tietyn asian valmistelijana, asiantuntijana ja teknisenä hallintoasian 

eteenpäin viejänä. Esittelyjärjestelmä syntyi, kun tarvittiin asiantuntijoita valmistelemaan 

ja selvittämään kulloisenkin asian sisältöä. Esittelijän tehtävässä on erotettava tekninen ja 

materiaalinen puoli, eli miten esittely toteutetaan ja se mitä esitetään. Esittelijällä on myös 

velvollisuuksia. Tärkein niistä on olla asiantuntijana. Toinen erityinen velvollisuus on 

läsnäolovelvollisuus. Esittelijän tulee myös pidättäytyä asiaankuulumattomista 

kommenteista ja kirjoitteluista ilman lupaa.
 250

  

Ehdollepanon tekeminen ja asessorina olo koettiin jossain määrin virkamiehen työnä. 

Haastatellut pappisasessorit olivat kaikki jonkin seurakunnan kirkkoherroja. Kaksi 

asessoreista oli toisella kaudella ja kaksi ensimmäisellä kaudella. Kahdella asessoreista oli 

toinen vuosi menossa pappisasessorin virassa, muilla viides ja kuudes vuosi. 

Pappisasessori valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kolmella asessorilla oli 

ylemmän pastoraalitutkinnon lisäksi tohtorin tutkinto. 

Pappisasessorit pitivät esityksen tekemistä haastavana. Tarve tarkkuuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen nousivat vahvasti esille. Erityisesti tilanteet, joissa hakijoita oli yli 
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kolme, olivat haastavia ja vastuullisia. Vaalisijan määritteleminen kolmannen ja neljännen 

välillä oli hankalaa, tai ylipäätään kolmannelle vaalisijalle nostettavan määritteleminen 

useamman hakijan joukosta. Toisaalta haastavuutta helpotti haastattelujen järjestyminen. 

Haastattelut antoivat jonkinlaista suuntaviivaa ja taustatukea asessorille. 

 

”Et jos hakijoita on kolme tai vähemmän, niin se on sikäli helppo homma, et tota 

kaikki saa vaalisijan, siis jos ovat kelposia. -- Se haaste nousee siit tuota ja 

vaativuus tavallaan sen kolmannen ja neljännen väliltä.” (Pappisasessori 4). 

 
”Ne on haastavia ja joskus tuntuu, että onko riittävästi ollenkaan tuota viisautta. 

Tietysti on voimia kyllä ja sitkeyttä löytyy, mutta onko sitten sitä viisautta riittävästi 

punnitsemiseen että joskus minä saatan tehdä senkin, että luen välissä vaikka tuota 

psalmeja ja etsin sieltä viisautta.” (Pappissasessori 1).  

 
”Haastattelulla on myöski sitä painoarvoa sen verran, että kun sitä kolme ihmistä on 

siinä tekemässä, niin tuota sitä kautta tulee semmosta pohjaa sille, että se ei oo ihan 

semmonen yksityisajattelun tulos se esittely”. (Pappisasessori 3). 

 
”Kaikkein parasta olis, jos olis vaan kolme hakijaa.” (Pappisasessori 2). 

 

Aikataulullisesti esittelyt pyrittiin saamaan mahdollisimman nopeasti aikaan. Aikaa 

valmistelun tekemiseen saattoi olla yksi tai kaksi viikkoa riippuen tuomiokapitulin 

istuntoajoista, työpaineista ja haastattelujen järjestymisestä. Pappisasessoreilla meni 

vähintään yksi työpäivä vaaliehdotuksen tekemiseen tapauksesta riippuen. Alkuun uusilla 

asessoreilla saattoi mennä kolmekin työpäivää esittelyn tekemiseen. Eräs lakimiesasessori 

kertoi, että uusi pappisasessori toi hänelle ensimmäiset valmistelemansa ehdotukset 

esiluettavaksi. 

Työtavat asessoreilla vaihtelivat persoonallisista työtavoista riippuen. Asessorit seurasivat 

esittelyssä Kirkkoherran viran ehdollepano -mietinnön mukaista esitystä. Mietinnössä se 

on esitetty seuraavasti:
251

 

A. Kooste hakijoista 

B. Kelpoisuuden toteaminen (KJ 6:22 1 mom.; 6:23) 

1. Tiedot täytettävästä virasta, seurakunnan tarpeet 

2. Muodollinen pätevyys (KJ 6:18) 

3. Sopivuus ja kelpoisuuden rajoitukset (KJ 6:24) 

C. Nimitysperusteiden harkinta ja hakijoiden arviointi 

1. Tiedot täytettävästä virasta, seurakunnan tarpeet 

2. Hakijoiden taidot; koulutus, kokemus ja näiden 

liittäminen yhteen 

3. Hakijoiden kyvyt 

D. Loppuarvio ja päätösehdotus 

 

                                                           
251

 Kirkkoherran viran ehdollepano 2003, 33. 



81 
 

Valmistelu vaati asessoreilta paljon prosessointia. Ensin luotiin hakijoista yleiskuva. 

Valmistelua saatettiin miettiä lenkillä ja valmistella kotona. Se saattoi olla mekaanista ja 

rutinoitunutta työtä. Valmistelussa saattoi näkyä myös hengellisyys.  

 

”Kyllä luin sanaa välillä ja mulla tuli vahvana se tunne, että tässä nyt täytyy nämä 

laittaa tähän järjestykseen.” (Pappisasessori 1). 

 

Pappisasessoreilla oli esitystä tehdessään käytössään hakijoitten itsensä lähettämät tiedot, 

jotka kirkkoherran viran yhteydessä tarkoittaa nimikirjaotetta sekä haastattelussa ilmi 

tulleet asiat. Joissakin tilanteissa asessori oli joutunut soittamaan hakijoille täydentääkseen 

puuttuvia tietoja, mutta muuten ei ylimääräistä tietojen kalastelua pidetty hyvänä. 

 

”-- En mä rupee soittelemaan tuttaville ja kavereille, että minkälainen tyyppi tää on. 

Sehän on ensinnäki niinku kiellettyä ja sopimatonta, mutta ei siitä niin hirveesti oo 

hyötyäkään.” (Pappisasessori 3). 

 

Pappisasessorien valmistelemat ehdotukset kävivät tapauksesta riippuen erilaisen 

kierroksen tuomiokapitulin istunnoissa. Yhdessä tapauksessa ehdotus jouduttiin tekemään 

kokonaan uusiksi, koska hakija, joka oli asetettu vaalisijalle, perui hakemuksensa juuri 

ennen tuomiokapitulin kokouksen alkua. Kahdessa tapauksessa ehdotus meni yhdellä 

istunnolla läpi. Yhdessä tapauksessa tuomiokapituli korjasi vaaliehdotusta ensimmäisessä 

käsittelyssä ja asessori otti ehdotuksen jatkokäsittelyyn.  

Pappisasessorit kokivat käyttävänsä valtaa valmistelutyötä tehdessään. Vallan määrä 

saattoi jopa yllättää. Vallankäyttö liittyi erityisesti kolmannen ja nejännen vaalisijan 

ratkaisuun. Toisaalta pappisasessorit korostivat kollegiaalisuutta ja vallan käyttöä 

järjestelmään kuuluvana osana. Valta on jotain, jonka käytöstä on yhteisesti sovittu. 

Vallan käyttö ymmärrettiin tässä mielessä osaksi esimerkiksi virkakäsitystä, josta on 

kirkossa yhteisesti sovittu. 

 

”Totta kai tuomiokapituli tuomiokapitulina nimenomaan niinkun todella käyttää 

valtaa. Valtaa siinä kohden, et ku mä edelleen jästipäisesti tota sanon, et tää 

kolmannen ja neljännen väli niin tota, että tietysti miten vallankäytön ymmärtää, 

mut et kapituli käyttää valtaa siis jonkun näköseen rat- nykylain mukaan 

jonkunlaiseen ratkasuun täytyy päästä.” (Pappisasessori 4). 

 

”Kyllä se tulee kynsille, jos sitä rupee niinkun, jos siinä rupee niinku kauheesti 

omia mieltymyksiä ajamaan. Se vallankäyttöhän näkyy niinkun pääasiassa siinä, 

että jos tietosesti pudotetaan joku tyyppi ulos sieltä, joka vois niinkun vois yhtä 

hyvin olla vaalisijoilla ja kyllä se sillon tietysti ainaki tämmösinä valitusasioina ja 

oikasuvaatimuksina ilmenee.” (Pappisasessori 3). 
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”Mua on jotenkin hätkähdyttänyt, miten paljon pappisasessorilla on valtaa. Se 

esittelijän valta on tosi kova tän tyyppisissä asioissa. -- Jotkut kauhistelee sitä 

työmäärää, mä pikemminkin kauhistelen sitä valtaa, joka tähän liittyy.  Ja joskus 

tuntuu, että hakijat ei itse tajua kenen käsissä tää asia on. --  Jos sä oot jonkun 

kanssa huonoissa väleissä, niin älä ainakaan mun kanssa.” (Pappisasessori 2). 

 

Eniten vaaliehdotuksesta käytiin keskustelua Salon vaalin kohdalla. Pappisasessorin 

työskentelyssä ja arvioinnissa vaaliehdotuksen tekeminen meni mietinnön mukaisesti. 

Vastauksissa näkyy, että asessorit ovat sisäistäneet mietinnön hengen. Virkavuodet tosin 

painavat ratkaisevasti edelleen, mutta rinnalle on tullut muu hankittu kokemus, opinnot ja 

erityiset tarpeet merkitsevänä seikkana vaalisijoja punnittaessa. 

 

”Ensinhän siinä tietysti kyllä tehdään tää vertailu, että minkälaiset opinnot on 

takana,  että onko opintoja, teologian opinnot on tietysti tärkeet, nimenomaan just 

onko esimerkiks ylempi pastoraalitutkinto suoritettu, onko mahollisesti lisensiaatti 

taikka tohtori. Ne heittää pikkusen ylöspäin kyllä semmosta kandidaattia, mutta ei 

enää niin ilman muuta selvästi ku joskus aikasemmin. Sitten myöski se kokemus et 

minkälaisissa tehtävissä on ollu, ja mitenkä pitkästi tietysti. Jos jollakin on 

virkavuosia hyvinki paljon niin kyllä sitä tietysti katotaan, että minkäs milläs tavalla 

tämä kokemus on hankittu. Se painaa jonkun verran, mutta ei tämäkään enää oo 

semmonen niinku automaattisesti ajateltiin aikasemmin, että se jolla on eniten 

virkavuosia, niin on siellä kärjessä varsinki jos sillä on vielä jotain opintoja sen 

päälle ylimääräsiä. Että siinä tullaan sitte siihen, että minkälaisia erityisodotuksia 

seurakunnalla on.” (Pappisasessori 3). 

 

”Kyllä se on niinku tärkein pappina olo aika eli palvelua papin virassa ja sitte minkä 

laatuista virkaa on hoitanut. Se katotaan, jos siellä on kirkkoherrankokemusta ni 

sehän aina antaa sitte lisää pisteitä. Jos sitä on hyvin pitkälti, ni se kyllä antaa sen 

vankan pisteen, mutta jos sanotaan, että siellä on puoliki vuotta ni kyllä se pienen 

plussan tuo.” (Pappisasessori 1). 

 

Oulujoen kirkkoherran viran ehdollepanossa vaaliehdotus meni jatkovalmisteluun, koska 

yksi vaalisijoille asetettu peruutti hakemuksensa. Lopullisessa ehdotuksessa ensimmäinen 

vaalisija oli asessorin mukaan selkeä. Loput hakijat olivat asessorin mukaan tasavertaisia. 

Toiselle vaalisijalle hän nosti kuitenkin hakijan, jolla oli toiseksi vähiten virkavuosia, 

mutta pitkä ura upseerina puolustusvoimien palveluksessa. Plussaa annettiin myös 

pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon arvosanoista sekä 

paikallistuntemuksesta oman seurakunnan kappalaisena. Kolmella muulla hakijalla oli 

teologisen tutkinnon lisäksi maisterin tutkinto toisesta aineesta. Kolmannelle vaalisijalle 

pääsi lähinnä pitkän pappisuran ja toisen maisterin tutkinnon turvin. Muut hakijat todettiin 

kelpoisiksi ylimääräiselle vaalisijalle. Ehdollepanon yhteenvedossa nostettiin esille 

ensimmäisenä kokemus viran hoidosta ja kirkkoherrakokemus, seuraavaksi 

pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen arvosanat. Lopuksi yhteenvedossa 

todettiin hakijoiden tiedosta nousseet erityispiirteet. Kyvystä vaaliehdotus totesi, ettei 
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nimikirjaotteessa ole noussut esille viranhoidon tai käyttäytymisen ongelmia. Esittelyssä 

oli mainittu myös jokaisen hakijan sotilasarvo.
252

 

Aineistosta oli pääteltävissä, ettei tuomiokapitulin näkökulmasta vaalisijojen merkitystä 

kolmen hakijan vaaleissa nähty kovin merkittävänä.
253

 

 

”En usko, että kovinkaan moni seurakuntalainen sillä perusteella päättää, että no 

minäpä äänestän tuota ykkös- kun se on ykkösijalla niin äänestän ykköstä, vaan 

kyllä se on sitten se tuntemus, ehkä henkilökohtainen tuntemus, tuttavuus taikka, 

että tuntee jotenkin. " (Lakimiesasessori 1). 

 

”Vois sanoa tämmösen harhaoppisen ajatuksen, et jos hakijoita on kolme ja siis 

nykysen lain mukaan seurakunta äänestää näistä kolmesta jonkun, niin tuota olleeks 

sil vaalisijal niin valtavan isoo merkitystä.” (Pappisasessori 4). 

 

”-- sillä ei ei aivan selvästikkään ole juuri minkäänlaista merkitystä, että jos joku 

pannaan ensimmäiselle toiselle tai kolmannelle sijalle.” (Piispa 2). 

 

Tyrnävän kirkkoherranvaalissa ehdokasasettelu tehtiin kolmen hakijan kesken. Tyrnävä 

oli tapausseurakunnista ainoa, jossa kaikki kelpoisiksi hakijoiksi katsotut pääsivät 

vaalisijoille. Tyrnävän kirkkoherranvaalissa hakijat arvioitiin seurakuntakokemuksen 

suhteen tasavahvoiksi. Erot virkavuosissa olivat korkeimmillaan muutaman vuoden. 

Ensimmäisen vaalisijan sai hakija, jolla oli lyhyin pappisuran, mutta jolla oli kuitenkin 

työura yliopistossa ja lisensiaatin tutkinto muusta oppiaineesta sekä parhaimmat arvosanat 

pastoraalitutkinnosta ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta. Vaaliehdotuksen 

valmistelleen pappisasessorin mukaan tällainen tutkinto painoi arvioinnissa.  Asessorin 

mukaan koulutuksen pitää näkyä vaalisijojen määrittelyssä. Toinen ja kolmas vaalisija 

menivät melko lailla virkavuosien mukaan. Kyvykkyyden osalta esittelyssä todettiin, ettei 

hakijoiden kohdalla ollut ilmennyt ongelmia ja he olivat kykeneviä toimimaan 

yhteistyössä kaikkien pappien kanssa.
254

 

Herttoniemen kirkkoherranvaalin ehdokasasettelu oli esittelijän mukaan selkeä, vaikka 

hakijoilla olikin erilaiset kokemustaustat. Myös Herttoniemen tapauksessa ensimmäinen 

vaalisija oli helppo määrätä. Toiselle vaalisijalle asetettu arvioitiin oppineimmaksi tohtorin 

tutkinnon ja ylemmän pastoraalitutkinnon ansioista, mutta ensimmäiselle vaalisijalle 

asetettu papin työn ja johtamiskokemuksen ansiosta. Asessorin mielestä muodollisesti 

toiselle vaalisijalle asetettu olisi voinut olla ensimmäinenkin, muttei ilman 

oikaisuvaatimusta, koska kokemus painoi paljon asettelussa. Ilman vaalisijoja jäänyt 

hakija arvioitiin papin työstä kokemattomimmaksi. Asessorin mukaan oli selvää, että hän 
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jäi neljänneksi. Häntä ei voitu katsoa kelpoiseksi ylimääräiseksi ehdokkaaksi, koska siihen 

pitää olla vähintään viiden vuoden papin työn kokemus. Aineiston perusteella oli selkeästi 

havaittavissa haastattelun merkitys ehdokasasettelussa. Hakemukset rakensivat runkoa 

ehdokasasettelulle, mutta haastattelu toi sen lihaksi.
255

 

Salon kirkkoherranvaali näyttäytyi aineiston perusteella kaikkein vaativimmaksi 

ehdokasasettelun suhteen. Salon kirkkoherranvaalia valmistellut asessori oli toiminut 

aiemmin myös Salon seudun seurakuntien yhdistymisen selvitysmiehenä. Keskeisimpinä 

kriteereinä arvioissa pidettiin työkokemuksen laaja-alaisuutta, kirkkoherrakokemusta, 

johtamiskoulutuksen ja sen laajuutta sekä seurakuntarakennemuutoksen tuntemusta. 
256

 

Salon kirkkoherran virkaa haki viisi hakijaa. Yksi hakijoista perui hakemuksen 

vaalisijojen ratkettua. Kaikilla paitsi yhdellä hakijalla oli kokemusta kirkkoherran työstä. 

Vaalisijojen asettelussa nousi esille ulkomaantyön kokemus ja johtamiskokemus sieltä. 

Ensimmäiselle vaalisijalle asetetulla oli pitkä kokemus ulkomailta, samoin toiselle 

vaalisijalle asetetulla. Näissäkin havaittiin eroja, toinen koettiin selkeämmin johtavaksi 

viraksi, toinen itsenäisemmäksi ja yksinäisemmäksi työksi. Kolmannelle vaalisijalle 

asetetulla oli eniten kirkkoherrakokemusta, mutta pienestä seurakunnasta. Vaalisijojen 

ulkopuolelle jäi esimerkiksi kirkkoherran virassa työskentelevä teologian tohtori, jonka 

kirkkoherrakokemus oli kuitenkin lyhyt. Merkittäväksi tekijäksi nousi 

seurakuntarakennemuutoskokemus. Kolmannen ja neljännen vaalisijan eron ratkaisi 

johtamiskokemus. Ensimmäisen vaalisijan saaneella oli edellisessä seurakunnassa ollut 

kaksi yhdistymishanketta. Salon kunta- ja seurakuntaliitos oli sinänsä ainutlaatuinen 

hanke, jonka erikoislaatuisuus noteerattiin myös tuomiokapitulissa. Kokonaisuudessaan 

vaaliehdotusta muokattiin kahdessa tuomiokapitulin istunnossa, joissa sanamuotoja 

viilattiin.
257

 Vaaliehdotus oli Salossa muodoltaan tarkin kaikista tutkimuksessa mukana 

olevista. Vaaliehdotuksessa jokainen hakija oli rankattu järjestykseen jokaisen mittarin, eli 

taidon, kyvyn ja viran erityisten tarpeiden osalta. Näiden pohjalta vaalisijoille päässeet 

olivat vaihtelevasti kärjessä. Haastattelumateriaali oli pidetty erillään pöytäkirjasta. 

Haastattelumateriaalia oli eniten käytetty hyväksi virkaan vaadittavan kyvyn kohdalla.
258

 

Salon seurakunnan kirkkoherranvaali oli ainoa tutkimuksen tapausseurakunnista, jossa oli 

ylimääräinen ehdokas. Rakenteellisesti ylimääräisen ehdokkaan historia nähtiin nuoren 

kansansuosikin roolista käsin, ikään kuin kapitulin myönnytyksenä seurakunnalle, mutta 

toisaalta hyvin vaikeana toteuttaakaan.  
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”Seurakuntalaiset ajattelee, että meijän nuorisopappi on ihan kiva, et halutaan siit 

kirkkoherra ja ja ei ymmärrä, et ei hänellä olis taas menestystä niinkun sen viran 

hoitamiseen.” (Pappisasessori 4). 

 

Vaaliehdotukset olivat luonteeltaan samantyyppisiä, vaikka teknisiä ja persoonallisia eroja 

niissä luonnollisesti oli. Vaaliehdotuksissa painotettiin jonkin verran erilaisia asioita. 

Tyrnävällä papin virassaoloaika ei ollut niinkään kovin merkittävä tekijä kuin aiempi 

työkokemus ja yliopistotutkinto. Oulujoella muu johtamiskoulutus ja ammattikokemus 

katsottiin myös eduksi. Herttoniemi vaaliehdotuksista sinänsä näyttäytyi selkeimpänä. 

Salossa oppiarvoilla ja koulutuksella ei nähty niin suurta merkitystä kuin 

johtamiskokemuksella. Tutkimusaineiston perusteella on pääteltävissä, että virkaiän 

mukainen ehdokasasettelu on mennyttä aikaa. Sen sijaan ehdokasasettelussa näkyy entistä 

enemmän johtamiskokemus. 

Kirkkoherran viran ehdollepano -mietintö toteaa, että ihanteena oleva tuomiokapitulien 

vaaliehdotusten yhtenäisyys ei ole saavutettavissa. Tuomiokapituleille ei voida antaa 

yksiselitteisiä ohjeita ja täsmällisiä suosituksia siitä, miten vaaliehdotuksen liittyvä 

arviointi on tehtävä. Vaaliehdotuksessa voidaan nimitysperusteita painottaa monin tavoin, 

vaikka tuomiokapituli pysyisikin harkintavallassaan. Mietintö ehdottaa säännönmukaista 

yhteistä koulutusta tuomiokapitulien jäsenille.
259

 Myös tämän tutkimuksen 

vaaliehdotuksissa vaalisijat olisivat voineet saada eri järjestyksen toisen asessorin 

valmistelussa ja kapitulin työskentelyssä. Salossa ja Herttoniemessä vaaliehdotuksen 

prosessoiminen oli enemmän tuomiokapitulin yhteinen asia kuin Oulun tuomiokapitulissa. 

Erään pappisasessorin mukaan kolmannesta vaalisijasta on joskus heitetty 

tuomiokapitulissa arpaakin. 

3.2.4.2. Ehdokkaiden ajatuksia vaalisijoista 

 

Ehdokkaat olivat tietoisia asetelmasta ja omista mahdollisuuksistaan vaalisijoille. 

Ehdokkaat olivat tyytyväisiä vaalisijan saamisesta, vaikka lopulliset vaalisijat synnyttivät 

jonkin verran ihmetystä ehdokkaiden taholta. Oulujoen kirkkoherranvaalissa erityisesti 

toisen vaalisijan saaneen paikkaa hämmästeltiin, koska hänellä ei virkavuosia ollut kuin 

seitsemän hakuaikaan mennessä, kun monella muulla hakijalla oli niitä selvästi enemmän. 

Toisen vaalisijan saanut koki sen arvostuksen osoituksena sotilaskoulutusta kohtaan, jossa 

hän oli edellisen, pitkän uran tehnyt. 

 

”Jos aatella kokonaisvaltaisesti sitte sitten hakijoita ja näitten sijoittumista 

vaalisijoille, niin niin yllättäviä asioista siellä niinku oli oli painotettu.” (Ehdokas 

1). 
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”No kyllä se varmaan oli loppujen lopuksi ihan ihan hyvä sijoittelu, mutta täytyy 

myöntää sitä, että vähän pohdin sitä, että millähän perusteella niitä sijoja sitten 

niinku jaetaan. Että et et suhteellisen lyhyelläkin niinkun pappisuralla saa sitten aika 

hyviäkin sijoja, että vähän sitä niinku mietti.” (Ehdokas 3). 

 

”No mullahan on helppo sanoa tietenki, ku tuota niin minä sain vaalisijan. -- Sinä 

tiiät minun sotilastaustan ja mullahan on lyhyt pappiskokemus -- ja mää kuitenkin 

sain niinkun toisen vaalisijan ilman kirkkoherrakokemusta. -- armeijan antamaa 

johtajakoulutusta niinku arvostettiin niin paljon, että että se nostettiin näinkin 

korkealle.” (Ehdokas 2). 

 

Tyrnävällä oli neljä hakijaa, joista yksi ei ollut vaalikelpoinen. Näin kaikki kelpoiset 

hakijat saivat vaalisijan.  Vaalisijojen järjestystä kuitenkin ihmeteltiin, koska vähiten 

virkavuosia omannut hakija sai ensimmäisen vaalisijan. Tuomiokapitulin roolia ei pidetty 

Tyrnävän kirkkoherranvaalissa suurena johtuen siitä, ettei hakijoita tarvinnut jättää 

vaalisijojen ulkopuolelle. Myös Tyrnävän vaalissa ensimmäiselle vaalisijalle nostetun 

hakijan aikaisempaa työkokemusta ja tutkintoa arvostettiin. 

 

”Vuosissa vähiten palvellut pappi oli ensimmäisellä vaalisijalla, että että sitä 

tietenki jotkut kyseli ja mietti, että miten se, miten se näin meni.” (Ehdokas 6). 

 

”No ehkä tässä joukossa olin vähän odottanu, että tulisin valituksi ensimmäiselle 

vaalisijalle toisen sijaan. Että oma työkokemus ja pappitehtävät oli kuitenki 

selkeesti pisin ja monipuolisin työkokemus, mutta ja ehkä vähän tällaista tukea 

näköalaan sain sain toisaalta tällä tavalla muualtaki.” (Ehdokas 5). 

 

”Ja tuota itte olin sitten ykkösijalla johtuen luultavasti siitä, että tuomiokapituli 

halus painottaa koulutusta, mihin on, mihin on kouluttautunut ja millä arvosanoilla, 

niin tuota siinä olin pikkusen parempi, kun nämä kaks muuta.” (Ehdokas 4). 

 

Oulujoella ja Tyrnävällä hyville vaalisijoille pääsivät ehdokkaat, joilla oli aiemmasta 

koulutuksesta ja työkokemuksesta hyötyä vaalisijoille pääsemiseksi. 

Haastattelumateriaalista saattoi lukea, etteivät piispainkokouksen ohjeet kirkkoherran 

viran ehdollepanoon liittyen olleet aivan selvät. Eräs ehdokas kaipaili ehdokasasetteluun 

avoimuutta ja yhtenäistä linjaa. Ehdokkaan mielestä pitäisi olla yhteiset säännöt, että 

hakijat tietäisivät mitä kussakin vaalissa painotetaan. Hänen mukaansa yleisohjeet 

selkeyttäisivät järjestelmää. 

Tuomiokapitulin roolia vaalisijojen suhteen oli eräs ehdokas valmis myös korostamaan 

entisestään. Hänen mielestään vaalisijoissa voisi olla pieniä kertoimia. Tämä tuli esille 

kahdessa haastattelussa. Myös kirkkoherraksi soveltumattomat pitäisi jättää kokonaan 

vaalista ulkopuolelle. 
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”Joo vaikka joskus mä oon kyllä ajatellu, että kapituli vois ohjata vähän sillä lailla 

enemmänki. Et niis vaalisijois vois olla jotain pienii kertoimia taikka jotaki. -- -- 

Mut jos niinku kerta kaikkiaan ollaan sitä mieltä, et ei oo sovelias hommiin ni ei 

tarttis päästää sit vaaliin.” (Ehdokas 10).  

 

Salossa kaksi vaalisijan saanutta olivat tyytyväisiä vaalisijoihin. Yhdellä ehdokkaalla oli 

kriittisempi näkemys tuomiokapitulin työskentelyyn. Hänen mukaansa tuomiokapitulissa 

ei arvostettu riittävästi ylempää pastoraalitutkintoa eikä akateemista oppineisuutta, koska 

ilman vaalisijaa jäi kaksi hakijaa, joilla oli ylempi pastoraalitutkinto, ja joista toisella oli 

vielä teologian tohtorin tutkinto. Ehdokkaan mukaan liian suuri painoarvo annettiin 

seurakuntaliitosprosessissa mukana olemiselle. 

 

”Mä oon sitä mieltä, että kapituli painotti paljolti vääriä asioita. --Et siellä jäi tuota 

kaks ylemmän pastoraalin suorittanutta jäi ihan kokonaan vaalisijojen ulkopuolelle 

viidestä hakijasta mikä mikä on aika mielenkiintosta. Myöskään tuota akateemista 

oppineisuutta ei ei arvostettu --. Sitte hirveen suuri paino oli ainakin muodollisesti 

laitettu sille, että on ollu jossain seurakuntaliitosprosessissa mukana--.” (Ehdokas 

11). 

 

Muut vaalisijan saaneet kehuivat vaalisijoja ja sitä, että vaaliehdotus oli tehty tarkkaan ja 

huolellisesti. Vaaliehdotuksesta ei valitettu. Ehdokkaiden mukaan varsinkin kolmas 

vaalisija oli haasteellinen, koska siitä käytiin tasaväkisin kamppailu. Erään ehdokkaan 

mukaan vaalisijoittelussa tuomiokapituli käytti selkeästi valtaa. 

 

”Se oli kai mun ymmärtääkseni, tuota ja mitä oon sieltäki kuullu, niin se järjestys 

oli ihan aika lailla niinku selvä.” (Ehdokas 10). 

 

”Siis se oli hyvin mielenkiintonen prosessi ja tuota se vaalisijojen asettelu kesti 

pitkään, mutta kapituli teki kyllä hyvin sen työn. Et se oli niin niin perusteltu, että 

siit ei voinu tehdä valitusta. Ja tuota minusta se oli kyllä hyvin mielenkiintonen ja 

siinä kapituli kyllä käytti ihan selkeesti valtaa ja ja perusteli sen vallan käyttönsä 

erinomaisen hyvin.” (Ehdokas 12). 

 

Kokonaisuutena ajatellen ehdollepanosta oltiin kiinnostuneita ja ne herättivät ehdokkaissa 

paljon ajatuksia. Tuomiokapitulissa valmistellut vaaliehdotukset pohjautuivat 

kirkkoherran viran ehdollepano -mietintöön. Aivan kaikki ehdokkaat eivät olleet selvillä 

mietinnön linjauksista. Tämä näkyi esimerkiksi Oulun hiippakunnassa, jossa ehdokkaat 

pohjasivat käsityksiään virkavuosissa mitattavaan kokemukseen. Joka tapauksessa 

vaalisijoilla oli ehdokkaille suurempi merkitys kuin tuomiokapitulin jäsenille. 
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3.2.5. Valitukset 

 

Ehdollepanosta voi tehdä oikaisuvaatimuksen tuomiokapitulille. Oikaisuvaatimuksen saa 

tehdä kirkkolain mukaan se, jolle päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun se välittömästi vaikuttaa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän 

kuluessa tiedoksisaannista.
260

 Oikaisuvaatimuksen ydin on siinä, että 

hallintoviranomaisella on hallintopäätöksen oikaisuvoimavaatimuksen estämättä rooli 

väitetyn tai epäillyn virheen korjaamisessa. Mahdollisuus oikaisuun on osa hyvää 

hallintoa. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä jos sen tekijä pitää päätöstä joltakin kannalta 

arvioiden vääränä. Oikaisuvaatimuksen tekijän ei tarvitse erikseen ilmaista 

oikaisuvaatimuksen näkökohtia, joihin hän vetoaa.
261

 

Yhdessäkään tutkimuksen tapauksien vaaliehdotuksesta ei valitettu.
262

 Tuomiokapitulissa 

valituksia käsitellään kuitenkin silloin tällöin. Vuosina 2001–2006 toimitetuista 147 

kirkkoherranvaalista, 18 vaaliehdotuksesta ja 11 vaalista tehtiin valitus. Sen sijaan vuosina 

2007–2011 toimitettiin 89 kirkkoherranvaalia. Näistä oikaisuvaatimus tehtiin yhdeksästä 

vaaliehdotuksesta ja seitsemän vaalista.
263

 Valituksia tehdään pääasiassa 

ehdokasasettelusta, pääosin vaalisijoille pääsemisestä, jonkin verran myös vaalisijojen 

järjestyksestä. Myös kelpoisuusharkinnasta tehdään valituksia. Valitukset tiivistyivät 

arviointikriteerien painotukseen. 

 

”Pääsääntösesti tietysti valittaja tai oikasuvaatimuksen tekijä katsoo, et niinkun 

kapituli on punninnu väärin tai painottanu jotenki väärin näitä kriteerejä.” 

(Lakimiesasessori 2).  

 

Lakimiesasessoreiden rooli korostui juuri ehdokasasettelujen oikaisuvaatimuksista. 

Lakimiesasessoreiden tehtävä on valmistella oikaisuvaatimus tuomiokapitulin käsittelyyn. 

 

”Lakimiehellä on sillä tavalla keskeinen rooli, että jos tehdään oikaisuvaatimus 

vaaliehdotuksesta, tai sitte siitä valitetaan hallinto-oikeuteen, niin sillon lakimies 

esittelee asian. Joko sitte oikasuvaatimukseen annettavan päätöksen, tai sitte jos 

ollaan hallinto-oikeudes tai korkeimmas hallinto-oikeudessa niin tuomioistuin 
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pyytää lausunnon kapitulilta ja sekin on sitte lakimiesasessorin esiteltävä.” 

(Lakimiesasessori 2).  

 

Yhtenä koko kirkkoherranvaaliprosessin kriittisimpänä kohtana pidettiin juuri erilaisia 

valituksia. Jokaisessa prosessin osassa on hakijalla oikeus tehdä oikaisuvaatimus. 

Riippuen siitä, toteaako tuomiokapituli hakijoiden kelpoisuudet ja ehdollepanon samassa 

vai erillisessä kokouksessa, on hakijalla kummassakin mahdollisuus oikaisuvaatimukseen. 

Kapituli käsittelee oikaisuvaatimuksen, mutta jos se pysyy samassa näkemyksessä, on 

hakijalla oikeus valittaa edelleen hallinto-oikeuteen.  

Vaaliehdotuksesta valittaminen saattaa johtaa hakuprosessin erittäin pitkään prosessiin. 

Myös muut hakijat ovat sidottuja hakuprosessiin sen ajaksi, koska lain mukaan ei voi 

hakea muita kirkkoherran tai kappalaisen virkoja samaan aikaan. Oikaisuvaatimus on 

tehtävä 14 päivän kuluessa ja kirkollisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista.
264

 Hallinto-oikeuden käsittelyaika voi viedä jopa yli vuoden. 

 

”Kyl se hyvinki saattaa pari vuotta mennä siihen valitusprosessiin sitte ja siin on 

sitte lähtökohtasesti niin muut hakijat kanssa sidottuja siihen.” (Lakimiesasessori 2). 

”Siinä on neljätoista päivää siit oikasuvaatimusajan siitä, ja sit jos hakee oikasua, 

niin se täytyy täyslukuses kokoonpanos käsitellä, et siin täytyy olla sit seitsemän, ja 

sit siit on mahdollisuus hakee hallinto-oikeuden kolkyt päivää ja siellä ne kestää 

vuoden verran ja sit vielä hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen niin 

se on niinkun voi tehdä tästä raskaan.” (Lakimiesasessori 3). 

 

Yleensä valitukset eivät kuitenkaan muuta tuomiokapitulin näkemystä asiasta. 

Vaaliehdotukset on pyritty tekemään perusteluiltaan kestäviksi. 

 

”Oikasuvaatimuksissa tähän asti niin ei oo ainakaan mun aikana tullu vastaan 

sellasta tilannetta, että tää oikasuvaatimuksen tekijä olis esittäny jotain sellasia 

seikkoja, että oikeesti olis ollu syytä kapitulin mielestä muuttaa sitä alkuperästä 

vaali- vaaliehdotusta.” (Lakimiesasessori 2). 

 

Tuomiokapitulin antamasta päätöksestä oikaisuvaatimukseen voi valittaa ainoastaan 

laillisuusperustein. Valitusviranomainen ei voi muuttaa vaalisijojen järjestystä. Se voi 

kuitenkin palauttaa asian tuomiokapitulin käsittelyyn jos se katsoo tuomiokapitulin 

tehneen virheellisen kelpoisuuspäätöksen tai käyttäneen harkintavaltaa väärin.
265

 

Sekä pappis- että lakimiesasessorien haastattelussa hallintoprosessia arvioitiin sen 

pohjalta, että valitettiinko vaaliehdotuksesta vai ei. Tuomiokapitulien työskentelyn osalta 
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hallintoprosessi eteni tarkoituksenmukaisesti. Hallintoprosessit etenivät aikataulussa sekä 

tuottivat tuotoksina vaaliehdotukset, joista ei tehty oikaisuvaatimuksia.
266

 

3.2.6. Ehdokasasettelu osana vaalikenttää 

 

Bourdieun ajattelussa kenttä on objektiivisten suhteiden verkosto. Bourdieun mukaan 

empiirisen tutkimuksen on selvitettävä mistä kentässä on kyse, missä sen rajat sijaitsevat, 

mitkä pääomat ovat kentällä aktiivisia ja mitä rajoituksia niihin liittyy.
267

 Ei ole itsestään 

selvää, että kaikki tilat ovat kenttiä. Kenttä edellyttää sosiaalista vuorovaikutusta, 

institutionalisoitumista ja statuskilpailua.
268

 Tässä tutkimuksessa ”vaalikenttä” on 

tunnistettu Bourdieun mukaiseksi kentäksi. Tutkimuksessa havaittiin, että kentällä 

tuomiokapituli edustaa kirkon institutionalisoitunutta asemaa, kentällä kilpaillaan asemista 

ja pääsystä niihin sekä kentällä liikkuu pääomaa, jota tavoitellaan. 

Bourdieun kentällä ei voi vain ”olla”. Kentät ovat dynaamisia tiloja, jossa on toimittava 

strategisesti suhteessa kentällä vallitseviin asemiin ja näiden välisiin valtasuhteisiin.
269

 

Bourdieun mukaan kentän struktuurin määrittelee kunakin hetkenä pelaajien välisten 

voimasuhteiden tila.
270

 Rajat kentälle määrittyvät jatkuvan kilpailun tuloksena.
271

 

Tutkimuksessa havaittiin, että tuomiokapitulin käyttämän vallan myötä ehdokasasettelun 

ympärille muodostui eräänlainen kenttä. Tilassa, jossa tuomiokapituli määritteli 

vaalisijoille pääsevät, havaittiin bourdieulaisen kentän tunnusmerkit, kilpailu ja asemointi. 

Tämä tila voidaan määritellä varsinaisen kentän alakentäksi. Vaikka sinänsä ei vielä 

kilpailla kirkkoherran virasta, tällä kentällä taistellaan sitä edellyttävästä vaalisijasta. Tälle 

kentälle voidaan antaa nimi ehdokasasettelun kenttä. 

Yksilön habitus on yhteydessä siihen, miten hän kokee jonkin paikan omakseen. Habitus 

on yhteydessä ihmisen oman paikan tajuun. Habitus on kuin yksilön tulkintakehys, jonka 

mukaan hän tarkastelee kentän suhdanteita ja tekee arvioita siitä, millaisia 

menestymisedellytyksiä omat pääomat tuottavat.
272

 Kirkkoherran virkaa hakeneilla oli 
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hakuprosessin yhteydessä bourdieulaisittain hyvin kehittynyt ”oman paikan taju”. 

Hakijoilla oli Bourdieun mukaisesti vahva intressi hakea virkaa ja myös illusio, sisäinen 

yllyke investoida itseen.
273

 Hakijoilla oli melko lailla realistinen käsitys siitä, pääsevätkö 

he vaalisijoille vai ei. Oman paikan tajuun vaikutti myös se, että lähdettiin ylipäätään 

hakemaan virkaa. Hakuprosessi tiedettiin raskaaksi, näin ollen hakuprosessiin liittyi 

vahvaa ”pelin” tunnustelua. Bourdieulla habitus ja kenttä liittyvät yhteen pelin tajussa. Se 

on kokemusta pelin helppoudesta tai luontevuudesta.
274

 Ehdokasasettelun kentällä pelin 

taju liittyi siihen, että omia asemia tunnusteltiin suhteessa muihin hakijoihin. Muuta 

strategista ajattelua ei tässä vaiheessa prosessia vielä havaittu.  

Bourdieun mukaan pääomat vaihtelevat alueellisuuden mukaan. Toimijoiden pääoman 

volyymi kasvaa sijainnin lähestyessä keskustaa ja heikkenee lähestyessä periferiaa. 

Pääomat ovat kasautuneet pikemminkin suurempiin kaupunkeihin kuin pienempiin.
275

 

Tutkimuksessa havaittiin, että seurakunnan koko vaikutti sekä hakijoiden että pääoman 

määrään. Kahdessa suurimmassa seurakunnassa, Oulujoella ja Salossa, oli eniten 

hakijoita. Havaittiin myös, että kulttuurinen institutionalisoitunut pääoma teologian 

tohtorin tutkintojen ja ylempien pastoraalien muodossa olivat kaikki jakautuneet etelään, 

Saloon ja Herttoniemeen. 

Bourdieun habitus rakentuu erilaisten struktuurien jäsentämänä. Kentän rakenteet sekä 

synnyttävät että muovaavat erityistä habitusta.
276

 Yksilöille, jotka kasvavat samanlaisessa 

ympäristössä, kehittyy samantyyppinen habitus.
277

 Materiaalin perusteella näyttää siltä, 

että hakijoille on muodostunut tietty kirkollinen habitus. Papit, jotka hakevat kirkkoherran 

virkaa, ovat käyneet saman koulutuksen ja samat kurssit. Heillä on samankaltainen 

ammatillinen identiteetti. Hakijat olivat ajatelleet, että heidän kirkollinen habituksensa on 

sen verran kehittynyt, että se kestää peilaamista seurakunnan johtajaan. Bourdieun mukaan 

kentän hierarkian alimmissa sosiaalisissa positioissa olevat toimijat ovat yleensä niitä, 

joiden habitus on yhteen sovitettu kentän vaatimusten kanssa. Toimija on 

luontevimmillaan, kun habitus ja kenttä ovat keskenään sopusoinnussa.
278

 Virkaiältään 

nuorimmat hakijat olivat Tyrnävällä. Tämä selittyy juuri sen mukaan, että hakijat olivat 

todenneet habituksensa sopusointuisemmaksi pieneen maalaisseurakuntaan ja sen 

seurakunnan kirkkoherran virkaan. Oulujoella, Salossa ja Herttoniemessä hakijat olivat 

virkaiältään selvästi vanhempia. Heillä habitukseen kuului etsiytyminen isompiin ja 

vaativampiin hankkeisiin. 
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Kilpailuasetelma ehdokasasettelun kentällä muodostui kelpoisuus- ja nimitysharkinnassa. 

Tuomiokapituli edusti toimijaa, joka kirkkojärjestyksen mukaisesti määritteli sen 

pääoman, jota vaalisijoille pääseminen edellytti. Vaikka kirkkojärjestyksessä on määritelty 

pääomat, taito, kyky, viran erityiset tarpeet, syntyi vallankäytön tilanne kyseisten 

pääomien tulkinnassa ja arvottamisessa. Erityisesti valtaa käyttivät ehdokasasetteluja 

valmistelleet pappisasessorit. Muutama ehdokkaista näki pappisasessorin valmistelutyön 

taustalla heidän omat arvostuksen kohteensa. Esimerkiksi Salossa ehdokas ihmetteli sitä, 

ettei tohtorin tutkintoa arvostettu riittävästi (vaalin valmistelleella asessorilla ei ollut 

tohtorin tutkintoa). Tyrnävän vaalissa ehdokkaat puolestaan ihmettelivät sitä, että 

tutkintoja arvostettiin niin paljon (pappisasessorilla oli tohtorin tutkinto). 

Institutionalisoitu kulttuurinen pääoma näkyi kirkkoherranvaalin ehdokasasettelussa. 

Vaalisijan tai paremman vaalisijan sai varmimmin hakija, jolla oli institutionalisoitua 

kulttuurista pääomaa, virkaikää, johtamiskokemusta, erityisesti kirkkoherrakokemusta ja 

korkeimmat akateemiset tutkinnot.  

Bourdiuella pelaajan strategioissa ja kaikessa muussa mikä määrää hänen peliään, ei ole 

kyse vain pääoman volyymin, struktuurin ja niiden antamien pelimahdollisuuksien 

funktiosta, vaan pääoman volyymin ja struktuurin ajassa tapahtuneen kehityksen 

funktiosta.
279

 Kirkkoherran viran hakuprosessissa tämä tuli esiin motivaationa. 

Motivaatiota kartoitti esimerkiksi tuomiokapituli haastattelussaan. Motivaatio näkyi myös 

hakijan työ- ja koulutushistoriassa sellaisten suoritusten hankkimisena, jotka saattaisivat 

edistää hakijan kirkkoherran uran pyrkimyksiä. Myöskään Bourdieun kentät eivät ole aina 

täysin erilaisia, niissä on rakenteellisia ja toiminnallisia yhdenmukaisuuksia, habituksella 

ja pääomilla on kyky siirtyä kentältä toiselle.
280

 Näin aiemmin saavutetut pääomat 

esimerkiksi aiemmista vaaleista, tuomiokapitulista saatu haastattelukokemus tai kokemus 

vaalityöstä, on siirrettävissä osaksi uutta vaalia. 

Bourdieun mukaista pelaamista näkyi ehdokasasettelun kentällä vain vähän. Strategiointi 

näkyi oikeastaan vain siinä haetaanko virkaa vai ei. Bourdieun mukaan pelaajalla voi olla 

kuitenkin halu muuttaa pelin immanentteja sääntöjä yrittämällä vaikuttaa pelimerkkien 

suhteellisiin arvoihin.
281

 Tässä pelaaminen näkyi; pääomatyyppien arvoja pyrittiin 

ehdokkaiden toimesta horjuttamaan. Tämä tuli esiin ehdokkaiden näkemyksissä 

vaalisijoista. Muissa paitsi Herttoniemen vaaliehdotuksessa oli ehdokkaiden mielestä 

arvotettu vääriä pääomalajeja. Oulujoen vaalissa oli arvotettu liikaa muuta 
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johtamiskokemusta, Tyrnävällä liikaa koulutusta ja Salossa liikaa 

liitosseurakuntakokemusta ja liian vähän koulutusta. 

Kenttien struktuuriin vaikuttivat eniten hakijat. Kentän voimasuhteet alkoivat muotoutua 

vaaleissa jo ennen hakuajan päättymistä. Ehdokasasettelun kenttä voimasuhteiden tilana 

muodostui Tyrnävällä rauhallisimmaksi, koska kaikki kolme kelpoista hakijaa saivat 

vaalisijan.  Yllättäen tosin vähiten pappiskokemusta omaava sai ensimmäisen vaalisijan. 

Oulujoella voimasuhteita muutti yhden hakijan vetäytyminen kisasta ja hakijan, jolla oli 

lyhyin pappisura, mutta pisin johtamiskokemus, nouseminen toiselle vaalisijalle. 

Herttoniemessä voimasuhteet olivat lähtökohtaisesti vahvat seurakuntaliitoksessa 

kirkkoherran viran menettäneen hakijan ollessa kisassa mukana. Herttoniemessä on 

ensimmäisellä vaalisijalla olleella ehdokkaalla ollut symbolista pääomaa, koska tilannetta 

pidettiin jonkin verran lähtökohtaisesti ”hänen vaalinaan”. Salossa voimasuhteet olivat 

eniten muutoksessa. Voimasuhteisiin vaikutti paikallisen hakijan jääminen ylimääräiseksi 

ehdokkaaksi. 

3.3. Vaalilautakunnan työskentely 

3.3.1. Vaaliprosessin siirtyminen seurakuntaan 

 

Kun vaaliehdotus on tullut lainvoimaiseksi, tuomiokapituli määrää vaalipäivän ja ryhtyy 

valmistelemaan vaalia.
282

 Tuomiokapitulista seurakuntaan vaalit siirtyvät siinä vaiheessa, 

kun tuomiokapituli lähettää seurakunnan kirkkoherralle kuulutuksen, jossa on 

ehdollepantujen nimet ja ansiot, päivämäärät vaalinäytteet antamiselle sekä vaalipäivä. 

Kuulutuksessa mainitaan myös ylimääräiseksi ehdokkaaksi kelpoisten hakijoiden nimet. 

Tämän ilmoituksen on oltava seurakunnan ilmoitustaululla kaksi viikkoa ennen 

ensimmäistä vaalinäytettä aina vaalin toimittamiseen asti.
283

  

Tuomiokapitulien seurakunnille lähettämät kuulutukset seurasivat kirkkojärjestystä. 

Vaalisijoille asetettujen nimet ja ansiot mukailivat vaaliehdotuksen runkoa. 

Vaaliehdotuksesta, johon lisättiin vaalinäytepäivät ja vaalipäivä, syntyi kuulutus 

kirkkoherranvaalista.
284
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Vaaliehdotuksen oikaisuvaatimusaika on 14 päivää. Tuomiokapitulien istuntoaikataulut 

ovat vaikuttaneet kuulutuksen aikatauluun. Keskimäärin vaaliehdotuksen valmistumisesta 

kuulutuksen antamiseen meni 33 päivää. Lyhimmillään siinä meni 22 päivää ja 

pisimmillään 42 päivää. Kuulutuksesta ei voi tehdä valitusta. Kirkkolain mukaan 

päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei voi tehdä valitusta.
285

 

Tuomiokapituli on tiedottanut seurakuntaa, jossa vaalit ovat, hakuprosessin 

käynnistymisestä asti. Tuomiokapitulin tekemistä päätöksistä meni pöytäkirjakopio 

vaaliseurakuntaan. Näin seurakunnissa on oltu prosessissa mukana alusta asti. 

Seurakunnissa vaaliprosessi alkoi vaalilautakunnan järjestymisellä ja vaaliluettelon 

tekemisellä. 

Kirkon vaalijärjestyksen mukaan seurakunnan on laadittava vaaliluettelo 

kirkkoherranvaalista 55 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää. Vaaliluetteloon tulee 

merkintä äänioikeutetuista seurakunnan jäsenistä ja heidän lukumäärästään. Vaaliluettelon 

tekeminen alkaa kirkko- tai seurakuntaneuvoston aloitteesta. Vaaliluettelon tarkastaa kaksi 

kirkko- tai seurakuntaneuvoston jäsentä. Heidän tehtävä on merkitä vaaliluetteloon siitä 

puuttuvat seurakunnan jäsenet ja viivata yli sellaiset, jotka ovat kuolleet tai muuten 

virheellisesti vaaliluettelossa sekä kertoa syy toimenpiteelle. Vaaliluettelon tarkastajien on 

myös katsottava muut virheet ja lopuksi merkattava lopullinen äänioikeutettujen määrä, 

päivättävä ja allekirjoitettava se. Vaaliluettelo on asetettava nähtäville.
286

 

Vaaliluettelon tekeminen syntyi seurakunnissa kirkko- ja seurakuntaneuvoston aloitteesta. 

Useassa tapauksessa vaaliluettelo oli jo valmis ennen ensimmäistä vaalilautakunnan 

kokousta, mikä kertoo seurakunnan hereillä olosta vaaliprosessissa. Sinänsä 

vaalilautakunnalla ei ollut mitään tekemistä vaaliluettelon valmistumisen kanssa, vaikka 

kaikki vaaliluettelokuulutukset oli kirjattu vaalilautakunnan nimiin. Kaikissa 

seurakunnissa ilmoitus oli annettu vähintään 10 päivää ennen nähtävilläoloaikaa.
287
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kymmenen päivää ennen nähtävilläpitoajan alkua ja pidettävä siinä nähtävilläoloajan päättymiseen asti. 

Lisäksi kuulutus on julkaistava lehdessä viimeistään viisi päivää ennen nähtävilläpitoajan alkua.” 
287

 Oulujoella kuulutus vaaliluettelon nähtävillä olosta annettiin kaksi päivää ennen kuin tuomiokapituli oli 

antanut kuulutuksen kirkkoherran vaaleista. Herttoniemessä kuulutus annettiin 12.4.2011, kun ensimmäinen 

vaalilautakunnan kokous pidettiin 15.4.2011. Salon seurakunta oli ainoa tutkimuksen seurakunnista, jossa 

kuulutuksesta vaaliluettelon nähtävillä olosta päätettiin vaalilautakunnan kokouksessa. Tyrnävällä 

ensimmäinen vaalilautakunnan kokous oli 7.4.2010, kun ilmoitus nähtävilläolosta oli ollut lehdessä jo 
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Tutkimuksen kuulutuksissa vaaliluetteloista oli vaalijärjestyksen määräämät asiat. Lisäksi 

niissä oli tarkka selvitys äänioikeutetuista.
288

 Kirkkolain mukaan kirkkoherran vaalissa 

äänioikeus on 18 vuotta täyttäneellä seurakunnan jäsenellä, joka on merkitty läsnä 

olevaksi 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää. Kirkkoherran vaalin hallinnollisissa 

menettelyohjeissa on liitteenä mallikuulutus, jota seurakunnat sisällöllisesti käyttivät.
289

 

Tutkimuksen seurakunnissa vaaliluettelo oli nähtävissä lähinnä tiistai- ja 

keskiviikkopäivinä lain mukaisesti. Yleensä vaaliluettelo oli nähtävillä lakisääteisen ajan, 

Salossa pari tuntia pidempään. Oulujoella vaaliluetteloa kävi katsomassa yksi 

seurakuntalainen, joka oli myös seurakuntaneuvoston jäsen. Tyrnävällä vaaliluetteloa ei 

käynyt katsomassa kukaan, tosin jokunen seurakunnan työntekijä. Sama tilanne oli 

Herttoniemessä, seurakuntalaisista kukaan ei katsonut vaaliluetteloa, yksi työntekijä 

kylläkin. Salossa kukaan ei käynyt tarkistamassa äänioikeuttaan.
290

 

Oikaisuvaatimusoikeus annettiin kuulutuksessa seurakuntalaisille, jotka oli jätetty 

kuulutuksesta pois ja myönnetty toiselle ilman laillista perustetta sekä kirkkoherralle. 

Kuulutuksissa oli myös mainittu, ettei oikaisuvaatimusta voitu perustaa muuttoon 

paikkakunnalta, joka oli tapahtunut 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää. 

Kuulutuksen pitää olla seurakunnan ilmoitustaululla vähintään kymmenen päivää ennen 

nähtävilläpitoajan alkua ja oltava siinä nähtävilläpitoajan päättymiseen saakka. Ilmoitus 

oli nähtävillä seurakunnissa 12 päivästä 18 päivään, keskimäärin se oli nähtävillä 14 

päivää. Vaalijärjestys määrää myös siitä, että lehteen tulevan ilmoituksen on oltava 

lehdessä viimeistään viisi päivää ennen vaaliluettelon nähtävilläpitoajan alkua.
291

 

Seurakunnat ilmoittivat vaaliluettelosta yleensä edellisen viikon lehdessä jolloin viiden 

päivän ehto täyttyi. Muilla paitsi Salon seurakunnalla ilmoitus oli seurakuntalehdessä.
292

 

3.3.2. Vaalilautakunnan järjestäytyminen 

 

Kirkon vaalijärjestys määrää, että vaalin toimittaa seurakunnan vaalilautakunta. 

Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan, samoin kuin 

lautakunnalle puheenjohtajan. Kirkkoherra on aina vaalilautakunnan jäsen, mutta ei 

                                                                                                                                                                               
31.3.2010. Tyrnävän kuulutusta ei ollut päivätty. H vlk ptk 15.4.2011, 8§, ja pöytäkirjan liite 1; T vlk ptk 

1/7.4.2010, 8§, 2/21.4.2010, 17§; O vlk ptk 24.3.2009, 9§, liite 1; S vlk ptk 1.4.2011, 10§, liite 3. 
288

 Tapausseurakuntien kuulukset vaaliluettelon nähtävilläolosta. 
289

 Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet, 24. 
290

 Sähköpostikysely tapausseurakuntien toimistosihteereille 9.5.2012. 
291

 KVJ 2 luku, 18§. 
292

 Salon seurakunta ilmoitti vaaliluettelosta Salon Seudun Sanomissa 14.4.2011, Oulujoki 19.3.2009 ja 

Tyrnävä 31.3.2010 Rauhan Tervehdys -lehdessä ja Herttoniemi Kirkko ja kaupunki -lehdessä 20.4.2011. O 

vlk ptk 24.3.2009, 9§; H vlk ptk 15.4.2011, 8§, liite 1; S vlk ptk 1.4.2011, 10§; Rauhan Tervehdys 

31.3.2010. 
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automaattisesti puheenjohtaja.
293

 Vaalilautakunnan puheenjohtaja oli vain yhdessä 

tutkimuksen tapauksista seurakunnan kirkkoherra, muut olivat seurakunnan 

luottamushenkilöitä. Kirkkolaki määrää, että vaalilautakuntaan täytyy kuulua kirkkoherra 

ja vähintään neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.
294

 Syyt vaalilautakunnan 

puheenjohtajan valintaan vaihtelivat. Tapauksessa, jossa puheenjohtajana oli kirkkoherra, 

taustalla oli työergonominen näkemys: 

 
”Ei se oikeastaan itsestään selvää, sehän ois voinu olla joku toinenki, että minä 

niinkö käytännön syistä aattelin, että se on kirkkoherra, et kun siinä on kuitenkin 

aika paljon ylimääräistä työtä, niin sitei viitti kenelläkään vapaaehtoisella semmosta 

teettää.” (Vaalilautakunnan puheenjohtaja 2.) 

 

Muuten puheenjohtajuus nousi luottamushenkilöpohjalta. Vaalilautakunnan 

puheenjohtajat olivat kahdessa tapauksessa eläkeläisiä, toinen oli jäänyt eläkkeelle 

sivistystoimen johtajan virasta ja toinen upseerin virasta. Yksi puheenjohtaja oli 

valtiovarainministeriön virkamies. Kahdella puheenjohtajalla oli ollut vahva vaikutus 

myös kunnallisessa luottamustyössä. Toinen oli esimerkiksi parikymmentä vuotta kunnan 

keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana. Toisaalta taustalla näkyi myös väistyvän 

kirkkoherran rooli. Yhdessä tapauksessa kirkkoherran tehtäviä hoiti jo sijaiseksi määrätty 

pappi, jolloin oli luontevaa, että luottamushenkilö hoiti puheenjohtajan tehtävää. 

Valitsemalla puheenjohtajaksi luottamushenkilön, pyrittiin myös välttämään kaksoisroolit. 

Yhdessä tapauksessa eläkkeelle jäävän kirkkoherran ja erään ehdokkaan välillä oli 

sukulaisuussuhde. Tällöin kirkkoherra oli jäänyt vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi, 

eikä halunnut näyttäytyä seuraajan valitsijana. 

 

”Mä oon niinku tämmönen ammattibyrokraatti, et sillä tavalla en oo mikään 

seurakuntapiiri-ihminen tai tällanen, joka toimii jossain toimintapiirissä, vaan musta 

on varmasti enemmän hyötyä kirkkoherralle niinku kokousten valmistelussa ja 

päätöksenteossa ja tän tyyppisessä. Et se on se mun osaamisalue. Rooli ja tehtävä 

lautakunnan puheenjohtajana, niin täs sehän oli se tilanne, että Herttoniemessä oli 

pitkäaikainen kirkkoherra Veijo Vatka, joka siis yli kakskytkuus vuotta oli 

kirkkoherrana ja hän toivoi, että mä voisin olla vaalilautakunnan puheenjohtaja. -- 

hän on hyvin vaatimaton henkilö, niin ehkä jotenkin roolien päällekkäisyyttä, jos 

hän sitte valitsis ikään kun itselleen seuraajaa.” (Vaalilautakunnan puheenjohtaja 3).  

 

                                                           
293

 Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet, 10; KVJ 2:1§; 

Menettelyohjeissa todetaan myös, etteä jos muita vaaleja ei ole seurakunnassa käyty, vaalilautakunta 

valitaan usein vaalivuoden toukokuussa, jolloin myös vaalilautakunnan toimikausi päättyy saman vuoden 

lopussa. Jos seurakunnassa on vt.kirkkoherra, joka myös hakee virkaa, hänet voidaan katsoa hallintolain 

28§:n 1 momentin 1 ja 7 kohdan nojalla esteellisenä toimimaan vaalilautakunnan jäsenenä. Kirkkoherran- ja 

piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet, 10. 
294

 KL 8 luku, 9§. 
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Vaalilautakunta ja vaalilautakunnan puheenjohtaja valittiin kaikissa tapauksissa kirkkolain 

määräämällä tavalla kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston kokouksessa.
295

 

Vaalilautakunta valittiin seurakuntaan vain Tyrnävän seurakunnassa heti valtuustokauden 

alkuun, muuten vaalilautakunta järjestyi kirkkoherranvaalin takia. Salossa 

kirkkovaltuuston kokouksessa valittiin yksimielisesti 10 luottamusmiestä 

vaalilautakuntaan. Herttoniemen ja Oulujoen seurakunnissa valinta tapahtui 

seurakuntaneuvoston kokouksissa. Herttoniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsi 

vaalilautakunnan jäseniksi seitsemän henkilöä. Oulujoella kokouksessa päätettiin, että 

vaalilautakuntaan tarvitaan enemmän kuin vaalijärjestyksen vaatima vähimmäismäärä. 

Vaalilautakunnan määräksi valittiin kirkkoherran lisäksi yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta 

varajäsentä. Myös puheenjohtaja valittiin samassa kokouksessa.
296

 

Kirkon vaalijärjestyksen mukaan seurakunta on mahdollista jakaa äänestysalueisiin. 

Tällöin vaalilautakunta voi jakaantua päätösvaltaisiin jaostoihin, jonka tehtävä on 

huolehtia äänestyksen toteutuksesta alueella. Tutkimuksen seurakunnissa yhdessäkään ei 

tehty tällaista jakoa äänestysalueisiin.  

3.3.3. Vaalilautakunnan kokoukset ja aikataulut 

 

Tutkimuksen vaalilautakunnat kokoontuivat vähimmillään kaksi kertaa ja enimmillään 

neljä kertaa, jos ei oteta huomioon vaalikokouksia. Ensimmäisessä vaalilautakunnan 

kokouksessa käsiteltiin varapuheenjohtajan ja sihteerin valinnat, vaaliaikataulut, 

vaalipäivistä päättäminen, tiedottaminen, vaaliluettelon nähtävilläolot, vaalia koskevat 

järjestelyt, ennakkoäänestykseen liittyvät asiat ja ehdokkaiden esiintyminen 

seurakunnassa.
297

 

Vaalilautakuntien ensimmäiset kokoukset olivat työskentelyn kannalta tärkeimpiä 

kokouksia, joissa määriteltiin monta vaalille olennaista asiaa. Kirkon vaalijärjestyksen 

mukaan vaalilautakunnan ensimmäisessä kokouksessa on valittava varapuheenjohtaja.
298

 

Kolmessa tapauksessa varapuheenjohtajaksi tuli vaalilautakunnan jäsen ja yhdessä 

kirkkoherra. Varapuheenjohtajaksi valittu kirkkoherra oli tosin jo ennen kokousta 

kirjannut itsensä varapuheenjohtajaksi vaaliluettelokuulutuksessa. Sihteereiksi valittiin 

                                                           
295

 KL 8 luku, 6§. 
296

 Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 17.1.2009, 7§; Salon seurakunnan 

kirkkovaltuuston pöytäkirja 15.3.2011, 25§; Ilkka Harjun sähköpostiviesti 14.5.2012; Tyrnävän seurakunnan 

vaalilautakunnan puheenjohtajan haastattelu. Tyrnävällä vaalilautakuntaa kuului kirkkoherran lisäksi sihteeri 

ja kolme varsinaista jäsentä, vaikka kirkkolaissa määrätään vaalilautakunnan kooksi kirkkoherra ja neljä 

varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. 
297

 H vlk ptk 15.4.2011; T vlk ptk 1/7.4.2010; O vlk ptk 24.3.2009; S vlk ptk 1.4.2011. 
298

 KVJ 2 luku, 1§, 1 momentti. 
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kolmessa tapauksessa kirkkoherranvirastosta seurakuntasihteeri, yhdessä tapauksessa 

vaalilautakunnan sihteerinä toimi seurakunnan kappalainen.
299

 

Jokaisessa tapauksessa ensimmäisen kokouksen alkuun pidettiin alkuhartaus kirkkoherran 

toimesta. Kokoukset kestivät keskimäärin yhden tunnin ja 20 minuuttia. Kokouksissa oli 

vähimmillään 5 henkilöä ja enimmillään 20 henkilöä. Yhdessä tapauksessa kokoukseen oli 

kutsuttu myös seurakunnan tiedottaja ja kirkkoherran vuosiloman sijainen.
300

 

Kaikissa ensimmäisissä kokouksissa käsiteltiin ja päätettiin varsinaisten vaalipäivien 

määrästä. Kahdessa seurakunnassa vaali päätettiin järjestää kaksipäiväisenä ja kahdessa 

yksipäiväisenä. Vaalien äänestyspaikoiksi päätettiin kaikissa paikoissa 

sunnuntaivaalipäiviksi seurakunnan pääkirkko. Maanantaiäänestyspäivinä toisessa 

seurakunnassa toimi seurakuntatalo ja toisessa kirkko, jonka yhteydessä oli myös 

seurakunnan muut tilat. Kaikissa seurakunnissa oli myös ennakkoäänestys. Kolmessa 

tapauksessa se oli esillä vaalilautakunnan ensimmäisessä kokouksessa. Kokouksissa 

päätettiin ennakkoäänestyksen ajat ja paikat.
301

 

Toinen teema, joka toistui kaikissa kokouksissa, oli päättäminen tiedotuksesta ja 

vaalipaneeleista. Kahdessa kokouksessa päätettiin työryhmän perustamisesta. Tyrnävällä 

valittiin kolmehenkinen työryhmä valmistelemaan ehdokkaiden haastattelua 

vaalinäytteiden yhteydessä. Salossa vaalilautakunta teki esityksen kirkkoneuvostolle 

vaalityöryhmän valitsemisesta, joka valmistelisi vaalipaneelin.
302

 

Myöhemmissä vaalilautakuntien kokouksissa todettiin, oliko tullut valituksia 

kuulutuksista, sovittiin seuraavat kuulutukset ja ilmoitusajat lehtiin sekä sovittiin 

käytännön asioista, kuten rooleista, työvuoroista ja äänestysten miehityksistä. Muut 

tärkeät vaalilautakuntien kokoukset ennen vaalia olivat ennakkoäänten laskemiseen 

varatut kokoukset perjantai-iltana ennakkoäänestyksen päätyttyä sekä vaalikokous 

äänestyksen päätyttyä.  

Vaalilautakunnista useimmin kokoontui Salo (taulukko 10). Herttoniemessä tarvittiin vain 

yksi valmistava kokous ennen ennakkoäänten laskemista. Pöytäkirjojen perusteella 

vaalilautakunnat kokoontuivat tarvittaessa. Jokainen vaalilautakunta oli lisäksi varannut 

vaalijärjestyksen määräämän ajankohdan vaaliluetteloa koskevien valitusten 

käsittelyyn.
303
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 H vlk ptk 15.4.2011; T vlk ptk 1/7.4.2010; O vlk ptk 24.3.2009; S vlk ptk 1.4.2011. 
300

 H vlk ptk 15.4.2011; T vlk ptk 1/7.4.2010; O vlk ptk 24.3.2009; S vlk ptk 1.4.2011. 
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 H vlk ptk 15.4.2011; T vlk ptk 1/7.4.2010; O vlk ptk 24.3.2009; S vlk ptk 1.4.2011. 
302

 H vlk ptk 15.4.2011; T vlk ptk 1/7.4.2010; O vlk ptk 24.3.2009; S vlk ptk 1.4.2011. 
303

 H vlk ptk 15.4.2011, 10.6.2011, H vptk 12.6. ja 13.6.2011; T vlk ptk 1/7.4.2010, 2/21.4.2010,3/14.5.2010 

ja T vptk 4/16.5.2010; O vlk ptk 24.3.2009, 8.4.2011, 6.5.2011, 15.5.2011 ja O vptk 17.5.2011; S vlk ptk 

1.4.2011, 28.4.2011, 1.6.2011, 10.6.2011, S vptk 12.6.2011 ja 13.6.2011. 
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Taulukko 10. Vaalilautakuntien kokousaikataulu. 

 Oulujoki Tyrnävä Herttoniemi Salo 

1. kokous 24.3.2009 7.4.2010 15.4.2011 1.4.2011 

2. kokous 8.4.2009 21.4.2010  28.4.2011 

3. kokous 6.5.2009   1.6.2011 

4. kokous: 

ennakkoäänten 

laskeminen 

15.5.2009 14.5.2010 10.6.2011 10.6.2011 

5. kokous: 1. 

vaalipäivä 

17.5.2009 16.5.2010 12.6.2011 12.6.2011 

6. kokous: 2. 

vaalipäivä 

  13.6.2011 13.6.2011 

 

Kaikissa vaaleissa järjestettiin ennakkoäänestys. Kirkon vaalijärjestyksen mukaan 

kuulutus ennakkoäänestyksestä on oltava ilmoitustaululla kahdeksan päivää ja lehdessä 

viisi päivää ennen sen alkamista. Kuulutukset laitettiin ilmoitustauluille vaihtelevasti, joko 

juuri kahdeksan päivää ennen tai jo useita viikkoja ennen. Lehdissä ne olivat myös 

vaihtelevasti, 6 päivästä 18 päivään ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
304

 

Vaaliluettelon tekemisen lisäksi kirkkoherranvaalissa pitää antaa kuulutus itse vaalista. 

Kirkon vaalijärjestyksen mukaan vaalilautakunta tekee ilmoituksen vaalista, sen 

ajankohdasta, äänestyspaikoista ja -ajoista. Kuulutuksen pitää olla esillä viimeisestä 

vaalinäytepäivästä äänestyksen loppumiseen asti. Lisäksi ilmoituksen on oltava lehdessä 

viimeistään viisi päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
305

 Kuulutukset 

ennakkoäänestyksestä ja varsinaisesta vaalista saattoivat olla joko samassa kuulutuksessa 

tai erikseen.  Salo ja Tyrnävä olivat ilmoittaneet ennakkoäänestys- ja varsinaisen vaalin 

kuulutuksen samassa. Kuulutuksissa oli eroja sen suhteen oliko siinä mainittu 

ehdokkaitten nimiä ja vaalinäytepäiviä.
306

 Seurakunnat olivat käyttäneet 

kirkkoherranvaalin hallinnollisissa menettelyohjeet -mietinnön mallikaavan sisältöä (malli 

1):
307

 

 

 

 

 

                                                           
304

 Herttoniemessä kuulutus oli nähtävillä jokaista vaalinäytesunnuntaita ilmestyneessä lehdessä (11.5, 18.5. 

ja 25.5.2011). Varsinainen ennakkoäänestyskuulutus oli 25.5.2011 ilmestyneessä Kirkko ja kaupunki -

lehdessä. Salossa kuulutus ilmestyi 1.6.2011 Salon Seudun Sanomissa. Tyrnävän ilmoitus oli 22.4.2010 

Rauhan Tervehdys -lehdessä. Oulujoen kuulutus ilmestyi myös Rauhan Tervehdys -lehdessä 30.4.2009. S 

vlk ptk 1.4.2011, 10§, liite 1; T vlk ptk 2/21.4.2010, 16§; H vlk ptk 15.4.2011, 8§, liite 4; Rauhan tervehdys 

Nro 16/30.4.2009. 
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 KVJ 2 luku, 24§. 
306

 T vlk ptk 2/21.4.2010, 17§;
 
S vlk ptk 1.4.2011, 10§, liite 3; Rauhan Tervehdys Nro 16/30.4.2009, H vlk 

ptk 15.4.2011, 8§, liite 2. 
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 Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet, 25. 



100 
 

Malli 1. Kirkkoherranvaalin kuulutus.  

 

KUULUTUS 

X:n seurakunnassa toimitetaan ______________ kirkkoherranvaali. 

Kirkkoherranvaali alkaa _______________ kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen 

________ kello ________ ja päättyy kello ________. Maanantaina äänestys alkaa 

kirkossa kello ________ ja päättyy kello ________. . 

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoherranvirastossa 

alkaen maanantaina ________ ja päättyen perjantaina ________ joka päivä kello 9–18. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse 

äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin 

edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on 

ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 

viimeistään __________ ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon. 

Vaalin tulos julistetaan kirkossa sunnuntaina / maanantaina ________ aikaisintaan 

kello ________. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 

_________________. 

X __________ 

X:n vaalilautakunnan puolesta 

puheenjohtaja ____________ 

Kuulutus on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla ___________________ 

ja julkaistu lehdessä __________________. 

 

Kokonaisuudessaan vaalin järjestäminen vaalilautakunnalta otti ajallisesti noin kaksi 

kuukautta. Todellisuudessa seurakunnassa vaalin järjestäminen oli kestänyt pidempään 

suunnittelun ja valmistelun johdosta. Teknisesti vaalin järjestäminen alkoi joko 

vaalilautakunnan kokoontumisella tai suoraan vaaliluettelon tekemisellä 

kirkkoherranvirastossa. Isompien seurakuntien vaalijärjestelyt veivät enemmän aikaa kuin 

pienempien. Kirkkoherranvaalin hallinnollisissa menettelyohjeissa on luonnostettu 

malliaikataulu kirkkoherranvaalin aikataulusta.
308

 Malli on realistisella aikataululla 

toteutettu, jos otetaan huomioon, ettei tule valituksia. Vaaliehdotuksen syntymisestä 

vaalipäivään mallissa kuluu noin kolme ja puoli kuukautta. Aikataulullisesti tutkimuksen 

vaaliprosessit yltävät aikataulumalliin. Vaalien aikataulu ei ollut oikeastaan lainkaan 

vaalilautakunnan asia. Vaalilautakunnat tekivät tuomiokapitulien määrittelemien 

vaalinäytteiden ja vaalipäivän välissä sen mihin säännökset ne ohjasivat.
309
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 Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet, 29. 
309

 Jos laskee mallin mukaisesti vaaliehdotuksen syntymisestä vaalipäivään, niin Herttoniemen vaalissa 

vaaliehdotus syntyi 2.3.2011, kun vaalit toimitettiin 12.6.2011. Oulujoen vaalissa vaaliehdotus syntyi 

5.2.2009, kun vaalipäivä oli 17.5.2009. Salossa vaaliehdotus oli valmis 4.2.2011 ja vaali 12.6.2011. 

Tyrnävän vaalissa tuomiokapitulin vaaliehdotus valmistui 2.2.2010, kun vaali toimitettiin 16.5.2010. 

Oulujoen ja Tyrnävän vaalien osalta täyttöprosessi eteni päivämäärien valossa miltei tasatahtiin. Aikaa kului 

vaaliehdotuksesta vaalipäivään noin kolme ja puoli kuukautta. Nopeimmin täyttöprosessi eteni 

Herttoniemessä ja hitaimmin Salon vaalissa, jossa aikaa kului hieman yli neljä kuukautta. 
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3.3.4. Vaalilautakunnan toiminta 

 

Vaalilautakunnan tehtävä ymmärrettiin vaalilautakunnan puheenjohtajien haastattelussa 

hyvin teknisesti ja lakihenkisesti. Tärkeintä oli saada lautakunta toimimaan 

mahdollisimman tarkkaan kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti. 

Vaalilautakunnan toiminnalle ei muuta roolia haluttu antaa. Vallan näkökulmasta 

vaalilautakunnilla oli enemmän alistunut rooli, eikä valtaa sinänsä käytetty. 

Puheenjohtajat kokivat tehtävän vastuullisena. Myös vaalilautakunnan sihteerin merkitys 

nousi arvokkaaksi. Tehtäviä ja vastuuta ei haluttu niissä tapauksissa, puheenjohtajan 

ollessa luottamushenkilö, antaa vain seurakunnan kirkkoherralle. Yhdessä haastattelussa 

nousi esiin vaalilautakunnan puheenjohtajan kokemus marionettina. Vaalilautakunnan 

puheenjohtajilla oli positiivinen kuva lautakunnan toiminnasta ja yhteistyön hengestä. 

Aineistosta huokui myös huojennus vaalilautakunnan kannalta hyvin päättyneistä 

vaaleista. Kokemuksena vaalilautakunnan puheenjohtajan rooli koettiin myönteisenä. 

 

”Niin se on tietyl tavalla aika vastuullinen tehtävä, koska siinä on ihan 

virkavastuulla sitten. Ja se, että täällä on erittäin hyvä ollu tää apu. Täällä 

seurakuntasihteeri oli tässä sitten vaalilautakunnan sihteerinä ja hän myöskin tunsi 

hyvin asian ja perehty siihen. Mut kyl niinku siinä on tää, on niin tavattoman 

tällasta herkkää siinä, et täs pittää aika pilkun tarkasti noudattaa sitten ohjeita, ettei 

tule tämmösiä oikasuvaatimusmahdollisuuksia ja sen tähden niin siinä vaatii kyllä 

hyvin perehtymistä sitte tuohon vaalilainsäädäntöön.” (Vaalilautakunnan 

puheenjohtaja 4). 

 

Pääosin koettiin myös, että vaalilautakunnan työskentelyyn sitouduttiin, vaikka se olikin 

työlästä ja joidenkin osalta se ei toiminut. Vaalilautakunnan jäseniksi kaivattiin myös 

aktiivisia ja hyvässä työkunnossa olevia jäseniä, jotka osaavat esimerkiksi aakkoset. Myös 

kokemusta aikaisemmasta vaalilautakuntatyöskentelystä osattiin arvostaa, koska tällöin 

työ jakaantui useamman kesken.  

 

”Vaalilautakunnan jäsenten valinnassa pitäs miettiä tuota noin sitä, että valittas 

semmoisia ihmisiä, jotka tuota osaa erittäin hyvin aakkoset ja jotka ei oo vielä 

lähellä dementoitumista. Siis meil oli ihan hyviä vaalilautakunnan jäseniä, mutta 

niinku ykskin sano, että hän ei osaa aakkosia.” (Vaalilautakunnan sihteeri 1). 

 

Kriittisimpänä vaiheena vaalissa pidettiin sekä vaaliluettelon osuutta että itse äänestämistä. 

Näkökulmana oli usein seurakuntalaisen hyvän ajatteleminen. Tämän vuoksi esimerkiksi 

vaaliluettelo pyrittiin tekemään ja tarkistamaan tarkasti. Toisaalta kriittisenä pidettiin 

myös ennakkoäänestyksen toteutumista, riittävän työvoiman saamista paikalle 

äänestystilanteeseen ja myös ennakkoäänten laskemiseen. Myös kiire nousi esille, 
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varsinkin vaalin loppuvaiheessa, jossa tulos julkaistiin samana iltana, usein pian 

äänestyksen loppumisen jälkeen. Tarkastuslaskennalle haluttiin enemmän aikaa. 

Suurimmalla osalla vaalilautakunnista ei ollut mitään erillistä budjettia käytössä, eikä 

välttämättä tietoakaan taloudellisista resursseista. Kuluja vaalilautakunnilla meni lähinnä 

äänestyslippujen painamiseen, kokouspalkkioihin, tarjoiluihin ja matkakorvauksiin. 

Talous oli ohjattu kirkko- tai seurakuntaneuvoston kautta. Vaalilautakunnat eivät 

myöskään vastanneet sinänsä tiedottamisesta, vaan se oli kirkko- tai seurakuntaneuvoston 

tehtävä. Näin myös tiedottamiseen menevät rahat olivat neuvoston budjetissa. Oulujoen 

vaaliin liittyen Oulun seurakuntayhtymä oli varannut vuoden 2009 kirkollisia vaaleja 

varten 10 000 euroa. Vaaliviestintään liittyvät laskut tarkastettiin ja hyväksyttiin 

viestintäpalveluissa.
310

 

Vaalilautakuntien puheenjohtajat kokivat, että pystyivät olemaan tehtävässään neutraaleja 

suhteessa äänestäjiin, eikä mahdollisuuksiakaan vaikuttamiseen oikeastaan nähty lainkaan. 

Tehtävään kuului, ettei oltu kenenkään ehdokkaan puolella. Yhdessä tapauksessa kävi 

ilmi, että vaalilautakunnan puheenjohtaja kuului erään ehdokkaan kannatusryhmään. 

 

”Toki mut oli kutsuttu sen vahvan paikallisen ehdokkaan, joka sitten valittiinkin 

kirkkoherraks, niin hänen tukiryhmäänsä. Et mä kävin yhdessä tällasessa 

kokouksessa, mutta en toiminu siinä mitenkään aktiivisesti, en siis viitsiny 

kieltäytyäkään.” (Vaalilautakunnan puheenjohtaja 3). 

 

Tehtävä vaalilautakunnassa koettiin sen verran tärkeäksi, ettei oman henkilökohtaisen 

mielipiteen annettu häiritä tai ohjata työskentelyä. Tapauksissa, joissa vaalilautakunnan 

jäsen, esimerkiksi sihteeri oli seurakunnan työntekijä, myönnettiin kiinnostus tulevan 

esimiehen valintaan. 

Vaalilautakuntien toiminta sujui kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti. Vaalilautakunnan 

työssä tuli esille, että moni varoi tekemästä virheitä ja halusi tehdä asiat mieluummin liian 

tarkkaan. Olennaisimmat vaalilautakunnan päätökset liittyivät vaalipäivien määrään, 

tiedotukseen ja vaalityöhön. Eniten käytännön työtä vaalilautakunnissa teettivät 

työvoiman organisoiminen ennakkoäänestyksessä ja varsinaisina vaalipäivinä. Esimerkiksi 

Salossa ja Oulujoella oli monta ennakkoäänestyspaikkaa, Oulujoella vielä liikkuva 

äänestysauto. Kokonaisvaltaisimmin vaaliprosessia seurakunnassa johti Salon 

vaalilautakunta, joka määritteli kokouksissaan tiedotukselliset asiat ja ohjasi vaalit osaksi 

seurakunnan toimintaa. Salossa myös vaalilautakunnan pöytäkirjat olivat hyvin tarkkaan 

ja laadukkaasti valmisteltuja. Yleisesti ottaen vaalit olivat hallinnollisesti hyvin 

suunniteltu ja valmisteltu. Monessa tilanteessa vaalilautakunnalle jäi vain käytännön työ. 

                                                           
310

 Oulujoen kirkkoherran vaalin 2009 viestintäsuunnitelma, 5. 
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Kriittisenä tekijänä vaalilautakuntien työssä voidaan huomioida vaalilautakunnan jäsenten 

kuuluminen ehdokkaiden tukiryhmiin, jäsenten sitoutuminen työhön sekä sivusta 

vaikuttaminen. 

Vaalilautakunta oli seurakuntakentällä vaalin hallinnollinen operaattori, joka toimi 

seurakuntahallinnon sisällä.
311

 Vaalilautakunta oli toimija, joka rakensi Bourdieun 

mukaisesti vaalikentälle vaaliareenan tai ”pelikentän”. Vaalilautakunta oli ”pelin” 

järjestäjä ja toimitsija. Vaalilautakunta ei käyttänyt kentällä juurikaan valtaa, korkeintaan 

siellä, missä se saattoi vaikuttaa tiedotukseen. Toisena varsinaisena toimijana vaaleissa oli 

seurakunta kokonaisuudessaan ja sen laajassa merkityksessä. Hallinnollisena toimijana 

seurakunta kuului toiselle asteelle. Seurakunta toimi seurakuntalaisten (kolmas aste) ja 

tuomiokapituli (ensimmäinen aste) välissä. Sillä oli vastuusuhde ylöspäin tuomiokapituliin 

ja alaspäin suhteessa seurakuntalaisiin.
312

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
311

 Seurakunnan tehtävän toteutumista palvelee seurakuntien hallinto. Mäkeläisen mukaan 

seurakuntahallinto on seurakunnan tavoitteisiin tähtäävän toiminnan kokonaisuus. Mäkeläinen 1974, 27; 

Seurakunnan talous & hallinto 2. 2000, 12. 
312

 Virtanen 2011, 347. 
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4. VAALITOIMINTA SEURAKUNNISSA 

4.1. Vaalinäytteet 

4.1.1.  Vaalinäytteiden toimittaminen 

 

Vaalinäytepäivät määriteltiin tuomiokapitulin valmisteluissa eri tavoin. Turun 

arkkihiippakunnassa notaari katsoi vaalinäytepäivät seurakunnan kanssa. Oulussa 

valmisteleva asessori sopi niistä seurakunnan kirkkoherran kanssa ja teki esityksen 

tuomiokapitulille. Samoin Helsingin hiippakunnassa päivät määräytyivät virkamiestyönä. 

Kirkkojärjestys määrää vaalisijan saaneet ehdokkaat antamaan vaalinäytteen seurakunnan 

pääjumalanpalveluksessa tuomiokapitulin määräämässä kirkossa.
313

 Pääjumalanpalvelus 

tarkoittaa ennen kaikkea messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta.
314

 Sinänsä kirkkojärjestys 

ei puhu sunnuntaipäivien asemasta ja laadusta mitään, kuitenkin aineistosta nousi esille 

pyrkimys asettaa ne tasavertaisille sunnuntaipäiville. 

 

”Ne on tämmösi, et tuota joku ei pääse saarnaamaan ensimmäisenä adventtina ja 

muut sitte jää toiseen ja kolmanteen adventtiin tai tuomiosunnuntaihin, jollon 

niinkun kirkkoon tulee eri määrät väkee.” (Pappisasessori 4). 

 

”Kolme tasapuolista sunnuntaipäivää eli ettei siinä tulis väliin mitään semmoista 

suurta juhlapäivää.” (Pappisasessori 1). 

 

Pyhäpäivien valinnoissa on yritetty selvästi välttää isoja juhlapyhiä, kuten pääsiäistä tai 

helluntaita. Samoin valinnoissa on vältetty vaalinäytepäivän osumista äitienpäivälle. 

Vaikka ei ole kysymys kirkollisesta juhlapyhästä, on kuitenkin kysymys merkittävästä 

suomalaisesta merkkipäivästä, joka huomioidaan laajasti myös kirkon elämässä 

jumalanpalvelusta myöten. Toisaalta moni vaalinäytepäivä osui kaatuneiden 

muistopäivälle, joka on myös liputuspäivä. Ilmeisesti sen ei ole kuitenkaan ajateltu olevan 

luonteeltaan samantyyppinen juhlapäivä kuin äitienpäivä.
315

 Erässä ehdokkaassa 

kaatuneiden muistopäivälle annettu vaalinäyte aiheutti närää: 

 

”-- kaatuneiden muistopäivä olis -- paikallinen juhlapäivä et sillon on selvästi 

enemmän kirkossakävijöitä, että kun siinä on kukkien laskua ja tämmöstä niin se oli 

annettu ensimmäiseksi vaalisunnuntaiksi. -- tää oli niinku kapitulin moka mun 

mielestä.” (Ehdokas 11). 

 

                                                           
313

 KJ 6 luku, 28§. 
314

 Jumalanpalvelusten kirja, 10; Kohdassa todetaan myös, että Pääjumalanpalveluksesta käytetään myös 

nimeä päiväjumalanpalvelus. Se voidaan pitää myös sanajumalanpalveluksen tai perhemessun kaavalla. 

Jumalanpalvelusten kirja, 10. 
315

 Toisaalta yhtälailla närää voisi herättää vaalinäytteen antaminen Hyvän paimenen sunnuntaina. 
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Vaalinäytteiden historia ennen vuoden 1739 papinvaaliuudistusta näyttää epäselvältä. 

Pentti Laasosen mukaan koesaarna, sen paikka ja merkitys viran saannille oli sekä Turun 

että Viipurin hiippakunnassa epämääräinen vielä 1700-luvun molemmin puolin.
316

 

Tiedetään, että tuomiokapituli ja piispa ovat voineet lähettää yhden tai kaksi pappismiestä 

seurakuntaan antamaan koesaarnan seurakunnan suostumusta varten tilanteissa, joissa 

seurakunnalla ei ollut esittää omaa ehdokasta.
317

 

Vaalinäytteiden pyhät vaihtelivat tiiviisti 1. pääsiäisen jälkeisestä sunnuntaista 5. 

pääsiäisen jälkeiseen sunnuntaihin (taulukko 11). Tutkimusta varten havainnoitiin 

yhteensä 12 vaalinäytettä. Kaikki vaalinäytteet annettiin seurakunnan pääkirkossa. 

Vaalinäytteet pidettiin kaikissa tapauksissa messuina. Jumalanpalvelukset alkoivat kello 

10 sunnuntaisin. Vaalinäytteet havainnoitiin ennen messun alkua sakastista messun 

loppumiseen.
318

 Havainnoimisessa kiinnitettiin huomiota sanattomaan ja sanalliseen 

viestintään. Havainnointiin kuuluivat seurakuntalaiset, kirkko ympäristönä, ehdokkaat, 

tunnelma ja reaktiot. Havainnointi oli kuitenkin kokonaisvaltaista, eikä voida puhua 

perusteellisesta nonverbaalisen, tarkemmin kineettisen, parakielisen tai fyysisen 

olemuksen analyysista.
319

 

 

Taulukko 11. Vaalinäytepäivämäärät ja kirkollinen pyhä. 

Oulujoki Tyrnävä Herttoniemi Salo 

19.4.2009 

1. sunnuntai 

pääsiäisestä, 

Ylösnousseen 

todistajia 

18.4.2010 

2. sunnuntai 

pääsiäisestä,  

Hyvä paimen 

15.5.2011 

3. sunnuntai 

pääsiäisestä, 

Jumalan kansan 

koti-ikävä 

15.5.2011 

3. sunnuntai 

pääsiäisestä, 

Jumalan kansan 

koti-ikävä 

26.4.2009 

2. sunnuntai 

pääsiäisestä, Hyvä 

paimen 

25.4.2010 

3. sunnuntai 

pääsiäisestä, 

Jumalan kansan 

koti-ikävä 

22.5.2011 

4. sunnuntai 

pääsiäisestä, 

Taivaan 

kansalaisena 

maailmassa 

22.5.2011 

4. sunnuntai 

pääsiäisestä, 

Taivaan 

kansalaisena 

maailmassa 

3.5.2009 

3. sunnuntai 

pääsiäisestä, 

Jumalan kansan koti-

ikävä 

2.5.2010 

4. sunnuntai 

pääsiäisestä, 

Taivaan 

kansalaisena 

maailmassa 

29.5.2011  

5. sunnuntai 

pääsiäisestä, 

Rukoussunnuntai 

29.5.2011 

5. sunnuntai 

pääsiäisestä, 

Rukoussunnuntai 

 

                                                           
316

 Laasonen 1983, 78; Käytännöstä Laasonen kirjoittaa: ”Saarijärvelle Bång lähetti armovuodensaarnaajaksi 

miehen, josta hän aikoi seurakuntaan kirkkoherraa. Hän ilmoitti aikeistaan seurakunnalle kehottaen 

sanankuulijoita tiedottamaan piispalle kokelaan sekä hyvistä että huonoista ominaisuuksista.” Laasonen 

1983, 78. 
317

 Kirkkoherranvaalin muuttaminen välilliseksi vaaliksi 2008, 3. 
318

 Tämä ei toteutunut aivan kaikissa vaalinäytteissä havainnoijan mennessä suoraan kirkkosaliin. 
319

 Esimerkiksi Lampinen & Pakarinen 2000, 16–17. 
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Vaalinäytteen antamista ohjasi seurakunnasta laadittu ohjeistus. Puolessa tapauksista 

ohjeistus tuli kirjallisena. Tapauksissa, joissa ohjeistusta ei ollut tullut kirjallisena, 

ehdokas oli sopinut messun yksityiskohdista seurakunnan työntekijän kanssa (esimerkiksi 

vaalilautakunnan sihteerinä toimineen kappalaisen kanssa). Jos vaalinäytettä varten ei ollut 

annettu ohjeistusta, vaalinäytteen antamisesta oltiin kuitenkin yhteydessä seurakuntaan. 

Ohjeistus vaihteli tiukkuudessaan. Esimerkiksi Salossa kirje lähetettiin ehdokkaille noin 

kaksi viikkoa ennen ensimmäistä vaalinäytettä. Kirjeen mukana tuli messumoniste, jossa 

oli kuvattuna jumalanpalveluksen kulku Salo-Uskelan kirkossa. Lisäksi ohjeistuksessa 

kerrottiin, että vaalisaarnaaja lukee kaikki raamatuntekstit ja rukoukset. Samoin siinä 

ilmoitettiin esirukous-, kolehti- ja ehtoolliskäytäntö. Ohjeistuksen lopussa oli 

puhelinnumerot kirkkoon, suntioille ja kanttoreille. Hyvä huomio on ollut laittaa toivomus 

ajan varaamisesta myös messun jälkeen.  

Myöskään Herttoniemessä ehdokas ei saanut käyttää minkäänlaisia apuja, vaan vaalinäyte 

oli toimitettava kokonaan itse. 

 

”Mä ajattelin, et oisin voinu pyytää koululaisen lukemaan. Mä kysyinki sitä. Sit että 

niin sanottiin et ei saa ollenkaan minkäänlaisia apu tai ei saa tuoda sitä omaa ilmettä 

siihen muulla lailla, kun itse esiintymällä ja mä en oikein ees tiedä onko ne säännöt 

näin tiukat, mut mä en sitte jaksanu sitä ruveta selvittämään ja tyydyin sitte siihen.” 

(Ehdokas 9). 

 

Ohjeistusten pyrkimys oli antaa ehdokkaille mahdollisimman tasapuolinen asema ja 

lähtökohta vaalinäytteiden toimittamiseen. Oulujoen seurakunnassa järjestelmää oli 

muutettu vaalinäytteiden ajaksi. Seurakunnassa muuten toimi perinteinen liturgi–saarnaaja 

jaottelu pappien kesken, mutta vaalinäytteissä oli siirrytty muiden Oulun seurakuntien 

käytäntöön selebrantti – avustaja -jaottelussa. Ohjeistus vaalinäytteiden toimittamisesta oli 

seurakuntakohtainen, yhtenäistä vaalinäyteohjeistusta ei kirkossa ole. Kirkkojärjestyksen 

mukaan ehdokas toimittaa vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen.
320

 

Vaalinäytteissä käytettiin messun eli ehtoollisjumalanpalveluksen kaavaa. 

Jumalanpalveluksella tulee olla johtaja, liturgi (selebrantti), joka vastaa kaikesta, mikä 

liittyy kyseisen jumalanpalveluksen toimittamiseen. Hänen varsinaiset tehtävänsä ovat 

aina alkusiunaus, johdantosanat, päivän rukous, koko ehtoollisrukous, Isä meidän -

rukouksen johtaminen, ehtoollisen jakaminen, kiitosrukous ja Herran siunaus. Yleensä 

myös tehtäviin kuuluu evankeliumin lukeminen, saarnaaminen ja uskontunnustukseen 

johtaminen. Avustava pappi hoitaa luontevasti ripin ja ehtoollisen jakamisen. Avustava 

pappi tai diakoni hoitaa suosituksen mukaan esirukouksen.
321

 Vaalinäytteissä meneteltiin 

                                                           
320

 KJ 6 luku, 27§. 
321

 Jumalanpalveluksen opas 2009, 77–80. 
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suurimmaksi osaksi suosituksen mukaisesti.  Vaalinäytteen toimittamista ohjasi pyrkimys 

toimittaa jumalanpalvelus niin kuin normaalistikin, toisaalta mahdolliset avustavan papin 

tehtävät oli annettu suurimmaksi osaksi ehdokkaan toimitettavaksi. Näin ehdokas toimitti 

messun lähes kokonaan yksin. Esimerkiksi Salossa myös tekstinluku oli siirretty 

seurakuntalaisilta ehdokkaalle. Muissa seurakunnissa tekstinluku kuului 

seurakuntalaiselle. Kolmessa vaalissa seurakunnan väistyvä kirkkoherra oli mukana 

jumalanpalveluksessa pappina.
322

  

Niissä tilanteissa, joissa ehdokas oli vaaliseurakunnan oma työntekijä, aika sakastissa 

ennen messua oli levollinen ja naurava. Huumoria riitti ja siellä naureskeltiin 

tuttavallisesti. Ulkopaikkakunnalta tulleilla aikaa sakastissa meni käytännön asioista 

sopimiseen, esimerkiksi ehtoollisen käytännön järjestelyistä sopimiseen. Sakastissa 

ehdokkaat saattoivat kertoa myös itsestään. Eräs ehdokas valmistautui messuun 

äänenavauksella. Ulkopaikkakunnalta tulleilla ehdokkailla oli havaittavissa 

jännittyneisyyttä ja lievää hermostuneisuutta. Sakastissa oli usein paikalla messua 

toimittava henkilökunta eli ehdokas, avustavat papit, suntio tai useampi, kanttori sekä 

avustavat seurakuntalaiset eli tekstinlukijat. Niissä vaalinäytteissä, jotka havainnoitiin 

sakastista asti, luettiin sakaristorukous. 

Vaalinäytteiden virsivalinnoissa ei näkynyt mitenkään erikoisesti vaalinäytteen antaminen. 

Virsien käytössä suositellaan käytettävän kirkkovuoden ajankohdan mukaisia ja 

jumalanpalveluksen luonteeseen sopivia virsiä. Evankeliumikirja antaa jokaisena pyhänä 

kolme alkuvirsiehdotusta ja kolme päivän virsiehdotusta. Käsikirjan alkuvirsiehdotuksia 

käytettiin 66,6 prosentissa vaalinäytteitä, kun päivän virsiehdotuksia käytettiin 58,3 

prosentissa vaalinäytteitä. 75 prosentissa vaalinäytteitä käytettiin päivän virsiehdotuksia 

muualla kohtaa messua, esimerkiksi uhrivirtenä tai loppuvirtenä. Jokaisessa messussa, jota 

vietettiin 3. sunnuntaina pääsiäisestä (N=4), oli alkuvirtenä virsi 105 (Aurinkomme 

ylösnousi). Niihin vaalinäytteisiin, jotka toimitettiin kaatuneiden muistopäivänä, oli
 
liitetty 

mukaan isänmaanvirsi, esimerkiksi virsi 584 (Siunaa ja varjele meitä) ja 581 (Kiitos, 

Jumalamme, kun annoit kauniin maan).
323

 

Vaalinäytteen toimittajat siirtyivät sakastista ilman ristikulkuetta omille paikoilleen. 

Kaikki vaalinäytteen antajat toimittivat alkusiunauksen. Alkusiunauksen jälkeen tulevat 

johdantosanat, joissa pappi puhuttelee seurakuntalaiset, toivottaa heidät tervetulleeksi ja 

kertoo pyhäpäivän erityisluonteesta. Johdantosanat hoidettiin 

vaalinäytejumalanpalveluksissa eri tavoin. Joissakin tapauksissa ehdokas itse hoiti ne 

                                                           
322

 Salossa viransijainen hoiti kirkkoherran tehtäviä. 
323

 Jumalanpalveluksen opas 2009, 2; Evankeliumikirja, 285–317; Virsikirja 1986. 
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kokonaan, joissakin tapauksissa avustava pappi hoiti ne samalla esitellen tilanteen ja 

ehdokkaan.  

Esirukous tarjoaa jumalanpalveluksessa rikkaan toteutusmahdollisuuden. Eräässä 

vaalinäytteessä esirukous toteutettiin rukouksen ja virren vuorotteluna. Toisessa 

tapauksessa esirukouksen yhteyteen liitettiin virsi ennen esirukousta, jota kyseisessä 

seurakunnassa käytettiin harvoin. Suurimmassa osassa vaalinäytteitä esirukoukseen kuului 

rukous vaalin puolesta. Useimmiten sen luki vaalinäytteen antaja itse tai se luettiin 

avustavan papin kanssa puoliksi. Jumalanpalvelusten kirjassa on esirukousmateriaalina 

rukous pappia valittaessa, jota muokaten käytettiin vaalinäytteissä. 

Kastetut, kuolleet ja avioliittoon vihityt kuuluivat vaalinäytteissä esirukouksen yhteyteen. 

Vainajien muistolle sytytettiin kynttilä, kastetuille ei. Esirukous tarjosi joillekin 

ehdokkaille mahdollisuuden rikastuttaa vaalinäytettä. Eräässä esirukouksessa pyydettiin 

siunausta kaikille seurakunnan eri työmuodoille, työntekijöille, lähimmäisille ja perheille. 

Pyydettiin poistamaan kärsimys, välinpitämättömyys, siunaamaan kotiseutu ja naapurit, 

sekä rukoiltiin nimeltä mainiten seurakunnan alueella olevat hoitolaitokset ja niiden 

asukkaat sekä työntekijät. Myös veteraanit huomioitiin esirukouksessa. 

Vaalinäytteet olivat sisällöllisesti pyritty toimittamaan seurakunnan normaalin 

jumalanpalveluksen tavoin. Variaatiot syntyivät pienistä asioista, esimerkiksi virsi lisättiin 

paikkaan, jossa sitä ei yleensä käytetty. Vaalinäytteen luonteesta kertoi kuitenkin se, että 

jumalanpalveluksen toimitti vaalinäytteen antaja lähes kokonaan yksin. Ehtoollisliturgia 

kuului kaikissa tapauksissa vaalinäytteen antajalle. Ehdokas ei voinut vaikuttaa siihen, 

kuka paikallisseurakunnan papeista oli avustamassa, eikä ehdokas saanut pyytää lisäapua. 

Ehdokkaan yksin toteuttama messu puhuu ehdokkaan mielenkiinnosta jumalanpalvelusta 

kohtaa ja kyvystä käsitellä käsikirjaa. Toisaalta vaalinäytteen solahtaessa osaksi 

seurakunnan jumalanpalveluselämää, voi perustellusti kysyä, eikö silloin ehdokas juuri 

näytä taitojaan ja kykyjään valmistella messu yhdessä seurakunnan työntekijöiden ja 

seurakuntalaisten kanssa. Toisaalta juuri tämä tarjoaisi etulyöntiaseman ehdokkaille, joilla 

on suhteita seurakuntaan. Ehdottoman tärkeää on kuitenkin tasapuolisuuden toteutuminen. 

Tässä kohtaa rajojen asettaminen on olennaista.  

Vaalinäytettä toimittava oli kaikissa tapauksissa pukeutunut albaan, stolaan ja kasukkaan. 

Kaikkien vaalinäytteiden aikaan liturgisena värinä oli valkoinen. Kirkkoja ei ollut 

koristeltu poikkeavasti. Alttareilla oli kaikissa vaalinäytteissä neljä kynttilää ja kukat.
324

 

Vaalinäytteissä vaalit näkyivät eri tavoin. Osassa vaalinäytteistä ehdokas selitti tilanteen 

seurakunnalle johdantosanoissa, osassa vaalin jatkosta sanottiin loppusanoissa, jossa 
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saatettiin toivottaa tervetulleeksi ehdokkaan vaalitilaisuuteen. Havaintomateriaalin 

mukaan vaalinäytteen teksti- ja rukousvalinnoissa ei näkynyt juurikaan vaalinäytteen 

antaminen. Oulujoen vaalissa kahdella ehdokkaalla oli omia vaaliesitteitä jaettavana 

kirkon ovella. Osassa vaalinäytteistä ehdokas kätteli messun osallistujat 

jumalanpalveluksen jälkeen. Vaalinäytteissä tehtiin kuitenkin vähän vaalityötä. 

Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntalaiset saattoivat jäädä keskustelemaan ehdokkaiden 

kanssa. 

Ehdokkaiden näkökulmasta vaalinäytteiden toimittaminen – vaalisaarna mukaan lukien – 

oli myönteisen jännittävä kokemus. Toisille se oli tavallinen jumalanpalvelus muiden 

joukossa, toisille erityisen huolellista paneutumista vaativa tehtävä. Kaikissa vaaleissa oli 

mukana seurakunnan omia pappeja, jotka erityisesti kertoivat vaalinäytteen tuntuneen 

luonnolliselta ja hyvältä tilanteelta. Haastatteluissa nousi useasti esille vaalinäytteen 

toimittaminen vieraassa kirkossa jännitystä ja haparoivuutta aiheuttavana tekijänä. 

Joillekin ehdokkaille vaalinäytteen antaminen oli myös koko vaalin huipentuma. 

Järjestävä seurakunta sai myös palautetta vaalinäytteen huonosta järjestämisestä tai 

epäselvästä informaatiosta ennen vaalinäytteen toimittamista. Vaalinäytteen suunnittelu oli 

pitkälle ehdokkaiden oman luovuuden ja omatoimisuuden varassa, niiden rajoitteiden 

kanssa, jota järjestävä seurakunta oli asettanut.
325

 

 

”No kyllähän messun toimittaminen ihan oudossa kirkossa, niin se on aina vähän 

semmosta erikoista ja varsinki jos kirkko sitten on kovin toisentyyppinen, kun se 

missä yleensä on tottunu toimittamaan.” (Ehdokas 3). 

 

”No siis mullehan se oli henkilökohtasesti hyvä kokemus, koska mä olin 

omimmillani siinä. Tota oon saman seurakunnan pappina, tein sitä tehtävää mikä 

mulle muutenkin ois ois langennu.” (Ehdokas 7). 

 

”No se se oli mun mielestä erittäin huonosti hoidettu, siis siinä oli jotain ajateltu 

kyllä, mutta kun ajatus oli tekniikan varassa. -- Yritin pitää ihan tavallisen mitä 

pidän, että ei siinä sen sen kummempaa.” (Ehdokas 11). 

 

”-- ei oikeestaan saanu tietää mistään mitään ennen kun meni sitten sinne, tai oli ne 

tietyt perustiedot. Ja sitte, ku ei kuorisääntöö ollu seurakunnassa ollenkaan, niin piti 

ikään kuin mennä ihan pimennossa sinne. Niin se oli sillä tavalla vähän jännittävää, 

mutta tuota, ja ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja kiva kokemus. Mutta kyllä mä 

siis oon koko prosessin ajan miettinyt sitä, että tämä on ikään kun se vaalin 

huipentuma omalta kohalta.” (Ehdokas 4). 

 

Vaalinäytettä sinänsä ei pidetty ehdokkaiden keskuudessa kovin merkityksellisenä vaalin 

tuloksen kannalta, vaikka siihen huolellisesti valmistauduttiinkin. Yksi ehdokkaista kertoi 
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vaalinäytteen menneen niin hyvin, että sai uusia äänestäjiä. Yleisesti ehdokkaat ajattelivat, 

että vaalinäyte tarvitsee rinnalleen myös jotain muita näytönpaikkoja. Eräs ehdokas arveli, 

että seurakuntalaisten oma ehdokas on jo valittu vaalin alkutaipaleella, mutta 

vaalinäytteestä tullaan hakemaan ikään kuin varmistus asialle. Jumalanpalvelus ajateltiin 

osaksi papin perustyötä. Papillisen ydintyön näytön paikkana messua pidettiin hyvänä, 

mutta jotakin muuta sen rinnalla voisi olla. Tässä vaalia järjestävälle organisaatiolle 

annettiin vastuuta oikeiden asioiden korostamisena kirkkoherran työssä. 

 

”Kirkkoherran työ ainaki isommissa seurakunnissa on hyvin paljo hallintoa ja 

hallinnollista johtamista, ni siinä ei oo kauheesti sitte tekemistä lauluäänellä ja 

muilla seikoilla. Toisaalta se vaalinäyte jumalanpalvelus on siinä mielessä 

paljastava, että kyllä se antaa ihmisestä sitte kuvaa semmosena hengellisenä 

johtajana.” (Ehdokas 12). 

 

”Jos kerta niinku seurakuntalaiselle pitää niinku näyttää se, että kuinka tämmöstä 

papillista ydintyötä niin kykenee ehdokas tekemään, niin kyl se varmaan se messu, 

messu ihan hyvä siinä on. Että en niinku parempaakaan keksi.” (Ehdokas 3). 

 

”Sitä on paljon miettiny, että onko tämä se kaikkein järkevin tapa ja ei se ehkä ihan 

minusta oo sitä sitä kaikkein järkevintä. Että jotain kehittämistä se vaatii. Tää 

vaalisaarnan merkitys kuitenkin on niin minimaalinen loppujen lopuksi ja se on 

missä, ainoa missä sitten pääsee esille siellä seurakunnassa.” (Ehdokas 4). 

 

”Niin mikä mikä sen painoarvo sitte on, että siinäki vois sitä tota, että ihan vaan, et 

se on jumalanpalvelusnäyte niin sehän suosii selvästi hyviä laulajia. Ja ja sillä 

tavalla, että tuota se ehkä ihan sellasenaan se painottaa kuitenki ehkä vähän vääriä 

asioita. Et se on hyvä, et se on, mutta että se pelkästään ei ehkä ole se.” (Ehdokas 

11). 

 

Vaalinäytepäivät saivat sekä myönteistä että negatiivista palautetta ehdokkailta. 

Haastatteluissa vaalinäytepäivät eivät sinänsä olleet suurimmalle osalle ehdokkaista 

merkityksellisiä. Ehdokas saattoi iloita jostakin teemaan osuvasta kirkkovuoden pyhästä. 

Ehdokas saattoi myös iloita siitä, että oli viimeinen vaalinäytteen antaja ennen vaalia. 

Toisaalta tietty pyhä koettiin myös epätasa-arvoisena, joka ei kirkollisena pyhänä sinänsä 

ole erityisasemassa, mutta yhteiskunnallisesti saattaa olla. 

 

”Niin siellä oli tuota näin kuulin, että oli kapitulilleki annettu semmosta tietoa, että 

toukokuun kolmas sunnuntai eli kaatuneiden muistopäivä olis salolaisille 

paikallinen juhlapäivä. Et sillon on selvästi enemmän kirkossakävijöitä, että kun 

siinä on kukkien laskua ja tämmöstä niin se oli annettu ensimmäiseksi 

vaalisunnuntaiksi. -- Sitte se jos sanotaan laissa, et pitää olla tasavertaset, sitte pitäis 

olla.” (Ehdokas 11). 

 

”Se aihehan sattu minulle otollinen. Siinois ollut tietenki mahollisuus revitellä 

oikein kunnolla, ku oli ”minä olen hyvä paimen”. Mutta, että minä en niinkun sille 

linjalle, sille linjalle, että että oisin niinkun tehnyt markkinatilaisuutta, ku kuitenki 

tämä seurakuntelämä on se pääjuttu.” (Ehdokas 2). 
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”Joo se oli ihan ok, että se oli siinä toukokuun… toukokuussa, mutta se ehkä 

hieman se, että se meni niin lähelle kesää tää koko juttu, niin se se ehkä vaikutti 

siihen, että äänestysprosentti oli alhanen ja se taas mun mielestä suosi sitte sitä 

tuttua ehdokasta.” (Ehdokas 9). 

 

On erikoista, ettei vaalin järjestävästä seurakunnasta ole lähetetty ohjeita vaalinäytteen 

pitämiseen kuin yhdessä tapauksessa. Tuntuisi luonnolliselta (pohjoisessa pitkät etäisyydet 

vaikeuttavat ja kauempaa hakevalle eri asia), että järjestävän seurakunnan kanssa 

järjestettäisiin yhteinen palaveri kirkkoherranvaalin pelisäännöistä, vaalitilaisuuksista ja 

vaalinäytteistä. Ainakin niin, että niistä tulisi jonkinlainen tiedote. Tämä antaisi myös 

ehdokkaille avoimemman tunteen ja positiivisen sanoman ehdokkaana olemisesta. 

Vaalinäytteitä käytiin kuuntelemassa vaihtelevasti. Oulujoella ja Tyrnävällä haastatelluista 

ei ollut kukaan käynyt kuuntelemassa vaalinäytteitä. Tyrnävällä seurakuntalainen arvioi 

kuitenkin vaalinäytteen mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi ja sellaiseksi, josta olisi 

saanut jotakin. Tärkeimpänä pidettiin sitä, että saarnat olivat mielenkiintoisia. Oulujoella 

haastateltu seurakuntalainen oli aikonut mennä valitsemansa ehdokkaan vaalinäytettä 

kuuntelemaan, muttei ollut kuitenkaan päässyt. 

Salossa ja Herttoniemessä haastatellut seurakuntalaiset olivat käyneet kuuntelemassa 

vaalinäytteitä. Seurakuntalaiset tuntuivat arvioivan erityisesti äänenkäyttöä ja saarnan 

sisältöä.  

 

”Ei mun mielestä sillä saarnalla ollu niin paljon painoa, mut sitte ehkä taas 

semmoset vielä vanhemmat ihmiset pani painoa sille saarnalle ja sille äänelle, miten 

esittää ja ja ja… mutta mä en pannu sille niin paljon painoa sitte ja sillä oli myöskin 

merkitystä ehkä jollekin.” (Seurakuntalainen 6). 

 

”No kyl mä tietysti ku mun mielestä semmonen niinku hyvä esiintymisvalmius on 

tärkee ja äänenkäyttö pitää kuulua ja sitte se niinku se saarnan sisältö. Se on se se 

niinku se, no tää on nyt tietysti ulkoista, mutta ku joka esiintyjällä on se habitus, 

niin minkälai- minkälainen mielikuva mulle tulee siitä habituksesta ja onko hän 

sinut ittensä kanssa. Kai ne nyt kaikki vähän jännitti.” (Seurakuntalainen 5). 

 

Jonkin verran tuli esille myös vaalinäytteen positiivinen vaikutus äänestämiseen. Eräs 

seurakuntalainen kertoi, ettei saarna ollut puhutellut häntä, mutta piti muuten vaalinäytettä 

onnistuneena, koska ehdokas osasi laulaa hyvin. Yksi seurakuntalainen arvosti 

kokonaisuutta enemmän kuin yksittäisiä piirteitä, toinen saattoi olla huonompi liturgina 

kuin saarnaajana tai huonompi laulujana kuin liturgina. Eräässä vaalissa kolmannen 

ehdokkaan vaalinäyte oli seurakuntalaisen mukaan ollut niin hyvä, että aiottiin vaihtaa 

ehdokasta. 
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”Kyl mä sellasta kuulin, että sen näytteen perusteella niin henkilö vaihto 

mielipidettä ja aiko äänestää [toista ehdokasta].” (Seurakuntalainen 5). 

 

”Tota kyl mä luulen, et siel on aika moni ja koska mä tiedän semmosia ihmisiä, 

jotka oli varautuneet äänestämään omaa pappiansa, niin vaalinäytteen jälkeen 

kuitenki oli ilmottaneet, että taitaa sittenki tulla [muualta], et et kyllä vaalinäyteki 

ihan vaikutti joihinki.” (Ehdokas 10). 

 

Vaalinäytteillä oli merkitystä seurakunnan sisäpiirissä olevilla aktiiveille. He kävivät 

kuuntelemassa ne, vaikka ehdokas saattoikin olla jo valmiiksi valittuna. Herttoniemessä 

haastateltu seurakuntalainen vastasi, että jos ehdokas ei olisi ollut valmiiksi katsottu, hän 

olisi laittanut painoarvoa vaalinäytteisiin, vaalipaneeliin ja netissä oleviin asioihin. 

 

”Mä olisin aikalailla pannut painoa näille vaalinäytteille. Hehän veti kirkonmenot, 

saarnas, hoiti kaiken ja sen jälkeen tossa kirkkosalissa oli tämmönen 

keskustelutilaisuus missä tota he vielä kerto itsestään ja missä sai kysellä. Ja sitte 

tietysti kyl mä oisin aika lailla tutkinu nää nettisivut, arvioinu ne. -- Mä en koskaan 

kait tee niinkun yhden kriteerin pohjalta päätöksiä tai valintoja tai ratkasuja, et kyl 

mulla olis ollu aika monta kriteeriä.” (Seurakuntalainen 5). 

 

Piispat eivät pitäneet vaalinäytteen antamista ehdottomana kriteerinä, mutta 

muutoksellekaan ei nähty tarvetta.  He eivät pitäneet sitä vaalin lopputuloksen kannalta 

olennaisena. Se ei heidän mielestään mitannut johtajuutta ja hallinnollista osaamista.  

Esille nousivat kuitenkin myös vaalinäytteen mahdollisuudet. Piispat näkivät siinä 

mahdollisuuden ihmisen persoonan kokonaisviestiin ja kirkkoherran tulkintaan 

seurakunnan identiteetistä. Eräs lakimiesasessori mietti vaalinäytteelle jotakin toista 

vaihtoehtoa. 

 

”Musta sillä on, niin kun… sillä on paikkansa, mutta mutta tuota mutta, että jos se 

niin kun johtaa ajatukset siihen, että et tää on ikään kun näyte siitä, että me ollaan 

valitsemassa meille pappia ja tää on näyte siitä minkälainen pappi se on, niin niin 

tuota ja piste, se on kyllä se on kyllä aika se on kyllä voi olla aika kohtalokasta.” 

(Piispa 2). 

 

”Voisiko vaalisaarna korvautua tällaisella yhteisellä tilaisuudella, jolloin näistä 

vaalisaarnoista päästäis pois. -- Voisihan tämmösessä olla yhden päivän tämmönen 

useamman tunnin tilaisuus, jossa jokainen pitäis vaikka varttitunnin saarnan ensiksi 

ja sen jälkeen seurakuntalaiset saisivat kysellä.” (Lakimiesasessori 1). 

 

4.1.2. Vaalinäytejumalanpalveluksien laatu 

 

Jussi P. Mäkelän tutkimus Jumalanpalveluksen laadusta auttaa arvioimaan myös 

vaalinäytteiden laatua. Mäkelän tutkimuksessa sovellettiin kauppatieteellistä palvelun 

laadun teoriaa jumalanpalveluksen laadun arvioinnissa. Tutkimuksessa kehitettiin tulosten 
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pohjalta jumalanpalvelusodotusten malli. Jumalanpalvelusodotuksiin vaikuttivat 

aikaisemmat kokemukset, omat tarpeet ja oma käsitys jumalanpalveluksesta. Pappiin 

kohdistettiin tutkimuksessa eniten odotuksia. Papilta odotettiin uskottavuutta ja 

innostuneisuutta. Hänen puheensa tuli olla ymmärrettävää, äänensävynsä lempeä ja hänen 

tuli pitää yllä katsekontaktia seurakuntalaisiin. Hänen odotettiin myös kohottavan kädet 

Herran siunauksessa ja toivottiin laulavan lauluosuudet. Papin toivottiin kättelevän 

seurakuntalaiset ennen tai jälkeen jumalanpalveluksen ja näyttävän tai sanovan milloin 

seurakunnan tulee seistä tai istua. Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin, että esirukoukseen 

liittyi kolme laatuun liittyvää odotusta: kiitos, esirukousten kohdistaminen sekä pituus. 

Kiitosaiheita toivottiin jumalanpalvelukseen lisää. Esirukoukset toivottiin kohdistettavan 

johonkin ryhmään. Johanna Räsäsen tutkimuksessa esirukoukseen toivottiin hiljaista 

hetkeä, jossa saa rukoilla läheistensä puolesta. Ehtoolliseen viettoon Mäkelän 

tutkimuksessa kohdistui hygieenisyyden ja henkilökohtaisuuden laatuodotus. Musiikin 

osalta virsien tuttuus kosketti ihmisiä. Urkumusiikkia pidettiin tärkeänä. Kuoron käyttö 

jumalanpalveluksessa jakoi mielipiteitä, mutta yleisesti ottaen sitä pidettiin hyvänä. 

Jumalanpalveluksen kokonaisuutta arvioitaessa tärkeimmiksi piirteiksi nousivat hyvä 

kuuluvuus, kiireettömyys, armollinen tunnelma ja messumonisteen jakaminen.
326

 

Vaalinäytteessä pyrittiin havainnoimaan eri viestinnän osa-alueita. Viestinnällisesti tilanne 

toimii, jos sanallinen ja sanaton viestintä tukee toisiaan. Ingmar Lindqvistin mukaan 

sanattoman viestinnän merkitys on ylivoimainen sanalliseen viestintään verrattuna. 

Näköaistilla on kaikkein suurin vaikutus siihen, miten vastaanottamiamme viestejä 

tulkitaan. Eniten puhutun sanan perillemenoon vaikuttavat järjestyksessä fyysinen 

läheisyys, puhujan kasvojen ilmeet, katsekontakti, äänen käyttö ja puheen sisältö.
327

 Kai 

Vahtolan mukaan kirkon jumalanpalveluselämä ilmaisee jotakin siitä, mikä on 

perusluonteeltaan lausumatonta. Jumalanpalveluksissa käytetty kieli ei rajoitukaan vain 

sanoihin, vaan sanaton kieli, merkit, symbolit, juhlamenot ja liturginen toiminta avaavat 

jumalanpalvelusta. Vahtolan mukaan jumalanpalvelus on jokaista aistia varten.
328

  

Havainnointimateriaalin perusteella vaalinäytteitä voi kuvailla ammattitaitoisesti 

hoidetuiksi ja huolellisesti valmistelluiksi tilaisuuksiksi. Joissakin ehdokkaissa havaittiin 

levottomuutta ja jännitystä. Ehdokkaan jännityksen kuuli äänenkäytöstä, joka monella 

rentoutui jumalanpalveluksen edetessä. Vaalinäytteen antajien toimintaa saattoi kuitenkin 

kuvailla varmaksi ja harkituksi. Joissakin harvoissa tapauksissa esille tuli 

valmistelemattomuus ja sopeutumattomuus vaaliseurakunnan tapaan toimittaa 

jumalanpalvelus.  
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Kirkkotilaa jumalanpalveluksen toimittamiseen käytettiin totutusti, lähinnä kirkon 

keskiosaa, amboa, alttaria ja saarnatuolia.
329

 Puhutun sanan perillemenosta vaalinäytteissä, 

ehdokkaat keskittyivät lähinnä kahteen, äänen käyttöön ja sisältöön. Fyysinen läheisyys ei 

isoissa kirkoissa toteutunut, jos pienissäkään, ehdokkaiden kasvojen ilmeet olivat vakaat, 

katsekontaktia pyrittiin käyttämään. Yhdessä tapauksessa ehdokas piti saarnan kirkon 

etuosasta, joka miellytti haastateltua seurakuntalaista. 

 

”Tää kolmas, niin hän hän tuota tuli ja piti saarnan siellä alttarin edessä. Hän tuli 

pömpelistä pois eli hän tuli niinkun lähelle ja se oli se oli tota omalla tavallaan 

hirveen hyvä, ja mä tiedän, että aika moni ihastu siihen tyyliin, et tullaan, niinkun 

tasaveroseks siihen framille.” (Seurakuntalainen 5). 

 

Mäkelän tutkimuksessa liturgia ei sinänsä noussut merkittävänä tekijänä esiin. Erkki 

Walleniuksen tutkimuksessa Ristiinan kirkkoherran vaalista todettiin, että ne 

seurakuntalaiset, jotka kävivät kuuntelemassa vaalisaarnoja, kiinnittivät huomiota papin 

messuamiseen. Vanhat ihmiset mainitsivat kriteereinä myös puheen kuuluvuuden ja 

selkeyden. Mäkelän tutkimuksessa jumalanpalveluksen laatuodotuksiin kuuluivat 

hygieenisyys ehtoollisessa ja siunauksen näyttäminen. Jonkin verran odotuksia kertyi 

äänensävylle ja papin laulamiselle.
330

 Jumalanpalveluksen opas toteaa sen sijaan selkeästi, 

että liturgin pitäisi pystyä johtamaan palvelus varmasti ja hallitusti. Tähän kuuluu 

jumalanpalveluksen johtaminen keskittyneesti ja omistautuneesti, ei imelästi mielistellen 

tai narsistisesti itsekorostaen, ei kireästi tai epävarmasti. Pappi saa kuitenkin toimia 

luontevasti ja olla oma itsensä.
331

 

Vaalinäytteessä on pitkälle kyse siitä, miten ehdokas suoriutuu messun johtamisesta ja 

liturgiasta. Vahtolan mukaan suomalainen kirkkokansa hyväksyy mieluummin koruttoman 

ja ilmeettömän, kömpelönkin kuin rikkaasti ilmentävän liturgian. Kirkkokansalla on 

Vahtolan mukaan kuitenkin taju liturgisesti oikeasta ja väärästä.
332

 Seurakuntalaisten 

haastatteluissa laulutaito nousi esille jonkin verran. 

 

”Vaikka ei valita kanttoria, niin kyllä papin kuuluu laulaa. Papin kuuluu osata 

vähintään messut ja miel- mielellään myös, et tilaisuuksissa pystyy alkamaan virret. 

Et kyl se sana ja sävel, niin kyllä ne kirkossahan niin ne on lähes erottamattomat 

näin.” (Seurakuntalainen 5). 
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 Jumalanpalveluksen opas suosittelee, että messun johdanto- ja sana-osat hoidetaan lukupulpetista ja 
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Ehdokkaita voidaan arvioida myös liturgisen tyylin mukaan. Vahtola pohjaa liturgisten 

tyyppien jaottelun Jouko Martikaisen malliin. Näitä ovat vakaa ja väritön tyyli. Se on 

perinteinen, mutkaton, mutta samalla asiallinen ja kuivakkakin. Teatraalisesti tehostettu 

liturgia on edellisen vastakohta. Tällöin liturgiassa voi olla suurieleisiä ilmeitä ja 

liikekaaria sekä tehostettua äänenkäyttöä. Kansanomaisen tykötulevaan tyyliin kuuluu 

omien välipuheiden ja repliikkien lisääminen. Liturgi saattaa keventää jumalanpalveluksen 

kulkua kansanomaisilla ilmaisuilla ja tuttavallisuudella.  Tunnelämpöä ja yhteyden 

kokemista edustaa tyyli, jossa liturgisen toiminnan perusmuoto löytyy juontajaroolista. 

Viimeisenä liturgisena tyylisuuntana on toisten liturgisten perinteiden esikuvallisuus. 

Jumalanpalvelusta haluttaisiin rikastuttaa toisilta kirkoilta lainatuilta elementeillä.
333

 

Jokaisella papilla on oma liturginen tyylinsä. Vahtolan mukaan liturginen tyyli on sitä, 

miten jumalanpalveluksessa tuodaan esiin Jumalan vanhurskaus ja hyvyys. Se on myös 

opittavissa ja harjoiteltavissa. Liturgista gestiikkaa on ristinmerkin tekeminen, 

vuorotervehdyksen siunaava ele sekä Herran siunauksen siunaava ele. Rukouksen eleitä 

ovat kohotetut kädet, ylistysele, polvistuminen ja kumartaminen, seisominen ja 

istuminen.
334

 

Ehdokkaiden liturgisessa tyylissä havaittiin jonkin verran eroja. Vallitseva tyyli oli 

Vahtolan/Martikaisen jaottelun mukaisesti vakaa ja väritön tyyli. Luonnollisesti 

persoonallinen tapa toimia liturgina tuli vaalinäytteissä esille. Kansanomaisuus tuli esille 

joissakin saarnoissa ja siinä, miten seurakuntalaiset otettiin huomioon. Toisille ehdokkaille 

laulaminen ja liturgisten eleiden käyttö oli luontevampaa kuin toisille. Ne, joille se oli 

luontevaa, myös käyttivät niitä enemmän. Tämä tuli esille esimerkiksi joidenkin 

rukousten, ehtoollisen asetussanojen ja Herran siunauksen laulamisena. Vaalinäytteessä 

havaittiin myös, että liturginen tyyli saattoi muuttua ehdokkaalla vaalinäytteessä 

esimerkiksi jännityksen takia. Tämä saattoi näkyä esimerkiksi tavallista vähempänä 

hymyilynä. 

Vaalinäytteiden laadun suhteen havainnoitiin jonkin verran eroja, esimerkiksi 

vaalinäytteiden juhlavuudessa. Siihen vaikuttivat niin messun valmistelu, kaavan käyttö, 

ehdokkaan ammattitaito, musiikki, seurakuntalaisten määrä, osallistumisaktiivisuus, virren 

veisuu kuin myös ehtoollisella käynti. Erityiseksi piirteeksi tehdä jumalanpalveluksesta 

juhlava, nousi ehdokkaan kyky puhutella seurakuntaa (myös äänenkäyttö), olla innostunut 

ja tulla lähelle seurakuntalaisia. Mäkelän tutkimuksessa musiikki koettiin hyvin tärkeäksi 

jumalanpalveluksessa. Vaalinäytteissä musiikkia käytettiin vähän jumalanpalveluksen 

laadun parantamiseen. Yksi ehdokkaista oli esimerkiksi pyytänyt paikallisen kanttorin 
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soittamaan viulua, koska tiesi tämän soittotaidosta. Herttoniemen vaalinäytteissä oli ollut 

paljon kirkkokuorolaisia mukana. Yksi ehdokkaista kertoi, että juuri hänen vaalinäytteensä 

aikana kuorolla oli ollut retki. Tämä oli kuitenkin ollut tiedossa, eikä kirkkokuorolla ollut 

esityksiä missään vaalinäytteissä. Sinänsä kanttorilähtöinen jumalanpalvelusmusiikin rikas 

toteuttaminen olisi ollut mahdollista vaalinäytteissä.
335

  

Virsivalinnat olivat yksi keino saada messusta omannäköisensä ja tuoda siihen 

persoonallisuutta. Virsivalinnoissa vaalinäytteen antaminen näkyi enemmänkin, virret 

olivat huolellisesti valittuja. Virsi-, teksti- ja rukousvalinnoissa ei evankeliumikirjassa ole 

usein kovinkaan monta vaihtoehtoa, joista valita. Näin evankeliumikirjan pyhän mukaiset 

vaihtoehdot ohjasivat melko pitkälle ehdokkaan valintoja vaalinäytteen toteuttamisessa. 

Vaikka sisältö ohjattiin käsikirjasta, sen toteutus saattoi olla rikasta. Näin havainnoitiin 

esimerkiksi vaalinäytteessä, jonka antaja oli ensimäiselle vaalisijalle asetettu. Kyseisen 

ehdokkaan vaalinäytteeseen osallistui myös eniten seurakuntalaisia.  

 

”Liturgia ja virsien käyttö oli tavalliseen sunnuntaihin verrattuna moninaisempaa ja 

käsikirjan eri vaihtoehtoja käytettiin laajasti.”
336

 

 

Kokonaisuudessaan virsivalinnoissa näkyi paikoin kiitosluonteisuus. Mäkelän 

tutkimuksessa todettiin, että tutut virret ovat seurakuntalaisille yksi tärkeä 

jumalanpalveluksen laadun merkki.
337

 Näyttää kuitenkin siltä, ettei seurakuntalaisia 

yritetty miellyttää mitenkään erityisesti tutuilla virsillä. Mäkelän tutkimuksessa tuttuuteen 

vaikutti virren helposti laulettavuus. Niin sanottuja tuttuja virsiä ovat voineet olla siis 

esimerkiksi kirkollisista toimituksista tutut virret, nuorten virret ja koululaisvirret. 

Tällaisia virsiä oli käytetty vaalinäytteissä mahdollisuuksien mukaan, jos ne olivat olleet 

virsiehdotuksissa. Eräässä vaalinäytteessä yksikään virsi ei ollut pyhän ehdotusvirsissä, 

vaan virret koostuivat niin sanotuista tutuista virsistä. Yhdessä tapauksessa kanttori piti 

virsivalintoja erikoisina, mutta toimivina. Eräässä tapauksessa ehdokas kertoi tietoisesti 

hakeneensa virsiä, joista välittyisi kiitollisuus ja riemullisuus. Ehdokas oli pyytänyt myös, 

että se näkyisi urkujen rekisteröinnissä. Eräs ehdokas koki saaneensa pienen 

etulyöntiaseman siitä, että vaalinäytteen antaminen osui suvivirren sunnuntaille. Suvivirsi 

ei tuolloin ole ehdotusvirsi, vaan suvivirren sunnuntai on Helsingin seurakunnista lähtenyt 

kampanja.
338
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Eräs haastateltu seurakuntalainen kertoi kokemuksistaan vaalinäytteissä. Hänen mukaansa 

vaalinäytteet erosivat toisistaan. Ensimmäiselle vaalisijalle asetetun vaalinäyte oli 

hengennostatustilaisuus, jossa oli ”jee-tunnelma”. Varsinkaan toiselle vaalisijalle asetettu 

ei seurakuntalaisen mukaan yltänyt samaan tunnelmaan. 

 

”Joo joo joo poikkes. Tota ainakin [ehdokkaan nimi] tilaisuudessa oli mun mielestä 

oikein semmonen nostetunnelma. Ja tota hän piti hänen saarnansa, oli niinkun se oli 

eräänlainen ohjelmanjulistus, mitä kirkossa ja seurakunnassa pitäis tehdä.  Ja sit 

siihen oli tosi hienosti, niin se oli rakennettu hienosti se, et esimerkiks sen saarnan 

jälkeen veisattiin yks virsi, joka on mahtava, mut jota mä en nyt varmaan löydä, 

joka hirveesti tuki sitä saarnaa ja niinku vielä nosti sen sen tota arvoa ja sitte jotenki 

siinä oli hirveen hyvä semmonen jee-tunnelma. No sitte tää tietysti, kun tuli tää 

seuraavaks tää naiskandidaatti, niin kirkossa oli niin vähän väkeä. Se lätsäytti heti 

sen tunnelman ja sit hän jännitti.” (Seurakuntalainen 5). 

 

Jumalanpalveluksen laatuun vaikuttaa luonnollisesti sen valmisteleminen. Vaalinäytteet 

suunniteltiin ehdokkaan ja seurakunnan välillä vaihtelevasti. Vaalinäytteitä ei suunniteltu 

pääsääntöisesti kasvokkain, vaan lähinnä ehdokkaan suunnittelemalla tavalla. Kaavasta 

saatettiin käydä puhelinkeskustelu edellisenä iltana kanttorin kanssa, tai se oli keskusteltu 

viikkoja ennen. Ehdokas – kanttori -asetelma tuli suunnittelussa vahvasti esille niin, että 

ehdokas valitsi virret ja antoi ne kanttorille. Tai jos ehdokas oli vaaliseurakunnassa töissä, 

vaalinäyte suunniteltiin normaalin jumalanpalveluksen tavoin.
339

 Eräässä tapauksessa 

seurakunnan kanttori kirjoitti, että oli itse valinnut virret, koska ehdokas ei ollut ottanut 

yhteyttä. Vasta kanttorin yhteydenoton jälkeen ehdokas pyysi kanttoria valitsemaan virret. 

Eräällä kanttorilla, joka oli hoitanut vaalinäytteet seurakunnassa, oli selvä mielipide, miten 

vaalinäytteet oli valmisteltu. Eräs vaalinäyte oli kanttorin unelmatapaus, virret 

suunniteltiin yhdessä hyvissä ajoin ja rukoukset ja tekstit lähetettiin kanttorille etukäteen. 

Toisessa tapauksessa kanttorit eivät pitäneet messun valmistelemattomuudesta, koska 

ehdokas jätti virsien valmistelutehtävän kanttorille, eikä myöskään ollut itse ottanut 

kanttoriin yhteyttä. Kolmas tapaus oli kanttorin kannalta neutraali. vaalinäytteissä 

palvelleilla kanttoreilla tuntui ylipäätään olevan selvä näkemys ehdokkaiden 

jumalanpalveluksen toimittamisesta. 

Vaalinäytteistä saadut havainnointikokemukset tukevat Jussi P. Mäkelän tutkimuksen 

tutkimustuloksia jumalanpalveluksen laadusta. Vaalinäytteiden analysoinnit puhuvat 

läsnäolon ja valmistellun messun puolesta. Ehdokkaat valmistautuivat vaalinäytteeseen 

huolella, mutta eivät kuitenkaan halunneet tehdä mitään sellaista, mitä eivät muutenkaan 

olisi tehneet. Vaalinäytteiden antajat olivat käyttäneet omia persoonallisia vahvuuksiaan 
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vaalinäytteiden antamisessa, kuten laulutaitoa. Eräänä laatumittarina 

havainnointimateriaalista käy selvästi ilmi ehdokkaan kyky luoda kontakti seurakuntaan. 

Taito sen käyttämiseen vahvisti jumalanpalveluksen positiivisia kokemuksia, mutta sen 

puute heikensi niitä. Kontaktin luomiseen liittyy ilmaisukyky. Havainnointimateriaalin 

mukaan eräässä vaalinäytteessä seurakuntalaisia oli hämmentänyt ehdokkaan liiallinen 

teologinen ”kiemurointi”. Mäkelän tutkimuksen perusteella, vaalinäytteen antajat olivat 

käyttäneet jumalanpalveluksen laadun korottamiseen katsekontaktia, kättelyä, valmisteltua 

saarnaa, mahdollista laulutaitoa, liturgisia eleitä, tuttuja virsiä ja musiikkia sekä selkeää 

esiintymistä.
340

 Vaalinäytteen luonteesta johtuen ehdokkaan keinot ovat olleet vähäiset 

jumalanpalveluksen laadun nostamiseksi. Ehdokkaan vaalinäyte on ollut siis pitkälti 

ammattitaidon varassa. Toisaalta jumalanpalveluksen rikas toimittaminen kertoo 

ehdokkaan luovuudesta ja intresseistä seurakunnan jumalanpalveluselämän suhteen, 

toisaalta karsittuna se kertoo juuri ammatillisuudesta, koska tällöin ehdokas ei voi ikään 

kuin piiloutua muiden elementtien taakse. Vaalinäytteen antaminen on ehdokkaalle 

erityinen tilaisuus näyttää kokemuspääomaansa ja kirkollisen habituksensa ulottuvuuksia. 

Laadukkaasti toteutetut vaalinäytteet tukevat laajempaa tutkimusta suomalaisten 

jumalanpalveluskokemuksista. Miia Leinosen ja Kati Niemelän tutkimukseen 

osallistuneista 92 koki jumalanpalveluksen sellaisena kuin sen tulisi olla. 

Jumalanpalveluksista odotettiin rauhoittavia tunnekokemuksia, voimaa arkeen, Jumalan 

läsnäoloa ja uskonvahvistusta. Kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan jumalanpalveluksiin 

osallistuneiden kokemukset jumalanpalveluksista olivat kokonaisuudessaan myönteisiä.
341

  

4.1.3. Vaalinäytteisiin osallistuneet seurakuntalaiset 

 

Seurakunnan elämässä kirkkoherranvaalit olivat läsnä noin kaksi kuukautta.
342

 Jokaisessa 

seurakunnassa tilanne kirkkoherranvaalin ympärillä oli ainutlaatuinen. Lähtökohta oli 

kuitenkin sama, koska jokaisessa tapausseurakunnassa vaalit tulivat väistyvän 

kirkkoherran jäädessä eläkkeelle. Salossa, Herttoniemessä ja Oulujoella kirkkoherra oli 

ollut monta kymmentä vuotta virassa, Tyrnävällä viisi vuotta. Paikkakunnilla ja 

seurakunnissa oletusarvona voi pitää kirkkoherranvaalin herättävän mielenkiintoa 

pitkäaikaisen kirkkoherran jäädessä eläkkeelle.
343

 Seurakunnassa aktiivisesti toimiville 
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seurakuntalaisille kirkkoherranvaali näyttäytyi mielenkiintoisena tapahtumana. Yleisesti 

ottaen vaaleja pidettiin rehellisinä ja reiluina sekä myös mielenkiintoisina.  

 

”No täällä oli vanha kirkkoherra, joka oli ollu kauan jo ja oli jo niinku eläkeiässä, ja 

kaikki odotti hänen lähtöään tietenkin, koska tiedettiin, että näin käy.” 

(Seurakuntalainen 6).  

 

Vaalinäytteet innostivat seurakuntalaisia kirkkoon vaihtelevasti (taulukko 12). On 

yllättävää, miten suuret erot seurakuntalaisten määrissä oli suhteessa vaalinäytteisiin 

osallistumiseen. Määrällisesti eniten seurakuntalaisia oli katsomassa Salon 

kirkkoherranvaalin ensimmäiselle vaalisijalle asetettua. Yhteensä seurakuntalaisia kävi 

eniten osallistumassa Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvaalin vaalinäytteisiin (yhteensä 

678 seurakuntalaista). Toiseksi eniten seurakuntalaisia osallistui Salossa, jossa 

seurakuntalaisia oli vaalinäytteissä yhteensä 676. Tyrnävällä seurakuntalaisia osallistui 

465 ja Herttoniemessä 428.  

 

Taulukko 12. Vaalinäytejumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle osallistuminen.  

A-sarakkeessa ovat 

jumalanpalveluksiin 

osallistuneet ja B- 

sarakkeessa 

ehtoolliselle 

osallistuneet. 

Oulujoki Tyrnävä Herttoniemi Salo 

A B A B A B A B 

1. vaalinäyte 285          152 120 62 186 162 348 203 

2. vaalinäyte 255 179 115 46 110 102 161 119 

3. vaalinäyte 138 113 230 112 132 117 167 128 

 

Ehtoollisella vaalinäytteisiin osallistuneista seurakuntalaisista kävi yhteensä 68,6 

prosenttia. Aktiivisimmat ehtoolliskävijät olivat Herttoniemessä, jossa keskimäärin 89,5 

prosenttia seurakuntalaisista kävi ehtoollisella. Tyrnävällä ehtoolliskäynti oli passiivisinta, 

jossa vain 46,7 prosenttia seurakuntalaisista kävi ehtoollisella. Ehtoollisella käynti voi 

vaihdella paljon paikkakunnan ja seurakunnan mukaan. Tähän voivat vaikuttaa 

paikkakunnan omat perinteet, herätysliikevaikutteet ja historia. Harri Heinon 

tutkimuksessa ehtoolliskäyntien määrä 1950-luvulta vuoteen 1989 oli kolminkertaistunut 

ehtoollistilaisuuksien määrien lisääntyessä.
344

 Ehtoollisen merkitystä on haluttu korostaa 

jumalanpalveluksen kokonaisuudessa. Vuonna 2011 messuvieraista 69 prosenttia 

osallistui ehtoolliselle.
345
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Kun lasketaan kaikki vaalinäytteisiin osallistujat yhteen ja suhteutetaan se seurakunnan 

väkimäärään, saadaan aktiivisimmaksi seurakunnaksi Tyrnävän seurakunta (taulukko 13). 

Tyrnävällä seurakuntalaisista 7,9 prosenttia osallistui vaalinäytteisiin. Passiivisinta 

osallistuminen oli Salon seurakunnassa, jossa seurakuntalaisista kävi 

vaalinäytejumalanpalveluksissa 1,5 prosenttia. Oulujoella seurakuntalaisista kävi 3,1 

prosenttia ja Herttoniemessä 2,5 prosenttia.
346

 Osallistuminen vaalinäytteisiin oli 

huomattavasti korkeampaa kuin paikkakunnan jumalanpalveluksiin osallistuminen 

yleensä. Herttoniemessä, Oulujoella ja Tyrnävällä yllettiin kaksinkertaiseen 

osallistujamäärään. Salossa vaalinäytteet innostivat seurakuntalaisia jopa 65 prosenttia 

normaalia suurempaan jumalanpalvelusaktiivisuuteen.
347

 

 

Taulukko 13. Vaalinäytteisiin osallistuneiden osuus seurakunnan väkiluvusta sekä 

osallistujamäärä verrattuna keskimääräiseen jumalanpalvelusosallistujamäärään (%). 

 Osallistuneiden osuus 

seurakunnan 

väkiluvusta 

Osallistujamäärä verrattuna 

normaaliin (keskimääräiseen) 

osallistujamäärään 

Herttoniemi 2,5 % +50,7 % 

Oulujoki 3,1 % +49,1 % 

Salo 1,5 % +64,8 % 

Tyrnävä 7,9 % +51,6 % 

 

Vuonna 2000 suomalaisista osallistui 8 prosenttia jumalanpalvelukseen vähintään kerran 

kuussa. Gallup Ecclestiaca 2007 -kyselyn mukaan 9 prosenttia suomalaisista osallistuu 

kerran kuukaudessa jumalanpalvelukseen ja Gallup Ecclestiaca 2011 -kyselyn mukaan 

tämä luku on 6 prosenttia.
348

 Tämän tutkimuksen osallistumisprosentti vaalinäytteisiin oli 

keskiarvoltaan 3,75 prosenttia ja siinäkin huomataan vaalinäytteiden kiinnostaneen yli 

puolet parempaan aktiivisuuteen. 
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Seurakuntalaiset reagoivat neutraalisti ja tavallisesti ehdokkaisiin jumalanpalvelusten 

aikana. Vuorovaikutus oli sitä osallisuutta, jonka ehdokas loi jumalanpalvelukseen. 

Aktiivisuus ei näkynyt niinkään ehtoollisaktiivisuutena, vaan esimerkiksi innokkaana 

virrenveisuuna. Kirkoissa istuttiin lähinnä kirkon keskiosasta takaosaan päin. 

Rippikouluryhmiä havainnointiin olleen mukana ainakin yhden vaalin osalta kaikissa 

vaalinäytteessä. Muuten seurakunta oli ikäjakaumaltaan keski-iästä ylöspäin. Osassa 

vaalinäytteitä oli huomattavissa, että jokin ikäryhmä oli tullut tietoisesti osallistumaan 

jumalanpalvelukseen. Veteraanien muistopäivänä paikalla oli paljon iäkkäitä ihmisiä. 

Toisaalta esimerkiksi ehdokkaan herätysliiketausta saattoi näkyä siinä, että kirkossa oli 

paljon lapsiperheitä. Jumalanpalvelusta saattoi olla seuraamassa myös ”kannatusryhmä” 

ehdokkaan kotiseurakunnasta. Paikalla oli seurakunnan työntekijöitä vaihtelevasti. Salossa 

erityisesti papisto oli kiinnostunut vaalinäytteistä. Samoin luottamushenkilöitä oli 

seurakunnasta riippuen jonkin verran paikalla. Salossa vaalinäytejumalanpalveluksissa oli 

mukana luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia eri alueilta. Seurakuntalaisten ei havaittu 

erityisesti poistuneen jumalanpalveluksesta kesken kaiken yksittäisiä tapauksia lukuun 

ottamatta. Vaaleissa ei yleensä käyty seuraamassa toisten ehdokkaiden 

vaalinäytejumalanpalveluksia yhtä ehdokasta lukuun ottamatta. 

Tässä tutkimuksessa ei ole tutkittu vaalinäytteisiin osallistuneiden seurakuntalaisten 

taustaa eikä uskonnollisuutta. Tutkimusten perusteella tiedetään kuitenkin melko hyvin, 

millaisia kirkon jäseniä vaaleja seuranneet seurakuntalaiset ovat olleet. Vuoden 2010 

lopussa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon läsnäoleva väkimäärä oli 78,2 prosenttia 

suomalaisista.
349

 Suomessa naiset ovat uskonnollisuuden eri osa-alueilla selvästi miehiä 

uskonnollisempia. Myös eri ikäryhmien uskonnollisuudessa on huomattavia eroja. 

Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että ennen sotia syntyneet ovat uskonnollisempia kuin 

sotien jälkeen syntyneet. Eläkeikäiset erottuvat muista selvästi uskonnollisempana kuin 

alle 35-vuotiaat, jotka ovat muita vähemmän uskonnollisempi osa kansasta. Esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla asuvat erottuvat muuta Suomea uskonnollisesti passiivisempina. 

Uskonnollisinta aluetta Suomessa on Väli- ja Pohjois-Suomi. Myös puoluetaustan 

vaikutus näkyi, ja uskonnollisimpia ovat Keskustan kannattajat.
350

  

Kirkon nelivuotiskertomuksesta käy ilmi, että enemmistön suomalaisista suhde uskontoon 

on maltillinen tai laimea. Suurimmalle osalle kosketuspinta kirkkoon syntyy kirkollisten 

toimitusten kautta (noin 45 prosenttia osallistuu vähintään kerran vuodessa). Gallup 

Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan suomalaisista 35 prosenttia ilmoitti käyvänsä kerran 

vuodessa jumalanpalveluksessa. Yksityinen uskonnonharjoitus on kuitenkin yleisempää. 

Suomalaisista 53 prosenttia rukoili vähintään kerran vuodessa. Raamattua luki 
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suomalaisista 22 prosenttia kerran vuodessa. Suomalaisista yli kolme viidestä katsoivat 

olevansa kristittyjä ja luterilaisia. Runsas neljännes suomalaisista vastasi uskovansa 

kristinuskon opettamaan Jumalaan.
351

 Leinosen ja Niemelän tutkimuksen mukaan kirkossa 

jumalanpalveluskävijöistä naisia oli 70 prosenttia, ja yli 50-vuotiaita yli 60 prosenttia. 

Kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan eniten jumalanpalveluskävijöitä on vanhimmissa 

ikäluokissa ja vähiten kävijöitä nuorten aikuisten ikäluokissa.
352

  

Vaalinäytteet keräsivät keskimäärin 54 prosenttia normaalia enemmän seurakuntalaisia 

kirkkoon. Tämä on huomattavaa, kun mietitään vaalien aktivoivaa vaikutusta 

seurakunnalle. Tuloksista voi myös päätellä, että vaalinäytteissä olleiden seurakuntalaisten 

määrä ja vaalin tulokset korreloivat keskenään. Tämä näkyy siten, että se ehdokas, jonka 

vaalinäytejumalanpalveluksessa on ollut eniten seurakuntalaisia, on myös voittanut vaalin. 

Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että seurakuntalaisen ehdokas on päätetty jo etukäteen 

tai vaihtoehtoisesti vaalinäytteestä on haettu vahvistusta äänestyspäätökselle. 

Johtopäätöstä tukee Erkki Walleniuksen tutkimus Ristiinan kirkkoherranvaalista, jossa 

todettiin, että vain melko harva valitsija muutti enää mieltään vaalikampanjan aikana. 

Mielipiteen tarkistaminen tapahtui useimmiten toisten ihmisten suorasta vaikutuksesta 

kuin joukkoviestimien vaikutuksesta. Walleniuksen tutkimuksessa kävi myös ilmi, että yli 

puolet äänestäneistä äänesti kuulematta yhtään vaalisaarnaa.
353

 Salossa ylimääräinen 

ehdokas sai eniten ääniä, vaikka hänellä ei varsinaista vaalisijaa ollut, eikä sen myötä 

vaalinäytettä. 

Salossa ja Herttoniemessä on huomionarvoista toiselle ja kolmannelle vaalisijalle 

asetettujen ehdokkaiden vaalinäytteiden yhtäsuuret väkimäärät. Kuitenkin esimerkiksi 

Salossa kolmannelle vaalisijalle asetettu sai 501 ääntä enemmän kuin toiselle vaalisijalle 

asetettu. Herttoniemessä kolmanneksi asetettu sai 191 ääntä enemmän kuin toiseksi 

asetettu ehdokas. Samanlainen ilmiö oli Tyrnävällä ensimmäiselle ja toiselle vaalisijoille 

asetettujen ehdokkaiden kohdalla. Tämä toisaalta kertoo siitä, että vaalinäytteitä on ollut 

seuraamassa tietty seurakuntalaisten perusjoukko ja heidän lisäkseen omat tukijat. 

Ennakkosuosikkia on ollut seuraamassa lisäksi aivan erillinen kannatusjoukko. 
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4.1.4. Vaalisaarnat 

 

Jumalanpalvelus on kokonaisuus, on saarna osa messun ydintä.
354

 Vaalinäytteen osana 

kuuluu saarnata.
 
Usein vaalinäytteestä puhutaankin vain vaalisaarnana. Saarnaamisen taito 

on jotain, joka kohdistetaan pappiin. Pappia saatetaan arvioida vain saarnataidon mukaan.  

Vaalinäyte korostaa papin kykyä ja ammatillisuutta pappina, mistä yksi osa on saarna.
355

 

Saarnalla on pitkät juuret. Ensimmäisten kristittyjen sananjulistus oli todistamista ja 

opettamista. Eräänä esikuvana voidaan pitää Jeesuksen puhetta Nasaretissa, jolloin Jeesus 

meni synagogaan, avasi kirjakäärön, luki tekstin ja ryhtyi puhumaan (Luuk. 4: 16–22). 

Näin ollen Jeesus puhui jumalanpalveluksessa, hänellä oli teksti, jonka pohjalta puhe 

pidettiin. Jeesus sovelsi sen kuulijoihin ja vetosi heihin. Kun kristinusko levittäytyi ja 

juurtui roomalaiseen ja hellenistiseen maailmaan, saarnaajat omaksuivat antiikin 

korkeatasoisen retoriikan. Saarnan ulkonainen muoto muuttui. Saarnan käsite otettiin 

käyttöön kuitenkin vasta keskiajalla. Luostareissa syntyi pappeja varten saarnaoppaita ja 

esimerkkikokoelmia. Skolastiikka toi saarnaan sen rakenteen. Vielä uuden perinteen aloitti 

Martti Luther. Katekeettisissa saarnoissaan hän ei noudattanut vanhoja sääntöjä. Enemmän 

jälkipolviin vaikutti kuitenkin hänen saarnoille antamansa suuri arvo.  Luterilainen 

puhdasoppisuus eli ortodoksia loi kiinteän dogmaattisen järjestelmän, joka pakotti 

sananjulistajat tiettyyn logiikkaan. Ortodoksian aikana kehittyi ja tehostui 

perikooppipakko, joka määräsi pyhäpäivän tekstit.
356

 

Saarna ja kirkon elämä kuuluvat erottamattomasti yhteen. Saarnan kautta evankeliumin 

sanoma on välittynyt sukupolvelta toiselle.
357

 Saarnassa on kysymys Jumalan Jeesuksessa 

Kristuksessa tekemästä ihmeteon julistamisesta, kuuluttamisesta, proklamoimisesta ja 

todistamisesta. Seppo Suokunnaksen mukaan saarnan luonne on opetussaarnassa. 

Saarnassa on kyse evankeliumista. Saarna ei ole elämäntaidon opettamista, ei moraalia, ei 

teologisia esitelmiä eikä tunnelmointia. Kristillinen saarna on siis ennen kaikkea 

evankeliumin julistamista, jonka sisältönä on Kristus.
358

 Sisällöllisesti saarnan 

tuntomerkeiksi voidaan määritellä liturgisuus, eli se pidetään jumalanpalveluksen 

yhteydessä, eksegeettisyys eli se on Raamatun tekstin pohjalle rakentuva ja sitä selittävä, 

sekä profetaalisuus eli se tuo Jumalan sanan kuulijoiden elämään ja vetoaa heihin.
359
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Homiletiikka on saarnaa tutkivaa käytännöllistä teologiaa.
360

 Saarnaa on tutkittu viime 

vuosikymmeninä runsaasti. Saarnaa on tutkittu viestintäteorioiden ja retoriikan kannalta. 

Saarnoja on myös tutkittu saarnoja kuuntelevien ihmisten ja saarnaajan välisen 

vuorovaikutuksen näkökulmasta, esimerkiksi sääntöteoreettisesta näkökulmasta.
361

 

Saarnaa on tutkittu antroposentrisen ja teosentrisen homiletiikan kannalta, saarnaajan 

subjektiivisen vapauden ja tekstin hallitsevuuden kannalta.
362

 Saarnaa on tutkittu 

järjestelmäteorian valossa, sen avoimuuden ja sulkeutuneisuuden kannalta.
363

 

Saarnalla on pitkät perinteet luterilaisessa kirkossa. Saarnan muoto on muuttunut hitaasti. 

Saarnaaminen on monella tavalla haaste tällä vuosituhannella.
364

 Suomalainen 

seurakuntasaarna ei ole yleisesti ottaen erityisen kehuttu. Juhana Torkki kirjoittaa 

suomalaisen puhekulttuurin vajonneen alas. Torkin mukaan emme osaa tehdä eroa puheen 

ja esitelmän välille ja meiltä puuttuu retoriikan tajua.
365

 Suomalaiseen puheen kulttuuriin 

on liittynyt hiljaisuus, hitaus ja varautuneisuus.
366

 Päivikki Antola tutkimuksessa 2000-

luvun messusaarnoista, pappi kiinnitti huomionsa siihen, mitä saarnaa eikä siihen, miten 

saarnaa. Antolan mielestä papit saarnasivat perushumanismia. Saarnat olivat 

suostuttelevaa viestintää, jonka tarkoitus oli vahvistaa, harvoin muokata kuulijaa.
367

 

Jumalanpalveluksen opas kehottaa aloittamaan saarnan valmistamisen hyvissä ajoin, 

mietiskellen ja rukoillen. Mikkola toteaa, että usein saarnanvalmistus aloitetaan lukemalla 

saarnateksti ja katsomalla mitä kommentaari tekstistä kertoo. Tapa saattaa kuitenkin antaa 

saarnalle paperin maun.
368

 Antolan tutkimuksessa sunnuntain saarna valmistui papeilla 

enimmäkseen koneella tai käsin sanasta sanaan kirjoittaen viikkoa ennen, kahtena 

edeltävänä päivänä tai edeltävänä iltana.
369

 Saarnan valmistus oli vaalinäytteen antajille 

normaali valmistusprosessi, johon kuitenkin käytettiin aikaa, ja jota mietittiin huolellisesti. 

Vain yhdessä tapauksessa vaalisaarnaa ei ollut kirjoitettu valmiiksi.  

 

”Aika tärkeä se, että valmisteli niin huolellisesti kuin pysty ja katto ettei sinne tuu 

mitään lapsuksia väliin sinne tekstiin, jotka vois ikään kuin ymmärtää väärällä 

tavalla. Kun kumminkin saarnas seurakunnalle, joka ei ollut tuttu. Elikkä saarna tuli 

mietittyä paljo enemmän ja rakennettua hyvin huolella ja myös ulkoasu oli paljon 

viimeistellympi ku normaalitapauksessa--.” (Ehdokas 4). 
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”No täytyy kyllä sanoo, et ei se poikennu. Kyl se prosessi oli ihan sama. Ainut 

ehkä, et vähän aikaisemmin koetin ruveta sitä niinku meditoimaan, mutta se aika 

jolloin se pidettiin oli niin kiireistä töissä muutenkin, että kyl se oli lopulta vaan yks 

messu muiden joukossa ja kuitenki se valmistautuminen jäi ehkä vähän niinku 

viime tippaan. Mut kyl mä sitä näkökulmaa toki pidin niinku esillä myös, että se oli 

se vaalisaarna, mutta ei se mulle niin kauheen merkittävä asia ollu. Messu muiden 

joukossa.” (Ehdokas 3). 

 

Tämän tutkimuksen aineistosta nousi esille, että ehdokkaat halusivat saarnata niin kuin 

yleensä saarnataan, että seurakunta saisi mahdollisimman autenttisen kuvan saarnaajan 

tavasta saarnata. Esille tuli myös se, että saarnaa ei sinänsä jännitetty, vaan koko messun 

johtamista. Liturgian johtaminen tuntemattomassa ympäristössä, erilaisen kaavan mukaan 

tuntui jännittävän ehdokkaita enemmän kuin saarnaaminen. 

Suomalainen messusaarna nousee kirkkokäsikirjan inspiraatiosta. Vaalisaarnoissa 

saarnattiin päivän evankeliumiteksteistä, joita oli kaikista vuosikerroista. Lars Aejmelaeus 

kirjoittaa, että pyhäpäivän tärkein teksti on evankeliumi, jonka vuoksi siitä yleensä myös 

saarnataan. Evankeliumitekstit on jaettu kolmeen vuosikertaan, joista ensimmäinen on 

yleensä vanhinta perinnettä. Ne ovat myös määritelleet sunnuntain luonteen. Muut 

vuosikerrat on valittu niin, että ne sopivat yhteen ensimmäisen vuosikerran kanssa.
370

 

Perikoopit ja vaalinäytepyhien teemat olivat evankeliumikirjan mukaisesti:
371

 

 

Hyvä paimen 

Johanneksen evankeliumi 10: 1-10 

Johanneksen evankeliumi 10:11–16 

Jumalan kansan koti-ikävä 

Johanneksen evankeliumi 14: 1-7 

Johanneksen evankeliumi 16: 16–23 

Johanneksen evankeliumi 17: 11–17 

Taivaan kansalaisena maailmassa 

Johanneksen evankeliumi 16: 5-15 

Johanneksen evankeliumi 17:6–10 

Sydämen puhetta Jumalan kanssa  

Matteuksen evankeliumi 6: 5-13 

Ylösnousseen todistajat 

Luukkaan evankeliumi 24: 36–49 

 

Erityisesti Jumalan kansan koti-ikävä ja Taivaan kansalaisena maailmassa olivat 

yleisimmin esiintyneet teemat. Kuitenkin materiaali on kerätty kolmena eri vuotena, joten 

teemojen evankeliumit nousevat eri vuosikerroista. Perikooppien avautuminen vaihtelee. 

On luonnollista, että toiseen tekstiin on helpompi tarttua kuin toiseen. Selkeästi eniten 
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saarnattiin Johanneksen evankeliumista, joka on tyypillinen evankeliumi pääsiäisen 

jälkeisinä sunnuntaina.  

Antolan mukaan temaattiset ja tekstuaaliset saarnat olivat sidoksissa koulutusajankohtaan, 

saarnaajan ikään, tuottajan omaan uskonnolliseen kokemukseen ja taustaan. Antola tutki 

saarnoja lain ja evankeliumin julistuksen näkökulmasta.
372

 Tapio Lampinen jaotteli 

puolestaan tutkimuksessaan seurakuntasaarnat ryhmittelyanalyysin avulla erilaisiin 

ryhmiin. Kahdeksan ryhmän ratkaisussa saarnat jakautuivat kuuteen ryhmään. Yhtenä 

ryhmänä olivat ”neljättä käskyä Pappisliiton jäsenlehden näkemyksen mukaan käsittelevät 

saarnat”, johon sijoittui 14 prosenttia saarnoista. Suurimaan ryhmän muodosti 

”yleisluontoiset saarnat”, johon kuului 30 prosenttia saarnoista. Lähes yhtä iso ryhmä, 

29 prosenttia, oli ”keskimääräiset evankeliumisaarnat”. 11 prosenttia saarnoista oli 

”epistolan johdolla pidetyt saarnat”. Lisäksi oli vielä kaksi ryhmää ja kolme 

sijoittumatonta ryhmää.
373

 

Juhana Torkin mukaan puheen aloittamisen tehtävä on saada kanava auki. Puheen alun 

kautta kuulijoille syntyy ensivaikutelma. Torkin mukaan monien puheiden ongelma on 

siinä, ettei niissä ole aloitusta lainkaan.
374

 Antolan tutkimuksessa saarnaajat tuhlasivat 

resurssinsa puheen alussa. Saarnan aluista puuttui ärsyke.
375

 Jukka-Pekka Palo tutki 

saarnojen retoriikkaa. Hänen tutkimuksessaan saarnat alkoivat vaihtelevasti. Tavallista oli, 

että pappi luki tekstin jostakin sunnuntain tekstistä, tai viittasi päivän evankeliumiin. 

Tällaiset aloitukset ovat Puron mukaan neutraaleja ja riskittömiä aloituksia. Puron mukaan 

oli tavallista, että saarna alkoi myös ”rauha ja armo teille” -tervehdyksellä.
376

 Antolan 

tutkimuksessa kysymysalut olivat toiseksi yleisempiä. Sitaattialut olivat sakraaleja tai 

profaaneja.
377

  

Tässä tutkimuksessa vaalisaarnojen aloitukset olivat myös vaihtelevia. Yleinen oli viittaus 

tekstiin, lainaus tai siteeraus jostakin, tai pohdinta. Eräs vaalisaarna alkoi sen pohtimisella, 

minkälainen on vaalisaarna, onko se erilainen kuin tavallinen saarna. 

 

”Rakkaat ystävät, sanan kuulijat, sisaret ja veljet.  Johdantosanoissa kuulimme, että 

tänään on kirkkoherran vaalin toisen näytteen päivä. Onko vaalisaarna erilainen 

saarna? Tähän kysymykseen voitaisiin vastata, että kyllä se on ja ei se ole.  

Nimittäin jos vaalisaarnan pitäjä on tosissaan hakeutumassa virkaan, täytyy hänen 

antaa itsestään sellainen kuva, että ihmiset tekevät hänen kannaltaan myönteisen 
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äänestyspäätöksen. Silloin saarnan tulee varmaan olla harkittu, sanoman pitkälle 

pohdittu ja moneen kertaan kirjoitettu ja ehkä myös ulkoa opeteltu. Sanoma tulee 

olla kauniiseen kääröön kääritty, niin että se on mukava ja helppo avata. Toisaalta 

vaalisaarna ei saa olla erilainen saarna. Jos saarnamies on taivaallisen työnantajan 

palveluksessa, jokaisen saarnan tulee olla samanlainen saarna. Siihen tulee olla 

kätkettynä sanoma, joka lohduttaa kuulijaansa elämän eri tilanteissa, joka virvoittaa 

väsyneen, joka herättää ilon, poistaa surun ja antaa toivon paremmasta. Siinä tulee 

olla kätkettynä myös kutsu jumalan valtakuntaan, kehotus mielenmuutokseen,  

parannukseen.” (Ehdokas 2). 

 

Sitaattialkuja edustivat esimerkiksi nämä aloitukset: 

 

”Jokkaisen immeisen oon käätävä hauvvan pohojalla”, näin sanoi nyt jo 

edesmennyt suntio ja haudankaivaja Samppa. (Ehdokas 1). 

 

”Minun kirkkauteni on tullut julki heissä” toteaa Herramme rukoillessaan 

viimeisenä iltanaan kansansa puolesta. (Ehdokas 11). 

 

”Olen eri mieltä kanssasi, mutta puolustan kuolemaani asti oikeuttasi sanoa 

mielipiteesi” Tämä valistusajan filosofin Voltairen tunnettu ajatus tulee mieleeni 

seuratessani viimeaikaista julkista keskustelua yhteiskunnassa ja kirkossa. (Ehdokas 

7). 

 

Kahdessa vaalinäytteessä saarnattiin samana päivänä samasta tekstistä. Saarnojen 

aloituksessa on paljon samoja elementtejä: pieni lapsi, nukkuminen, rukous. Saarnat olivat 

rukoussunnuntaina annetuista vaalinäytteistä. 

 

”Pieni lapsi on vieressäni. Hän lepää turvallisesti ja rennosti isommilla käsivarsilla. 

Silmät ovat raollaan, silmäluomien alla on liikettä. Katsoo uniaan. Suupieli nykii 

hieman. Onko se hymy? Ilme on autuas. Hiukset ovat vähän vielä kosteat. ” 

(Ehdokas 12) 

 

”Makuuhuone oli hämärä. Päivä on takana, on aika mennä vuoteeseen. Ajan tapaan 

monilapsisessa perheessä pienet lapset jakoivat huoneen, oma sänky sentään 

jokaisella oli. Isä tai äiti peittelee, on hetken vain sinua varten siinä, lukee, paijailee, 

hyräilee. ”Levolle laske luojani, armias ole suojani, sijaltain jos en nousisi, 

taivaaseen ota tykösi. Aamen”. Tuntuu turvalliselta ja tärkeältä, koko muu maailma 

on hetkeksi poissa, sanojen tuttu väri ja rytmi, ihmisen tuoksu, lähellä olemisen 

lämpö. On pyhä hetki keskellä jokapäiväistä arkea, iltarukouksen aika.” (Ehdokas 

9). 

 

Pappien äänenkäyttö oli Puron tutkimuksessa vaihtelevaa, erityisesti intonaation, 

kuuluvuuden ja painottamisen suhteen. Vaalisaarnoissa äänenkäyttö oli selkeää ja helposti 

kuultavaa. Äänenkäytöstä kuului ammatillisuus. Jonkin verran sanojen loppuja nieltiin. 

Myös äänenkäytöstä ja puhetavasta kuuli hermostuneisuuden.
378
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”Joku tuttu joka oli siellä penkissä, ni se sano, että kaks ensimmäistä lausetta 

tervetulosanoissa, ni et siitä huomas, että nyt pojalla jännittää.” (Ehdokas 6). 

 

Saarnan aikana ei Puron tutkimuksessa juurikaan nähty ilmeiden eikä eleiden käyttöä. 

Eleet ja ilmeet värittivät saarnaa ja antoivat joillekin tietyille sanoille ja lauseille 

painoarvoa. Myös katseeseen liittyvät seikat koettiin merkityksellisiksi. Papin katsoessa 

seurakuntaan, se antaa vaikutelman kiinnostuksesta, alttariin päin katsoessa vaikutelma 

voi olla hyvin kielteinen. Vaalisaarnoissa eleet ja ilmeet olivat niukkoja. Jännityksen 

huomasi esimerkiksi huulen puremisesta tai ehdokkaalle epänormaalin vähäisenä 

hymyilynä. Tilanteet hoidettiin kuitenkin varmasti. Tiina Tassian tutkimuksessa tuli esille, 

että sekä papit että poliitikot puhuvat kauempaa kuin muut ihmiset. Etäisyys on noin 7,5 

metriä sijoittuen ”julkisen sektorin kaukovyöhykkeelle”. Tämä luo erityisen haasteen 

saarnatilanteelle. Katsekontaktin avulla pappi voi saada kontaktin kuulijoihin ja he voivat 

antaa palautetta ilmeillä ja eleillä esimerkiksi kuuluvuudesta.
379

 

Puron mukaan suurten kirkkojen papit ovat lähtöasemaltaan huonommassa tilanteessa 

kuin pienten kirkkojen papit fyysisen etäisyyden suhteen. Suuren tilan ongelmat ovat 

mahdottomia ratkaista. Puro kiinnitti huomiota myös kirkkojen valaistukseen. Joissakin 

kirkoissa valaistus oli niin kirkas, että se suorastaan häiritsi saarnaa, joissakin taas niin 

hämärä, että lukulamppu loi papin kasvoille aavemaisen valon hohteen.
380

 Tässä 

tutkimuksessa kaikki vaalinäytteet annettiin keväällä, joten perusvalaistus oli hyvä, 

myöskään kuuluvuudessa ei havainnoitu ongelmia. Vaalinäytteet annettiin neljässä eri 

kirkossa, jotka ovat kooltaan suuria. Kaksi kirkoista oli puisia, toinen ristikirkko ja toinen 

puujugendkirkko. Yksi kirkoista oli yksilaivainen kivinen pitkäkirkko 1830-luvulta. 

Neljäs kirkko oli 1950-luvulla rakennettu monitoimirakennuksen yhteydessä oleva kirkko.  

Kohdentamisessa on kyse siitä, miten seurakuntalainen otetaan saarnassa huomioon. 

Kohdentamisen voi tehdä puhuttelumuotojen kautta. Me-muodon käyttämisellä pappi ja 

seurakunta luodaan yhdeksi. Toinen muoto on käyttää te-muotoa. Puhekielessä se voi 

viestiä etäisyydestä puhujan ja kuulijan välillä, toisaalta se voi viestiä myös siitä, ettei 

seurakuntalaisia erotella yksilöinä.
381

 Tässä yhteydessä kohdentamisella voi tarkoittaa 

saarnan kohdentamista äänestäjiin, jolloin vaalisaarnasta tulee vaalipuhe. Vaalit eivät 

tulleet vaalisaarnoissa esiin juuri lainkaan. Eräs ehdokas pohti saarnassaan vaalisaarnan 

luonnetta. Sen sijaan vaalisaarnaa kohdennettiin ”kevyesti kosiskelemalla”, esimerkiksi 

tuomalla paikkakunnan ihmiset saarnaan mukaan. Eräs pappi käsitteli saarnassa 

seurakuntalehteä varten maalattua pääsiäismunaa, joka symboloi seurakuntaa, jossa vaalit 

käytiin. Jokainen ehdokas tiedosti vaalisaarnan luonteen ja paikan. 
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”Mut onhan siihen ujutettava sitte niinku sillä lailla omia mielipiteitä vähä, että 

jotain linjauksia ihmiset pystyy sieltä vähintäänkin rivien välistä lukemaan. Ja sitte 

on tietenki, se on kuitenki myöski vaalisaarna siinä mielessä, että täytyy siinä 

järjellinen ihminen huomioi erilaisia ihmisryhmiä tavalla tai toisella, jotta niin sais 

ääniä. Sattu olemaan kaatuneiden muistopäivä muistaakseni, et tota ne niin kyl mä 

sanoisin, että jos olis unohtanu sen niinku aika usein kirkoissa jumalanpalveluksissa 

unohtuu, et on joku tommonen päivä, ni niin kyllä sillä olis aika negatiivinen 

vaikutus ollu veteraanien keskuudessa. Et tota, et kyllähän se niinku täytyy jo se 

niin tämmöset asiat pitää ottaa vaalissa huomioon.” (Ehdokas 10). 

 

Puron aineistossa saarnat lopetettiin papin lukemiin ilmoitusasioihin sekä kastettujen, 

kuolleiden ja avioliittoon kuulutettujen nimien sanomiseen. Puron aineistosta ei nouse 

esiin, miten varsinainen saarna on lopetettu.
382

 Tämän tutkimuksen aineistossa saarnat 

lopetettiin eräänlaiseen loppuhuipennukseen, kiteytykseen saarnan olennaisesta sisällöstä. 

Lopetuksissa palattiin myös saarnan aloituksen teemoihin. Näin oli esimerkiksi kahdessa 

rukouspäivän saarnassa. Kummassakin palattiin samantyyppiseen kuvaan kuin 

aloituksessa. Muutaman saarnan lopussa oli myös rukous. Usein lopetuksen teemoissa oli 

vahva viittaus ehtoolliseen: 

 

”Kristus on meidän keskellämme tässäkin hetkessä, täällä [seurakunnan nimi] 

kirkon päämessussa. Kohta hän tekee meistä pyhässä pöydässä taivaskelpoisia. 

Taivaskelpoisina me saamme myös oikealla tavalla nauttia tästä ajallisesta 

elämästä, joka on Jumalan hieno, upea lahja meille.  Ajallinen elämä on tässä ja nyt 

nauttien kulutettava pois. Sitä ei voi säästää, eikä laittaa varastoon. Se olisi 

varsinaista tuhlausta.” (Ehdokas 3). 

 

”On sanottu, että ehtoollispöytä on maailman tasa-arvoisin paikka. Siinä kumartuvat 

yhtä hyvin rikkaat ja köyhät, vallanpitäjät ja alamaiset. Ehtoollinen on tulevan kuva. 

Taivaassa yhteys on todellinen ja lopullinen ihmisen ja Jumalan ja toinen toistemme 

kanssa.” (Ehdokas 7). 

 

Vaalisaarnojen rakenteesta voi todeta, kuten Puro, että aineistolle tekisi oikeutta todeta 

jokaisen saarnan ainutkertaisuus tässä mielessä. Jokaisessa saarnassa heijastuu papin oma 

ajattelutapa ja puhumisen tyyli. Puro tarkasteleekin saarnoja tiettyjen perusulottuvuuksien 

avulla, temaattisuuden, kysymyksenasettelun ja toiston avulla. Puron mukaan kuulijalle on 

jäätävä saarnasta mieleen punainen lanka. Puron aineistossa punaista lankaa muodostettiin 

eri tavoin. Tavallisin ratkaisu oli saarna, joka sisälsi kolme tai neljä sivuteemaa ja yhden 

pääteeman. Pääteema seurasi kunkin päivän evankeliumitekstiä. Kysymyksenasettelun 

osalta Puro toteaa, että puolet saarnoista perustui osin tai kokonaan suhteellisen 

yksinkertaiseen kysymys-vastaus -rakenteeseen. Kuulijan mielenkiinto herätetään jollakin 

yleisinhimillisellä, eettisellä tai uskonnollisesti ongelmallisella kysymyksellä, jolla 

saarnan osoittamilla periaatteilla ongelma on ratkaistavissa. Tällainen motivoidun 
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jaksottelun periaate etenee seuraavasti: herätetään kuulijan halu kuunnella, tehdään 

kuulijan olo tyytymättömäksi, esitetään ratkaisu tyytymättömyyteen, kuvaillaan keinot, 

joilla ratkaisu toteutetaan, osoitetaan toimintatavat, joihin ratkaisu perustuu.
383

 

Antti Kupiaisen tutkimuksessa saarnaajan persoonan vaikutuksesta saarnan kokemiseen 

todettiin, että papilta odotettiin saarnatessa ennen kaikkea aitoutta ja rehellisyyttä. 

Seurakuntalaiset odottivat saarnaajalta aitoa ja persoonallista tapaa ilmaista asiansa. Papin 

toivottiin olevan läsnä koko olemuksellaan ja omilla lahjoillaan jumalanpalveluksessa.
384

 

Tämän tutkimuksen vaalisaarnoissa näkyi persoonallinen ulottuvuus. Saarnassa oli 

henkilökohtaisia muistoja aroistakin asioista tai muistoja erilaisesta elämäntilanteesta. 

Saarnassa tuotiin myös esiin omaa erityisosaamista, esimerkiksi kasvatuksen tuntemusta. 

Saarnoihin otettiin esimerkkejä arkipäivästä. Eräässä saarnassa oli havaintovälineinä passi 

ja syntymätodistus. Saarnoissa huomioitiin taustalla olleet muut yhteiskunnalliset teemat, 

esimerkiksi kaatuneiden muistopäivä osui useammallekin ehdokkaalle. Tällöin saarnan 

teemoissa näkyi isänmaallisuus.  

Kokonaisuudessaan vaalisaarnat olivat hyvin tekstiuskollisia ja perinteisiä. Päivän 

evankeliumia käsiteltiin uskollisesti. Saarnat olivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 

kirjoitettuja. Saarnaajan herätysliiketaustaa ei saarnoissa peitelty. Herännäistausta sai tulla 

esiin saarnaajan viitatessa siihen. Vanhoillislestadiolainen tausta tuli esille kolmella 

saarnaajalla. Vanhoillislestadiolaiset saarnaajat käyttivät saarnassaan termejä ”nimessä ja 

veressä”, ”uskomassa”, ”Jumalan valtakunta”. Useilla toistoilla vakuutettiin myös ”rajan” 

olemassaoloa ja kuulija joutui ”arpomaan” kummalle puolelle kuului tai haluaa kuulua. 

Erään vanhoillislestadiolaisen saarnasta lestadiolainen tausta puuttui lähes kokonaan. 

Vaalisaarnat olivat luonteeltaan turvallista puhetta evankeliumista. Alueelliset erot tosin 

tulivat jonkin verran näkyviin. Erityisesti Herttoniemessä pidetyt saarnat olivat selkeästi 

jäsennelty, arjen makuisia ja helpommin vastaanotettavia. Vaalisaarnoissa otettiin kantaa 

ajankohtaisiin kysymyksiin vain vähän. Eräässä saarnassa yhteiskunnalliset teemat olivat 

vahvasti esillä. Siinä käsiteltiin vahvasti esimerkiksi kirkkoa repiviä kiistoja ja kirkon 

keskustelukulttuuria: 

 

”Maahanmuuttokriittisyys on kyllä väärä termi kuvaamaan äärimmäisiä 

kannanottoja.”  

 

”Kirkollisessa keskustelussa tunteita on kuohuttanut kysymykset sukupuolesta, 

seksuaali-identiteetistä ja eri tavoilla ajattelevien kotipaikkaoikeudesta kirkossa.” 

 

                                                           
383

 Puro 1998, 36–44; Leiber 2003, 122–123. 
384

 Kupiainen 2002, 123–131. 



131 
 

”Kirkosta on nopeasti tulossa yksiääninen. Mutta kumpi se ääni on, sitä emme vielä 

tiedä.” (Ehdokas 7) 

 

Saarnassa oli vaalisaarnoista ehkä eniten tiettyä suuntaviivojen ja vaalipuheen tuntua: 

 

”Jeesuksen rukous on Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa ajankohtaisempi 

kuin koskaan sen historiassa. Kirkko on oikeasti vaarassa hajota.” (Ehdokas 7). 

 

Vaalisaarnoissa uutta kokeiltiin vähän. Ne olivat muodoltaan perinteisiä ja neutraaleja. 

Niissä tuli esille Puron tekemä tutkimustulos neuvovina puheenvuoroina.
385

 Sen sijaan 

sisällöllisesti niihin oli panostettu. Pääosin ne kulkivat jouhevasti ja teemojen kehittely 

eteni loogisesti. Huumoria saarnoissa viljeltiin vähän. Yhdessä saarnassa oli vitsejä, joille 

seurakunta nauroi. Saarnojen pituudet olivat normaaleja, ne kestivät keskimäärin 12–15 

minuuttia.  

Eräs esimerkkisaarna oli 3. sunnuntaina pääsiäisestä (Jumalan kansan koti-ikävä), 

Johanneksen evankeliumista (14:1-7). Saarna oli jaksotettu melko perinteisesti. Siinä oli 

aloitus, jonka jälkeen evankeliumia kerrattiin. Tämän jälkeen aloitettiin teemojen 

kehittäminen evankeliumin pohjalta. 

 

Aloitus: viittaus tekstiin 

Evankeliumin kertaus 

Teema 1: Nykyaika, virus ja lama 

Teeman kehittely: nykyaika ja evankeliumi 

Teema 2: tuonpuoleisuus 

Pääteema: ajallinen elämä 

Pääteeman kehittely: tuonpuoleisuus ja ajallinen elämä 

Pääteemaan liittyvä konkreettinen esimerkki: kirkkoherranvaali 

Lopetus 

 

Mies- ja naispappien erot Puron tutkimuksessa tulivat jonkin verran esiin. Puron mukaan 

miespappien tapa saarnata on yhtenäisempi kuin naispappien.
386

 Kupiaisen tutkimuksessa 

miestä ja naista pidettiin yhtälailla oikeutettuina saarnaamaan.
387

 Tässä tutkimuksessa oli 

mukana kaksi naispappia kahdestatoista. Pienen aineiston perusteella ei voi tehdä pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä. Toisella naispapilla oli vaalisaarnaajien ainoat 

havainnollistamisvälineet. Toisaalta jonkin verran havainnoitiin myös jännitystä. Puron 

mukaan naispappien kohtaamat jännitysongelmat eivät ole yllättäviä, koska heitä kohtaan 

on asetettu erilaisia odotuksia ja jotkut seurakuntalaiset saattavat suhtautua heihin 
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varauksellisesti.
388

 Toisaalta tässä tutkimuksessa jännitystä havaittiin myös yhtälailla 

miesehdokkailla. 

Vaalisaarnan sisältöä saarnassaan pohtinut ehdokas käsitteli vaalisaarnan kannalta 

olennaista kysymystä, jota varmasti jokainen ehdokas on pohtinut eli, pitääkö vaalisaarnan 

olla erilainen kuin normaali saarna. Vaalisaarnat olivat hyvin ja huolellisesti valmisteltuja.  

Vaalisaarnaa miettineen ehdokkaan mielestä vaalisaarnan pitää olla harkittu ja pohdittu ja 

hyvin esitetty, mutta sen pitää myös sisältää kutsu Jumalan valtakuntaan ja kehotus 

parannukseen. Ensimmäiseltä osalta tämän tutkimuksen vaatimus täyttyi. Monen 

vaalisaarna sisälsi evankeliumin, mutta kehotus parannukseen ja mielenmuutokseen jäi 

vähemmälle. Vaalikonteksti näkyi myös siinä, että eräässä vaalissa esimerkiksi 

vanhoillislestadiolainen tausta joko korostui tai sitten se häivytettiin lähes olemattomiin. 

Näiltä osin vaalisaarnoissa näkyi vaalin vaikutus. Vaalisaarna oli ehdokkaille 

mahdollisuus kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman kartuttamiseen.  

4.2. Vaalipaneelit ja vaalitilaisuudet 

 

Vaalitilaisuuksien määrä vaihteli vaaliseurakunnissa. Tässä luvussa käsitellään 

vaalitilaisuuksia ja -paneeleja, joita vaaliseurakunnat järjestivät. Ehdokkaiden omia, 

itsensä tai kannatusryhmän järjestämiä tilaisuuksia ei käsitellä tässä kohtaa.
389

 Jokaisessa 

vaalissa oli vaalinäytteen lisäksi järjestetty jonkinlainen tilaisuus mahdollisuutena tutustua 

ehdokkaaseen (taulukko 14).  

 

Taulukko 14. Vaalipaneelit ja vaalitilaisuudet. 

 Salo Herttoniemi Oulujoki Tyrnävä 

Ehdokas 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Vaalipaneeli x x x x x x x x x    

Vaalitilaisuus   1.    x x x x  x x x x 

                         2.       x x x    

Vaaliesittely     1.              x x x       

                   2.     x x x       

                          3.    x x x       

                          4.    x x x       

 

Pienehkössä Tyrnävän seurakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla vaalitilaisuudet olivat 

jokaisen vaalinäytteen jälkeen seurakuntatalolla. Jokainen ehdokas sai tilaisuuden 

esittäytymiseen kirkkokahveilla. Tyrnävän seurakunnan vaali oli ainoa, jossa yhteistä 

vaalipaneelia ehdokkaiden kesken ei ollut järjestetty. Kahden ehdokkaan mielestä sille ei 
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välttämättä ollut tarvettakaan. Tyrnävällä vaalipaneelia ei juurikaan jääty kaipaamaan. 

Jumalanpalveluksen jälkeen olleita ehdokkaitten kahvi- ja kyselytilaisuuksia pidettiin 

tärkeinä ja onnistuneina. Ehdokkaat toivoivat niihin enemmän osallistujia. 

Vaalityöryhmän valmistelemia kysymyksiä pidettiin jonkin verran haastavina. 

Ehdokkaitten oma arvio tilaisuuksista oli myönteinen. 

Herttoniemessä vaalinäytteen jälkeen olleet kirkkokahvit ja Tyrnävällä vaalinäytteen 

kirkkokahvit olivat samantyylisiä. Kaikissa ehdokkaiden perhe oli esillä. Tyrnävällä 

vaalitilaisuudet kirkkokahvien jälkeen olivat vaalilautakunnan järjestämiä. Kysymykset oli 

valmistanut oma työryhmä. Tilaisuudet alkoivat kahvilla, jonka jälkeen oli haastattelu, 

jossa oli vaalityöryhmän valmistamat yhdeksän kysymystä muun muassa 

jumalanpalveluselämän kehittämisestä, nuorten aikuisten aktivoimisesta, johtajuudesta ja 

henkilöresursseista. Ehdokkaitten perheet olivat tilaisuuksissa mukana. Herätysliiketaustat 

näkyivät jonkin verran tilaisuuksien haastattelukierroksilla. Eräässä tilaisuudessa 

seurakuntalainen kyseli ehdokkaan saarnasta puuttuneesta evankeliumista ja kyseltiin, 

uskaltaako ehdokas saarnata synnin synniksi. 

 

”Kysymykset oli aika hankalia osin ja omasta mielestä selviydyin niistä aika hyvin. 

Mutta siinäkin sitten näkyi, että siellä ei paljon, hirveen paljon sitä porukkaa ollut. 

Että tietenkin toivoin, että sitten mun vastaukset menneen eteenpäin ihmissuusta 

suuhun. ” (Ehdokas 4). 

 

Vaalitilaisuuksia oli eniten Herttoniemen seurakunnan kirkkoherranvaalissa. Siellä 

vaalipaneeleja oli yksi, mutta ehdokkaat kiertelivät neljässä vaaliesittelyn nimellä olleessa 

tilaisuudessa seurakunnan eri toimipisteissä.
390

 Lisäksi jokaisen ehdokkaan vaalinäytteen 

jälkeen oli kirkkokahvin yhteydessä vaalitilaisuus. Herttoniemen seurakunnan vaalissa 

olleet ehdokkaat olivat mukana myös seurakunnan työntekijäkokouksessa. Vaaliesittelyt 

Herttoniemessä oli pyritty hoitamaan eri alueille. Aina ei ehdokas kuitenkaan ollut aivan 

tietoinen tilanteesta, johon oli tulossa. Jotkut tilaisuudet koettiin ”kosmeettisina”. Kaikille 

alueille ei myöskään tilaisuutta heti järjestynyt, minkä epäiltiin olevan tarkoituksellista. 

Jotkut tilaisuudet koettiin myös teennäisinä.  

 

”Mut sit taas nää Herttoniemen rannan ja varsinki se Kulosaaren, ni ne oli enemmän 

niinku tämmösiä kosmeettisia, että niissä ei kyllä juuri päästy kovin pitkälle näissä 

että ne tavallaan ehkä pidettiin sen takia, että tuli pidettyä.” (Ehdokas 9).  

 

”Se nyt oli pieni ongelma sitte myöski, että kuskattiin tänne vaaliin tämmöseen 

kevätjuhlaan, joka ei niinku seurakuntalaisten, niinku ihan tuli toisella asenteella 

siihen tilanteeseen--.” (Ehdokas 7). 
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Oulujoella yhteinen vaalipaneeli järjestettiin kaikkien vaalinäytteiden jälkeen Oulujoen 

seurakunnan seurakuntatalolla. Seurakuntatalo oli ääriään myöten täynnä; paikalla oli 137 

henkilöä. Oulujoella ehdokkailla oli muihin vaaleihin nähden selkeimmin itsensä 

järjestämät vaalitilaisuudet. Seurakunta antoi mahdollisuuden tilojen käyttöön. 

Salossa vaalitilaisuuksia ei ollut erikseen järjestetty. Vaaleissa keskityttiin yhteen 

vaalipaneeliin, joka keräsikin yli 250 seuraajaa. Vaalitilaisuuksien sijaan Salossa 

keskityttiin muuhun tiedotustyöhön. Myöskään ehdokkaille ei ollut varattu erillistä 

tilaisuutta vaalinäytteen jälkeen. 

Vaalipaneeli järjestettiin kolmessa kirkkoherranvaalissa. Vaalipaneelit järjestettiin 

paneelityyppisesti, niin että ehdokkaat istuivat edessä pöydän äärellä. Puheenjohtajana tai 

juontajana vaalipaneelissa toimivat eri henkilöt seurakunnan kirkkoherrasta 

vaalilautakunnan puheenjohtajaan. Oulujoella vaalipaneelin kulusta vastasi 

vaalilautakunnan puheenjohtaja ja vaalilautakunnan sihteeri. Salossa vaalipaneelin juonsi 

seurakunnan tiedottaja ja yksi luottamushenkilöistä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja toimi 

ajanottajana. Kirkkoherran roolia vaalipaneelissa ja hänen toimimistaan juontajana 

pohdittiin jonkin verran haastatteluissa. 

 

”Niin siinä tosiaan kirkkoherra otti vähän turhan suuren roolin mun mielestä näin 

jälkikäteen. Et hän oli miettiny aika monta kysymystä etukäteen ja sit vasta tuli 

yleisön vuoro kysyä. Mut sitäkään mä en osaa sanoa, et ku hän on kakskytviis 

vuotta istunu siinä, et johtuko se vaan siitä, et se oli vaan hänen tapansa tehdä työtä, 

et en mä osaa siihen sen enempää sanoa, mut seki se niinku kiinnitti huomiota.” 

(Ehdokas 9). 

 

Vaalipaneelin ajankohta vaihteli vaalista riippuen. Herttoniemessä vaalipaneeli pidettiin 

ennen yhtäkään vaalisaarnaa. Salossa ja Oulujoella vaalipaneeli pidettiin vaalisaarnojen 

jälkeen. Vaalipaneelit olivat kestoltaan pitkiä, useamman tunnin. Vaalipaneelit olivat 

myös erittäin suosittuja. Jokaisessa seurakunnassa vaalipaneelin pitopaikka oli täynnä. 

Havainnointimateriaalista käy ilmi, että vaalipaneelit olivat ilmapiiriltään erittäin 

lämpimiä ja leppoisia. Eniten hermostuneisuutta ja jännitystä havaittiin Herttoniemessä. 

Syynä tähän saattoi olla vaalipaneelin sijoittuminen ennen vaalinäytteitä.  

Vaalipaneelit olivat rakenteeltaan samantyyppisiä. Salossa vaalipaneelin aluksi tarjottiin 

kahvit. Tilaisuuksissa laulettiin virsiä. Herttoniemessä ehdokkaat joutuivat laulamaan 

yhden virrensäkeistön. Vaalipaneeleissa oli etukäteen valmistettuja kysymyksiä, mutta 

suurin osa ajasta meni seurakuntalaisten esittämiin kysymyksiin. Esimerkiksi Oulujoen 

seurakunnan kirkkoherranvaalissa vaalipaneelin runko oli seuraava: 

 



135 
 

Virsi 253 

Hartaus: kirkkovuoden mukainen raamatunkohta ja rukous 

Ehdokkaiden esiintulo ja lyhyt esittely 

Etukäteiskysymykset 

Seurakuntalaisten kysymykset 

Kiitokset ehdokkaille ja paikalla olijoille 

Infoa vaalien aikataulusta 

Virsi 552 

 

Tilaisuuksissa keskityttiin ehdokkaiden haastatteluun ja heidän esiin nostamiseen. 

Kysymyksiä esitettiin paneeleissa laidasta laitaan. Salossa kysymyksiä esitettiin 

johtajuudesta seurakunnan säästötoimiin, Raamattu- ja virsitietämyksestä lempiruokiin ja 

hengellisestä taustasta monikulttuurisuuteen. Herttoniemessä oli esillä ehdokkaiden 

johtamistaitokokemukset ja -visiot, Raamattutieto, aikaisempi elämänkokemus sekä 

kirkon tulevaisuusvisiot. Oulujoella nousi vahvaksi teemaksi naispappeus ja Ylikiimingin 

seurakuntakodin tulevaisuus.
391

 Muita esillä olleita teemoja olivat 30–36 -vuotiaiden 

osallistuminen seurakunnan toimintaan, gospeltilaisuuksien järjestäminen, 

seurakuntarakennemalli, seurakunnan haasteet sekä ehdokkaiden omat heikkoudet ja 

vahvuudet. 

Ehdokkaista oli huomattavissa eroavaisuuksia vaalipaneelissa kysymyksiin 

vastaamistavassa, asenteessa, kyvyssä hahmottaa kokonaisuuksia ja kokemuksessa. 

Haastatteluissa nousi esille, että joillakin ehdokkailla esiintyminen oli kosiskelevaa, 

vitsejä kerrottiin liikaa, joillakin vastaukset olivat ympäripyöreitä, pitkiä ja 

vaikeaselkoisia. Vaalipaneelissa nousivat esiin ehdokkaat, joiden vastaukset olivat 

tarkkoja ja selkeitä, eikä lipsahdettu epäolennaisuuksiin. 

Vaalipaneelien yleisöt olivat tarkkaavaisia ja olivat aktiivisesti mukana. Salossa 

seurakunta eli illan kulussa mukana reagoimalla ehdokkaiden vastauksiin, taputtamalla 

kommentteihin, nauramalla sekä lyhyillä ja nasevilla kysymyksillä. Salon illassa näki, että 

seurakuntalaiset olivat tosissaan valitsemassa itselleen kirkkoherraa. Vaalipaneeleita oli 

seuraamassa moni seurakunnan työntekijä ja luottamushenkilö. Vaalipaneeleiden 

ikäjakauma oli selvästi painottunut yli 60-vuotiaisiin. Salossa oli eri alueilta järjestetty 

linja-autokuljetus vaalitilaisuuteen. 

Havainnointimateriaalista käy ilmi, että vaalipaneelia arvostettiin osana 

kirkkoherranvaaliprosessia. 

 

”Tietyst ku on neljä ihmistä, niin ne on aika… lyhyeks jää ne vastaukset. Ja sit 

tietysti niinku sanottu, niin ei siinä niitä eroja pääse syntymään, mut kyl mä nyt 
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 Seurakunnassa ei ollut aikaisemmin ollut naispappeja. Eläköityvä kirkkoherra oli tunnettu vanhoillisesta 

virkakäsityksestään. 
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luulen, että se voi olla monelle ihmiselle merkittävämpi vaalinäyte kun se ite 

vaalisaarna, koska siinä kuitenki se kestää pari tuntia ja näkeehän ihmiset vähän jo 

et minkä luonteisia. Et tota kuka hermostuu, suuttuu, kiukuttelee, alkaa inttää, niin 

et kyl must se semmosena tutustumis ja semmosena.” (Ehdokas 10). 

 

Toisissa seurakunnissa teemat nousivat selvästi enemmän yleiskirkollisista aiheista ja 

kirkon populaariaiheista kuin toisissa. Eräs ehdokas oli yllättynyt, miten voimakkaasti 

vaalipaneelin ja vaalitilaisuuksien keskustelu kertyi oman seurakunnan aiheiden ympärille, 

seurakunnan elämään ja seurakunnan työhön ja kaikkeen siellä koettuun. 

Vaalipaneelien tunnelmassa oli eroja siinä, järjestettiinkö se vaalinäytettä ennen vai 

jälkeen.  Vaalin läheisyyteen sijoitetun vaalipaneelin voisi kuvitella inspiroivan enemmän 

äänestäjiä. Aineiston perusteella vaalipaneeli on erittäin hyväksi havaittu keino tuoda 

ehdokkaat seurakuntalaisten tietoisuuteen. Vaalinäytteet ja vaalipaneeli täydentävät 

toisiaan. Kummassakin haetaan näyttöjä osaamisen eri alueilta. Toisessa haetaan papillista 

ammattitaitoa, toisessa ihmistä ja johtajaa. Aineiston perusteella seurakunnan järjestämiä 

vaalitilaisuuksia ei tarvitse olla kovin useita, koska osanottajamäärä jää helposti 

vähäiseksi. Oulujoella ehdokkaiden järjestämät vaalitilaisuudet tuntuivat jääneen 

irrallisiksi, samoin Herttoniemen vaalitilaisuudet seurakunnan eri alueilla. Oudolta tuntuu, 

että ehdokkaat järjestävät itse seurakunnan tiloissa kirkkokahveja. Toimivia ratkaisuja 

näyttivät olleen kahvitilaisuudet vaalinäytteen jälkeen, koska silloin ehdokas pääsi itse 

esille. Tätä täydensi luontevasti yhteinen vaalipaneeli, jossa ehdokkaat olivat keskenään 

areenalla.  

Vaalipaneelia pidettiin pääosin tarpeellisena ja hyvänä kokemuksena. Ehdokkaat 

arvostivat sitä, että jokainen pääsi vuorollaan tasapuolisesti esille. Toisaalta ehdokkaat 

arvostelivat sitä, että vaikka tilat olivat täynnä, vaalipaneelia kuuntelemassa olevat olivat 

vain pieni aktiivinen seurakuntalaisten joukko. Yksi ehdokas kertoi, että vaalipaneeli oli 

ainut tilaisuus, jossa oli ”perhosia vattassa”. Moni ehdokas kertoi myös, että heillä oli 

vaalipaneelissa hauskaa. 

 

”No siis mulla oli hauskaa, mutta tota eihän siinä nyt sillai pinnallisella tasolla 

tietysti käydään päivän polttavat kysymykset ja maholliset mielipiteet niihin ja 

seurakuntalaiset saa sitte tota siinä tota tarkentaa niinku sitä, että kuka se nyt sitte 

on se valinta.” (Ehdokas 7). 

 

Ehdokkaat eivät juuri tuoneet esiin vaalipaneelia erottelevana tai valintoja tekevänä 

paikkana. Ehdokkaat pitivät vaalipaneelia esittelytilaisuuden omaisena, julkisena 

esiintymisenä, omien näkemyksien avartajana, tutustumistilaisuuden omaisena paikkana. 

Yksi ehdokas kertoi vaalipaneelin tuoneen näkemyseroja ehdokkaiden välillä, vaikka 

useimmista asioita he olivat samaa mieltä. 
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”Muutamia asioita siel on semmosia, voiko kirkkoon kuulumattomia siunata. Meil 

oli pari ehdokasta, jotka kieltäytyi siitä, mutta se nyt ei oo maailman asia tässä. 

Ehkä sitte vähän vähä erottautu toi samaa sukupuolta olevien parisuhdejutut, mutta 

kaikki kuitenki sitoutu tähän piispankokouksen ratkasuun, et kukaan ei sitä 

kyseenalaistanu. Mutta mä olisin ollu ehkä ainut siellä, joka tota hyväksyis 

sukupuolineutraalin avioliiton ja muut varmasti aika vankasti sitä vastaan.” 

(Ehdokas 10). 

 

Salon ja Herttoniemen vaalipaneelia olivat seuraamassa haastatellut seurakuntalaiset. 

Herttoniemen vaalipaneeli ei ollut herättänyt seurakuntalaisessa mitenkään erikoisia 

ajatuksia, eivätkä ehdokkaat olleet päässeet erottumaan toisistaan. Tähän saattoi olla syynä 

myös se, että vaalipaneeli pidettiin ennen vaalinäytteitä. 

 

”No vaalipaneeli… no must se nyt ei ollu, jotenki jäiks siitä vähän lattee tunnelma. 

Kirkkoherral oli kai kymmenen kysymystä. -- monet muut tilaisuudet oli paljo 

parempia ja mun mielestä se paneeli vaalipaneeli ei hirveesti erotellu näitä 

ehdokkaita.” (Seurakuntalainen 5).  

 

Vaalipaneeli Salossa oli puolestaan ollut luonteeltaan ratkaisevampi. Ehdokkaiden 

luonteenpiirteitä ja käytännön osaamista oli kyselty tarkkaan. Myös seurakuntaan muuttoa 

kyseltiin ja sitä pidettiin tärkeänä. 

 

”Varsinkin siellä vaalipaneelissa, niin siellä sitte jo alko selvitä, ku siinä kysyttiin 

kaikenlaista paitsi niitten taustoja. Niin oli tämmönen leikkimielinen kysely, jossa 

pantiin ei nyt ihan laula- tai sai laulaakin virren jonkun, sanottiin virren numero ja 

niille ja sitte ja luettiin Raamatusta pätkä ja kysyttiin mistä se on ja tämmönen et 

jossa paljastu heidän semmonen yleinen tietämys ja laulutaito tuli esiin ja saatiin 

onneks hyvä laulaja että kyllä se siellä alko sitte valjeta ja sitte et se oma ehdokas.” 

(Seurakuntalainen 6). 

 

Pakolliset julkiset esiintymiset, vaalinäytteet ja vaalinäytteiden jälkeen olleet kirkkokahvit 

sekä vaalipaneelit, muodostivat vaalissa julkisen areenan. Tällä julkisella areenalla 

pelattiin ehdokkaan ruumiillisella pääomalla ja habituksella, jotta ehdokkaan sosiaalinen 

pääoma karttuisi ja vahvistuisi. Bourdieun mukaan ruumiillinen pääoma ohjautuu 

olennaiseksi osaksi habitusta.
392

 Näissä pakollisissa julkisissa esiintymisissä tuli todellakin 

ilmi se, että habitus ja ruumiillinen pääoma olivat yhteenkuuluvia. Ruumiillistunut 

kulttuurinen pääoma tarkoittaa tässä yhteydessä papin työssä ansaittua ja koettua 

habitukseen tallentunutta kulttuurisesti legitiimiä käytöksen oppimista. Ruumiillinen 

kulttuurinen pääoma liittyi kirkkoherranvaalien julkisissa tilaisuuksissa tietynlaiseen 

papilliseen tapaan olla. Ruumiillinen pääoma voisi tässä yhteydessä olla eräänlaista 

kirkollista pääomaa. Kulttuurinen ruumiillinen pääoma oli ymmärrystä siitä, mikä oli 

kirkkoherran työssä tärkeää. Kielelliseen ruumiilliseen pääomaan liittyi tietty tapa puhua 
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ja olla läsnä. Ruumiilliseen kulttuuriseen pääomaan saattoi liittyä myös tietty hiljainen 

tieto, esimerkiksi kirkkoherrana koettu. Kirkkoherraehdokkaissa nonverbaalinen ja 

verbaalinen viestintä liittyivät ehdokkaan kirkolliseen habitukseen. Ehdokkaan olemus 

nousi ammatista käsin.  

Bourdieun mukaan habituksen ja kentän suhde toimii sekä vaikutussuhteena että 

tiedollisena suhteena. Kenttä määrää habituksen rakenteen vastaamaan sitä, mikä kentällä 

on välttämätöntä, ja habitus edesauttaa konstituoimaan kentän merkitykselliseksi 

maailmaksi.
393

 Ehdokkaiden haastatteluissa tuli vahvasti esille se, että kirkkoherranvaali 

suosii sellaista hyvää ja sulavaa esiintyjää, joka osaa puhua ja on mukava. 

Seurakuntalaisten haastatteluissa arvostettiin puolestaan tuttuutta, kokemusta ja asennetta. 

Näin kenttä ikään kuin on määritellyt ehdokkaalle habituksen ja pääoman rakenteen. 

Ehdokas, joka saattoi kokea habituksensa tähän kenttään sopivaksi, saattoi näissä 

tilanteissa olla kuin kala vedessä. Ehdokkaan habitus oli rakentunut kentän 

konstruktiossa.
394

  

Julkisella areenalla ei esiintynyt pelimäistä taktikointia ehdokkaiden välillä. 

Vaalinäytteissä on voinut näkyä halu tehdä se paremmin kuin toinen ehdokas. Ruumiillista 

pääomaa ja habitusta pyrittiin kohottamaan tuomalla omat vahvuudet esiin. Vaalipaneelit 

käytiin hyvässä hengessä ja niissä keskityttiin keskustelemaan ja tuomaan omia 

näkökulmia esille. Julkisella areenalla peli näkyi habituksen vahvuutena. Julkisella 

areenalla menestyi ehdokas, jonka habitus vastasi parhaiten kentän vaatimuksia. 

4.3. Ehdokkaiden oma vaalityö  

4.3.1. Hyvä vaalitapa 

 

Vaalityö on määritelty Näkökohtia hyvästä vaalitavasta -ohjeistuksessa ennen kaikkea 

vaaleja tapahtuvaksi toiminnaksi, jolla annetaan tietoa ehdokkaista ja tehdään työtä, jotta 

vaalit saadaan toteutettua asianmukaisesti.
395

 Yleensä kampanjoinnilla tarkoitetaan vaaleja 

edeltävää aikaa, jolloin ehdokkaasta pyritään antamaan mahdollisimman positiivinen 

kuva. Vaalikampanjoista onkin erityisesti eduskuntavaaleissa erotettu neljä eri vaihetta. 

Asemointivaiheessa pyritään erottumaan toisista. Se voi olla myös ehdokasasettelun aikaa. 

Kampanjan alkuvaiheessa kampanja aloitetaan virallisesti. Vaalikampanjan 

tiivistymisvaiheessa vaali alkaa näkyä esimerkiksi katukuvassa, julisteissa ja mainoksissa. 

Kampanjan loppukirivaihe on noin kolmen viikon pituinen.
396
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Kirkkoherranvaalikampanjat olivat luonteeltaan erilaisia (taulukko 15).
397

 Koko 

vaalikampanjan – sikäli kun sitä ylipäätään esiintyi – voidaan sanoa olleen 

tiivistymisvaiheen kampanjointia. Vaalityön tekeminen aiheutti ehdokkaissa hyvin 

ristiriitaisia tuntemuksia. Ehdokkaiden tekemä vaalityö nousi merkitykselliseksi varsinkin 

Herttoniemen kirkkoherranvaalissa. Salossa vaalityötä teki lähinnä yksi ehdokkaista. 

Tyrnävällä vaalityö oli vähäisintä, jos sitä oli laisinkaan. Oulujoella vaalityötä tehtiin, 

mutta hyvin varovaisesti.  

 

Taulukko 15. Ehdokkaiden vaalityön muodot. 

 Oulujoki Tyrnävä Herttoniemi Salo 

Ehdokas: 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 

Esitteet  x  x    x x x     

Vaaliesite 

postilaatikkoon 

      x  x    x 

Vaalimainos 

julkisissa 

paikoissa 

      x  x    x 

Maksettu 

mainos 

lehdessä 

      x x x    x 

Kotisivut    x   x x x  x   

Facebook       x  x  x  x 

Vaalitilaisuus x x x           

 

Tyrnävällä, joka oli tutkimuksessa mukana olleista seurakunnista pienin, vaalityöhön 

suhtauduttiin varovaisesti. Toisaalta sitä haluttiin tehdä, mutta koettiin, ettei 

kampanjoinnille olisi annettu mahdollisuutta tai ettei sitä olisi katsottu hyvällä. Yksi 

ehdokkaista oli seurakunnan oma pappi, joka ei nähnyt seurakunnan palkkalistoilla 

olevalle mahdollisuutta eikä tarvetta tehdä vaalityötä. Yhdellä ehdokkaalla oli omat 

internet-sivut.  

 

”Ja ja niin kuin sanoin, niin siis itteeni harmittaa, se että kun on vieras 

seurakunnalle, et ei ikään ku pysty missään tuomaan niitä omia asioita esille. Että 

pitäis jollain tavalla antaa myös mahollisuus jonkunlaiseen kamppanjointiin, et se 

katottas ihan ookoo asiaksi kunhan ei mene liiallisuuksiin.” (Ehdokas 4). 

 

”En koe itse, että mää oisin niinku tehny hirveesti niinku sillee varsinaisesti 

vaalityötä. -- niinku mää sanoin jolleki, että että ei mulle ei seurakunta maksa mulle 

palkkaa tällä hetkellä siitä, että mää teen vaalityötä.” (Ehdokas 6). 

 

Myös Oulujoen seurakunnassa vaalityö oli pidättäytyvää. Oulujoella ehdokkaitten 

vaalitilaisuudet olivat kahvittelu- ja keskusteluhetkiä. Osa järjestettiin 
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ehdokkaista vastasi.  



140 
 

vaalinäytejumalanpalveluksen jälkeen, osa seurakuntaliitoksessa seurakuntapiiriksi 

jääneen seurakunnan alueella. Kyseisessä Ylikiimingin seurakuntapiirissä kävivät kaikki 

ehdokkaat, vaikkakin yksi ehdokas kertoi miettineensä esittelytilaisuuden tarpeellisuutta 

ensin.
398

 Ensimmäiselle vaalisijalle asetettu oli satsannut eniten vaalitilaisuuksiin. 

Tilaisuudessa oli tarjottavaa, esittely (diat), musiikkia ja keskustelua. Keskustelua herätti 

muun muassa samaa sukupuolta olevien parien siunaaminen, kirkon maallistuminen ja 

naispappeus. Kirkkoherraehdokas piti esittelyn, jossa kertoi itsestään ja miksi haluaa 

Oulujoen kirkkoherraksi sekä mitä tekisi kirkkoherrana. Toisella ehdokkaalla tilaisuus oli 

vapaamuotoinen seurusteluhetki. Ylikiimingin tilaisuuksiin oli tullut vain vähän 

osallistujia. Kahdella ehdokkaalla oli vaalinäytteen jälkeen kirkon ulko-ovella vaalilehtisiä 

jaossa. Vaalilehtisissä oli perustiedot ehdokkaista, työkokemus, koulutus ja ajatuksia 

kirkkoherran työstä. Yhdellä ehdokkaalla oli lehtisessä värikuva, jonka alla oli virka ja 

tutkinnot. Tämän jälkeen oli allekkain lueteltu ominaisuudet ja teemat, joilla vaalityötä 

tehtiin. Seuraavana tiedotteessa oli vaalitilaisuuspaikat ja -ajat, ennakkoäänestyksen tiedot 

ja varsinainen äänestys. Vaalipaneelista tiedotteessa ei mainittu mitään. Tiedote loppui 

iskulauseeseen: ”Vain äänestäen voit vaikuttaa!”. 

Sekä Tyrnävällä että Oulujoella ehdokkailla oli vielä varovainen suhtautuminen 

vaalityöhön, mutta nuoremmilla ehdokkailla oli tulkittavissa avoimempaa suhtautumista 

tyylikkään vaalityön tekemiseen. Oulujoella seurakuntayhtymä panosti aktiivisesti 

tiedottamiseen. Ehdokkaat kokivat, että vaalityölle olisi ollut lupa ja mahdollisuus. 

Vaaliprosessi koettiin kunnioittavana ja herrasmiesmäisenä. Oulujoella vaalityö näyttäytyi 

erään ehdokkaan mielestä varovaisena omien vahvuuksien esiintuomisena. 

 

”Kyllä yleensä näissä papinvaaleissa niin ehdokkaat on ollu ollu aika passiivisia 

niinku niinku itse, mutta musta siinä pitäs olla ehkä vähän aktiivisempi ote, koska 

siinä on kuitenkin kysymys semmosesta tiedonsaattamisesta ihmisille, että ketä on 

niinku ehdolla. Että musta semmonen semmonen tyylikäs niinku oma vaalityö, niin 

se on oikein niinku paikallaan ja kyllä tässä varmaan kaikki sitä niinku jonkin 

verran teki ja oon saanu siitä sellasta vinkkiä.” (Ehdokas 3). 

 

Salossa ehdokkaat jakaantuivat vaalityön tekemisen suhteen. Salossa ylimääräinen 

ehdokas kampanjoi näkyvästi maksetuilla mainoksilla lehdissä, jaettavilla lehtisillä sekä 

esimerkiksi kauppojen ilmoitustauluille kiinnitetyillä mainoksilla. Kaksi ehdokasta ei 

tehnyt näkyvää vaalityötä Salon kirkkoherranvaalissa. Toisella oli kuitenkin omat internet-

sivut, joissa vaali oli näkyvillä. Yksi ehdokkaista ei itse lähtenyt tekemään vaalityötä, 

mutta koki, että hänellä on taustaryhmittymä, joka teki vaalityötä hänen puolestaan. 

Mistään ryhmittyneestä taustajoukosta ei ollut kuitenkaan kysymys. 
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”Täällä, täällä ei sillä lailla julkista kamppanjaa ollu meikäläisellä ollenkaan, että ne 

oli nää toiset, jotka täällä paikalla… Varasin mä omalla nimelläni nettisivun ja 

osotteen ja niin poispäin ja aloin sitä tehdäkin ja kerätä siihen kamaa, mut sitte ku 

kattelin niitten muitten ehdokkaitten nettisivuja, niin mä ajattelin, että ei kyl, en 

usko, että noilla perusteilla ihmiset sit kuitenkaan lähtee liikenteeseen.” (Ehdokas 

10). 

 

”No mun mielestä ihan okei, jos se lähtee sieltä seurakunnasta, et siellä joku 

innostuu. Mut näin, että että niinku itse rupeaisin tekemään sitä kovin, niin en en 

oikein sitte tuota en hirveesti innostu siitä. Että vielä mussa on tämmönen va- 

vanhan mallinen ajatus papinvaalista.” (Ehdokas 11). 

 

Eräs ehdokas näki vaalityön tekemisen Salossa rauhallisena. Hänen mukaansa erään 

ehdokkaan taakse liittyi kokoomuspoliitikkoja, jotka julkaisivat ehdokkaastaan 

vaalimainoksen. 

 

”No tuota mun nähdäkseni paljon ei muutkaan tehny vaalityötä. Ainoo sit oli, että 

että [ehdokkaan nimi] taakse oli sitte menny näitä kokoomuspoliitikkoja ja nämä 

julkaisi [ehdokkaan nimi] sitten mainoksen sillä ennakkoäänestysviikolla 

muistaakseni. Ja ja [toisen ehdokkaan nimi] sit teki oikein näkyvän 

vaalikamppanjan. Hänhän kamppanjoi paljon ja sillä oli myös tulosta, et kyllähän 

siinä niinku näki, että mainostaminen ja vaalikamppanja kannattaa. Että mutta 

[kolmannen ehdokkaan nimi] hänestä mä en nähny mitään mitään mainosta, eikä 

mulla ittelläni ollu mitään mainosta.” (Ehdokas 12). 
 

Kaikkein organisoidumpaa vaalityötä tehtiin Herttoniemen kirkkoherranvaalissa. Vaalissa 

kahdella ehdokkaana olleella oli organisoitunut taustajoukko, joka piti useampia 

vaalikokouksia. Jokaisella ehdokkaalla oli myös joko internet-sivut ja/tai Facebook-sivut. 

Vaalityön tekeminen nähtiin Herttoniemen vaalissa selviönä muihin kirkkoherranvaaleihin 

verrattuna. Ikään kuin alkuasetelmana tiedettiin, että julkisuuden saaminen olisi hankalaa. 

 

”Just sen takia, kun kun Helsinki ja toisaalta yhtä lailla Vantaa ja Espoo, ne on niin 

isoja isoja kaupunkeja, että et tosiaan yksittäisille vaaleille sen julkisuuden 

saaminen on hirveen vaikeeta ja sillon ehdokkaat joutuu ehdottomasti tekemään 

enemmän töitä. Ei oo paikallislehtee, joka on kiinnostunu kuka tulee meidän 

kirkkoherraks.” (Ehdokas 8). 

 

Herttoniemessä vaalityötä tehtiin internet ja Facebook-sivujen kautta. Ehdokkaat olivat 

useassa tilaisuudessa mukana. Jokaisella ehdokkaalla oli myös niin sanottu posteri eli 

jonkinlainen juliste jaossa seurakunnan tiloissa. Ehdokkaat kustansivat myös mainoksen 

itsestään alueella ilmestyvään lehteen. Mallia vaalityöhön ja kotisivuihin oli kyselty 

kirkkoherranvaaleissa mukana olleilta. 

 

”Ei noissa pienissä seurakunnissa, edelleenkään ei oo muissakaan ollu näköjään, tai 

sitä ei pidetä välttämättömänä. Mutta sitten ihan Helsingin kaupunkialueella, niin 
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myös sen takia mulle se oli erityisen tärkee, koska mä olin ainoo niinkun 

ulkopuolinen hakija, jota ihmiset ei tuntenu. Sitä kautta yritin sitte esitellä itteeni ja 

tulla tutuksi.” (Ehdokas 8). 

 

”No siis jokainen ehdokas esitti omat tota tämmöset posterinsa ja esitteensä, ja tota 

jokaisessa toimipisteessä oli jaossa ne. Sit oli nää paneelit, yhteisesiintymiset 

jossain kevätjuhlissa ja tämmösis tilanteissa, jotka ei ollu sinänsä vaalitilanteita.” 

(Ehdokas 7). 

 

Haastatteluissa nousi esille ohjeistuksen tarve vaalityön tekemiseen kirkkoherranvaalissa. 

Vaikka esimerkiksi Helsingin hiippakunta on työstänyt aineistoa tarkoitukseen ja 

kirkkohallitus on julkaissut mietinnön aiheesta, ei aineisto joko ollut tavoittanut 

ehdokkaita tai ne eivät sisällöllisesti kuitenkaan kohdanneet. 

Näkökohtia hyvästä vaalitavasta -aineisto sisältää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin 

periaatteita, joita noudattamalla edistetään hyvän vaalitavan toteutumista 

kirkkoherranvaaleissa. Aineistoa on tuotettu, koska vanhan kirkkolain mukainen 

rajoittuminen vaalityön tekemisestä on poistunut ja vaaleissa mukana olleiden 

ehdokkaiden profiloituminen on koettu tärkeämmäksi. Nykyinen kirkkolainsäädäntö ei 

millään muotoa kiellä vaalityön tekemistä, koska hyvän vaalitavan noudattaminen ei estä 

vaalien lainmukaisuuden toteutumista. Ainoastaan kirkon vaalijärjestyksessä on pykälä, 

joka kieltää äänestyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä äänestäjiin 

vaikuttamisen.
399

 

Näkökohtia hyvästä vaalitavasta -aineisto suosittelee, että vaalilautakunnan puheenjohtaja 

ja/tai seurakunnan kirkkoherra kutsuu kaikki hakijat tapaamiseen, jossa käydään läpi 

hyvän vaalitavan periaatteet ja vaaliin liittyvät käytännön järjestelyt. Ennen kaikkea 

ohjeistuksessa painotetaan hakijoiden tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua niin 

seurakunnan tilojen käyttämisessä kuin näkyvyydessä. Erityisesti tähän kiinnitetään 

huomiota, kun ehdokas tai ehdokkaat tulevat oman seurakunnan sisältä. Tällöin on 

seurakunnan huolehdittava siitä, että pappien välinen työnjako seurakunnassa säilyy 

vaaliprosessin aikana normaalikäytännön mukaisena ja työn tarpeista nousevana.
400

 

Tässä tutkimuksessa ehdokkailta tuli vaalityön ja reilun vaalitavan onnistumisesta pääosin 

hyvää palautetta. Toisen ehdokkaan mustamaalaamista tai muuten epäkunnioittavaa 

käytöstä eivät ehdokkaat olleet kokeneet.  

 

”Tää oli yllättävän, kuulostaa hassulta sanoo, yllättävän, mutta siis tää oli siisti tää 

kamppanja ja ja ja ehdokkailla oli hyvä niinku suhde--.” (Ehdokas 10). 

 

                                                           
399

 Näkökohtia hyvästä vaalitavasta 2006, 1; Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja 

hallinnolliset menettelyohjeet 2006, 3-5. 
400

 Näkokohtia hyvästä vaalitavasta 2006, 2. 
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”Joo, kyllä joo, ei kyllä mukavia ihmisiä, nää on kaikki ehdokkaat fiksuja.” 

(Ehdokas 7). 

 

Eräs ehdokas kertoi, ettei ollut pitänyt sopivana sitä, että yksi ehdokkaista kävi 

seuraamassa toisten ehdokkaiden vaalinäytteet. 

 

”Mua hämmästytti se, että [ehdokkaan nimi] kävi muiden ehdokkaiden 

vaalimessuissa, ku mä olin aatellu, että se on itsestään selvä, että ei mennä toisen 

ehdokkaan messuun mukaan. Ja hän oli siellä, mä kuulin siitä vasta sen jälkeen kun 

hän oli ollu [toisen ehdokkaan nimi] messussa, niin en mä sitte voinu sanoo, että älä 

tuu mun messuun. Hän perusteli sitte sillä, että kun hän on seurakuntalainen. No 

kyllä, mut siitä huolimatta niin mä en oikeestaan niinku kokenu sitä hyvänä 

tavallaan. Se niinkun tuo myös sitä, että siinä toisen ihmisen niinkun vaalin 

kannalta keskeisimmässä tilanteessa sitten vie huomiota siltä toiselta ehdokkaalta.” 

(Ehdokas 8). 

 

Tutkittavista seurakunnista Herttoniemi oli ainoa, jossa oli ollut ehdokkaitten ja 

kirkkoherran tapaaminen ennen vaalia. Tapaamisessa oli sovittu, milloin vaalityö voidaan 

aloittaa sekä oli käyty läpi vaalinäytteen toimittamisen periaatteet. 

 

”Me oltiin keskusteltu ihan alkumetreillä, et tota, joo esimes tota sovittiin sillon kun 

kaikki tai ehdokkaat sovittiin yhdessä kirkkoherran kanssa se, että millon viedään 

vaali esille. Että ne on samana päivänä, että kukaan ei niinku vie sinne etukäteen 

vaan se oli sovittu, että pääsiäisen jälkeen viedään. Joo tulikohan jotain muuta tota 

esille… niin just sitten messuihin liittyvää se oli sovittu, että kukaan ei pyydä 

ulkopuolisia tekstinlukijoita tai ylimäärästä kuoroo sinne tai mitään muuta 

tämmöstä, vaan että ne messut on mahdollisimman samanlaisia.” (Ehdokas 8). 

 

Muutoinkin aineistosta syntyi vaikutelma, että Helsingin hiippakunnassa vaalityön 

tekemiseen oli eniten perehdytty, ja siellä siitä oli myös ristiriitaisia ajatuksia. Eräs toisen 

vaalin ehdokas, joka oli kerran ollut mukana jossakin Helsingin kirkkoherranvaalissa, 

kertoi niistä negatiiviseen sävyyn.
 401 

 

”Helsingissä paitsi, että se oli tuota… paitsi et se on aika likasta yleensä touhua, 

niin niin kyl sitä niin ku välillä tuntuu, et se alkaa mennä jo aika överiks.” (Ehdokas 

10). 

 

Ohjeistukset muistuttavat hyvään vaalitapaan kuuluvan myös luottamushenkilöiden ja 

työntekijöiden pidättyvyys oman kantansa ilmaisuun. Heidän tulisi kertoa mielipiteensä 

yksityishenkilönä. Tilanne vaalien jälkeen voi muutoin olla hankala työyhteisössä.
402

 

                                                           
401 Kotimaa-lehti uutisoi toukokuussa 2010, miten vapputapahtumasta kehkeytyi vaaliriita Vantaalla. 

Kotimaa 14.5.2010, N:o 19. 
402

 Näkökohtia hyvästä vaalitavasta 2006, 3; Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja 

hallinnolliset menettelyohjeet 2006, 7. 
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Ehdokkaat eivät kertoneet työntekijöiden kannatuksesta. Herttoniemessä ehdokkaat 

kävivät vaaliprosessin alussa seurakunnan työntekijäkokouksessa mukana. Mieluummin 

ehdokkaat verkostoituivat luottamushenkilöiden suuntaan ja hakivat kannatusta sieltä. 

Herttoniemessä kävi myös ilmi, että moni vaalilautakunnan jäsenistä kuului ehdokkaan 

tukiryhmään. 

 

”Työyhteisö kyllä toimi minusta ihan neutraalisti ja ja ja sillai demokraattisesti, että 

ketään ei niinkun, kenenkään puolesta ei vaalityötä tehty--. ” (Ehdokas 2). 

 

Kirkkohallituksen ohjeistus muistuttaa lisäksi väistyvän kirkkoherran erityisen 

pidättyvästä roolista mielipiteen ilmaisuun vaaliprosessin aikana. Kahdessa vaalissa 

väistyvän kirkkoherran rooli nousi esiin. Toisessa vaalissa kaksi ehdokasta oli tietoisia 

siitä, että väistyvä kirkkoherra oli ilmaissut kannattavansa toista ehdokasta. 

 

”Mulle kyllä sanottiin, että edellinen kirkkoherra oli sitten jossain 

puheenvuorossaan kannattanu [ehdokkaan nimi], mutta mä en itse kuullu semmosta 

puheenvuoroa. Ja tuota, no sen hän ainaki sitte oli, oli kai, [ylimääräinen ehdokas] 

siitä kertoi, että häntä oli kielletty saarnaamasta Uskelan kirkossa.” (Ehdokas 11). 

 

”No hän kävi kannustamassa. Kyl se teki selväks sen ja oli tehny täällä muilleki, 

että kuka hänen ehdokkaansa on, mutta et tuskin mitenkään sillä lailla, että nyt olis 

epäsopivasti kauheesti. Tai saahan sitä ihminen kannattaa ketä kannattaa ja kertoo 

sen julkisesti, jos haluaa, mutta ei nyt sillä lailla… mutta kuitenkin vain pienissä 

porukoissa.” (Ehdokas 10). 

 

Toisessa vaalissa ehdokkaan ja väistyvän kirkkoherran välillä oli sukulaisuussuhde. Eräs 

ehdokas ajatteli sen vaikuttaneen vaali-ilmoittelun ja tiedotuslinjan vähäisyyteen vaalissa. 

Hän oli kuullut huhuja, että koska vaalissa oli mukana kirkkoherran viran menettänyt 

hakija, kyseessä olisi ollut sopuvaalit. Tällaista hän ei kuitenkaan itse ollut vaalin aikana 

huomannut. 

 

”Mutta mä en tiiä, ei kai se mikään salaisuus oo, että tää on jotakin kautta myös 

sukua hänelle tämä [ehdokkaan nimi], ehkä se on tullu ilmi jo tässä. Joo, niin tuo 

noin, sellanen ennakkokäsitys oli, että hänellä on vähän vaikee tilanne tässä niinku 

lähtötilanteessa olla neutraali ja puolueeton, ja ehkä se jotenki siinä ilmottelun 

vähäisyydessä itestä tuntu, että oisko tässä nyt sitte joku.” (Ehdokas 9). 

 

Eeva Aarnion tutkimuksessa varsinais-suomalaisten kansanedustajien mediakuvasta, käy 

ilmi, että kansanedustajaksi pääseminen edellyttää tunnettuutta. Aarnion mukaan 

äänestäjät muodostivat kuvat usein maksetun vaalimainnon ja tiedotusvälinejulkisuuden 

kautta. Riskejä vaalikampanjassa pyrittiin välttämään valitsemalla perinteisiä 

kampanjamuotoja. Ehdokkaiden mediakuva alkoi muodostua jo kampanjavaiheessa lehti-
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ilmoituksista. Parhaana tapana tavoittaa äänestäjiä pidettiin kasvoista kasvoihin tapahtuvaa 

kontaktia.
403

 

Vaalityön luonne ja merkitys on muuttunut vuosien varrella kirkkoherranvaaleissa. Myös 

kirkkoherraksi pääseminen edellyttää tunnettuutta. Ristiriitaista on se, että onko vaalityö 

huonon tiedotustyön paikkaamista vai ehdokkaan tarvetta erottua edukseen 

äänestystilanteessa. Aineiston perusteella vaalityö Herttoniemessä oli sekä huonon 

tiedottamisen paikkaamista että omaehtoista vaalityötä. Helsingin hiippakunnan 

ehdokkailla oli selvä kuva siitä, että vaalityötä pitää tehdä. Äänestysprosentit tukevat tätä 

näkemystä. Salossa vaalityöhön suhtauduttiin ristiriitaisesti. Toisaalta siihen tiedettiin 

olevan mahdollisuus ja sitä tehtiin suurimmaksi osaksi varovaisesti, toisaalta liiallista 

kampanjointia pidettiin hieman outona. Pohjoisen vaalityö kanavoitui virallisia reittejä 

pitkin. Omaehtoista kampanjointia oli vähän, eikä Helsingin tyyliseen kampanjointiin 

nähty vielä tarvetta. Oulujoella ehdokkaiden omat tilaisuudet näyttivät seurakunnan 

järjestämiltä, vaikka ne olivatkin ehdokkaiden järjestämiä ja organisoimia. Mielenkiintoisa 

on seurata, millä aikataululla vaalikampanjointi tulee aktiivisemmaksi pohjoisemmassa 

Suomea ja millä tavalla.  

Piispat suhtautuivat ehdokkaiden vaalityön tekemiseen varauksellisesti. Piispojen mielestä 

positiivinen omana itsenä esiintyminen oli hyväksyttävää ilman toisten hakijoiden 

alentamista. Näkemyksissä tuli myös esille, että ehdokkaan esitteleminen pitäisi jättää 

pikemminkin seurakunnan tehtäväksi kuin ehdokkaan huolehdittavaksi. 

 

”Kyllä lähden niinkun lähden siitä, että että positiivinen oman itsensä esitteleminen 

ilman, että se tapahtuu toisia hakijoita mollaamalla tai tai panettelemalla, niin niin 

kyllä se on minusta tätä nykyaikaa ja se on myöski hyväksyttävää.” (Piispa 1). 

 

”Kyllä mun mielestä myöskin, niin kun… niin kun tämmönen ehdokas saa näkyä, 

niin kun niin kauan, kun se kun nimenomaan sen tavotteena on se, että… että tuota 

käy julki mahollisimman hyvin ja selvästi, että minkälainen kandidaatti tää nyt olis 

sinne tarjolla.” (Piispa 2).  

 

Salossa ja Herttoniemessä ehdokkaiden vaalityöhön suhtauduttiin seurakuntalaisten 

haastattelussa eri tavoin. Salossa ehdokkaiden vaalityötä seurattiin positiivisesti, mutta 

hiukan myös epäluuloisesti. Vaalityö oli ihmisten kahvipöytäkeskustelun aihe. 

Seurakuntalaiset ihmettelivät esimerkiksi ehdokkaan oman rahan kuluttamista 

vaalityöhön. Herttoniemessä vaalityön tekeminen oli seurakuntalaisen silmissä itsestään 

selvää. 
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”Ei ne tehneet semmosta yksityistä muuta, kun tää yks. Mun mielestä tämä 

ylimääränen niin niinku mä kerroin, niin että hän jakeli illan hämyssä 

postilaatikkoihin omia esitteitä ja niitä näkyi aika paljon ja sitte hänellä oli erittäin 

aktiivista mainontaa lehdessä sekä sekä tota tässä alue Salonseudun Sanomissa, että 

sitte näissä ilmaisjakelulehdessä. Hänellä oli erittäin näkyvää mainontaa esitteitä ja 

kuvia ja… -- ei sitä vaan ei naureskeltu, mutta katottiin että kylläpä panee tää 

ylimääränen hirvittävästi rahaa vaalityöhön, että se nyt oli semmonen 

kahvipöytäkeskusteluaihe ja ja tota mutta kyllähän niissä alkaa olla semmosia 

maallisten vaalien piirteitä näissäkin ihan selvästi ja miksei sais, miksei totta kai saa 

olla ja ei se sitä varmaan sitä uskon asiaa heikennä joo.” (Seurakuntalainen 6). 

 

”Tuota tänä päivänä realiteetti on, että jos ehdokas ei millään tavalla tule ite ulos, 

niin ei oo mitään mahollisuuksia. Sitä on vaan tehtävä vaalityötä.” 

(Seurakuntalainen 5) 

 

4.3.2. Kotisivut ja Facebook 

 

Internetin osalta ehdokkaat hyödynsivät omia kotisivujaan sekä Facebookia, yhdessä 

vaalissa myös blogia, tosin se oli organisoitu seurakuntayhtymän kautta. Eeva Aarnion 

tutkimuksessa poliitikot pitivät omia kotisivuja aktiivisuuden ja tärkeänä tiedonvälityksen 

kanavana ensimmäistä kertaa 2000-luvun alussa. Kotisivuihin suhtauduttiin myönteisesti, 

vaikka moni oli perustanut ne vain välttääkseen negatiivista huomiota. Internetin 

merkitystä korostettiin kuitenkin yhä merkittävämpänä väylänä.
404

 Uutta eri vaaleissa on 

ollut erityisesti sosiaalisen median tulo osaksi vaalikampanjaa. Se on nähty kampanjoiden 

luonnollisena osana.
405

 Piia Mustosen mukaan sosiaalisessa mediassa on kyse 

keskustelusta ihmisten kanssa, se on ajatusten, kokemusten ja informaation vaihtoa. 

Sosiaalinen media toimii internet-pohjaisissa sovelluksissa, jotka on valmistettu 

keskustelulle, sosiaalistumiselle ja internet-työskentelylle online-tilassa. Mustosen 

mukaan suosituimmat sosiaalisen median muodot ovat blogit, keskustelufoorumit, wikit, 

yhteisöpalvelut, virtuaalimaailmat sekä äänen, kuvan ja videon jakamiseen erikoistuneet 

sovellukset.
406

  

Oulujoen vaalissa ehdokkaat pitivät blogia. Tämä oli osa seurakuntayhtymän 

viestintäsuunnitelmaa. Blogin voi määritellä eräänlaiseksi verkkopäiväkirjaksi.
407

 

Oulujoen ehdokkaiden blogit pitivät sisällään enemmänkin hartauskirjoituksia kuin omia 

ajatuksia tai näkemyksiä. Kuvia blogeissa oli ehdokkaiden kotiarkistoista. Blogien yksi 
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405
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olennainen piirre on ollut myös niiden kommentointimahdollisuus. Tätä ei kuitenkaan 

ehdokkaiden blogeissa ollut.
408

 

Sosiaalisen median kanavat tulivat kirkkoherranvaaleissa tärkeiksi.
409

  Facebook on tämän 

hetken tärkein sosiaalisen median muoto.
410

  Kesäkuussa 2011 Facebookilla oli 750 

miljoonaa käyttäjää maailmalla.
411

 Juuri Facebookissa tehtiin vaalityötä kasvavassa 

määrin. Muut sosiaalisen median kanavat eivät olleet ehdokkaiden käytössä. Facebook on 

yhteisö, jossa voi ylläpitää ihmissuhteita, keskustella, pelata. Facebookissa voi liittyä 

erilaisiin ryhmiin. Haasion mukaan Facebookissa mukana olemista pidetään jo 

edellytyksenä sille, että on uskottava.
412

 Suomalaisista Facebookia käyttää 40 

prosenttia.
413

 

Facebookissa on mahdollisuus tehdä vaalikampanjointia kolmessa eri ”tilassa”: 

fanisivuilla, profiilissa tai ryhmässä. Fanisivu on sivusto, jossa käyttäjä voi tykätä kyseistä 

sivusta. Päivi Lukan mukaan fanisivuston kautta ehdokas voi ”keskittää keskustelun 

äänestäjien kanssa fanisivulle ja koota sivulle linkit muihin sovelluksiin tuotettuun 

materiaaliin sekä ehdokkaaseen liittyviin verkkouutisiin.” Lisäksi Facebookissa on kaksi 

muuta yhteisömuotoa, profiili ja ryhmä. Profiilissa verkostoidutaan lähettämällä ja 

hyväksymällä kaveripyyntöjä. Näin profiilissa yhteisöllisyys perustuu kaverisuhteeseen 

eikä kannattamiseen. Ryhmä toimii puolestaan ”yhteisöllisyyden luojana ja 

yhteydenpitovälineenä samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa paikallisesti tai 

maailmanlaajuisesti”.
414

 

Vaalikampanjointiin sosiaalinen media on tullut olennaiseksi osaksi. Vuoden 2010 

seurakuntavaaleihin tarjottiin verkkonäkyvyyttä kampanjasivujen kautta Facebookissa, 

verkkokeskusteluissa, videoissa ja blogissa. Aallon ja Uusisaaren mukaan Facebook auttaa 

mediahuomion keräämisessä. Suomalainen Facebookin käyttäjä innostuu mukaan, jos 

tarina on puhutteleva.
415

 Päivi Lukka teki tutkimuksen Facebookista vuoden 2012 

presidentinvaalikampanjan poliittisen mainonnan välineenä. Kaikissa kampanjoissa 

käytettiin Facebookia. Suosituin palvelun tarjoamista mainonnan keinoista olivat 

fanisivut. Kohderyhmä oli 18–50-vuotiaat. Kampanjapäälliköiden mukaan tavoitteet 

onnistuivat 83 prosenttisesti hyvin tai erittäin hyvin. Lukan tutkimuksessa Facebook-
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kampanjoinnin tavoitteet tulivat näkyviin kolmen päätavoitteen kautta: saada lisää 

kannattajia, hengen luominen ja vuorovaikutus (kuvio 1).
416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Facebook-kampanjoinnin tavoitteet. 

 

Tämän tutkimuksen vaaleissa ehdokkaiden kotisivut olivat kohtuullisen suosittuja ja ne 

toimivatkin erityisen hyvin niille, joilla ei ollut Facebookia. Kotisivujen hyviä puolia ovat 

mahdollisuudet muokata niitä ja tehdä niistä sellaiset kuin haluaa. Kotisivut olivat 

selkeästi näissä vaaleissa pääkanava verkkokampanjoinnissa. Kotisivut esittelivät 

ehdokkaat ihmisinä ja kirkkoherraehdokkaina. Sivut saattoivat olla sisällöllisesti hyvinkin 

laajat, yhdellä ehdokkaalla sivujen sisältö oli kuusi A4:sta jakautuen omaelämänkertaan, 

teologiseen ajatteluun, seurakunnan työyhteisöön ja johtamisnäkyyn. Kotisivuilla saattoi 

olla myös laaja kuvamateriaali ehdokkaista. Ylipäätään kotisivuilla kerrottiin omasta 

työnäystä, johtamiskokemuksesta, työhistoriasta, kirkkoherranvaalien aikatauluista ja 

omasta itsestä. Erään ehdokkaan kotisivuilla oli käyty noin 800 kertaa. Yksi ehdokkaista 

kertoi, ettei vaalitilanne ollut muotoutunut sellaiseksi, että kotisivuja tai muuta kampanjaa 

olisi tarvinnut ruveta valmistelemaan. Ehdokkaan mielestä vaalia ei ratkaistu kyseisillä 

media-areenoilla. Kotisivujen rakentamiseen käytettiin hyväksi myös seurakunnan 

erityistarpeita. 

 

”Joo no se omat sivut… niin se tuntu siltä, että kun seurakunta ei erikseen oikein 

sivuillaankaan paljo tästä vaalista mitään kertonu, niin tuntu semmonen olo, että 

eihän tästä kukaan saa tietoa, jos ei nyt tee niitä sivuja. Ja sitte mä kyselin joiltaki 

täällä Helsingissä vaaleissa olleilta ja katoin vielä niinku niitä ihmisten tekemiä 

sivuja niin totesin, että se on ehkä ehkä syytä tehdä ja toisaalta se oli hyväkin, koska 
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-Hankkia uusia kannattajia 

-Kasvattaa tykkääjien ja sivusta 
puhujien määrää 
-Hankkia uusia faneja FB-
verkoston kaverien avulla 

-Pitää 
kampanjatunnelmaa yllä 
vapaaehtoisten kesken 
-Innostaa kannattajia 
toimimaan 

-Jakaa tietoa potentiaalisille 
äänestäjille 
-Vastata kaikkiin kysymyksiin 
-Päivittää fanisivua monta kertaa 
päivässä 
-Olla aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa kannattajien 
kanssa 
-Ylläpitää ja vahvistaa ehdokkaan 
ja äänestäjien välistä suoraa 
rajapintaa 
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mä tein sen sillä sapluunalla, et mä mietin sen mikä oli siihen hakuilmotukseen tai 

siihen sisältöön laitettu, että minkälaista mitä seurakuntaneuvosto oli toivonu 

kirkkoherran kehittävän ja kiinnittävän huomiota, niin siitä mä sain niinku 

semmossen näkökulman et minkälaiset sivut aion tehä ja sitte tietysti 

kuvamateriaalia täyty sitte vähän niinku ruveta ite ite miettimään.” (Ehdokas 9). 

 

Facebookin käyttö kampanjoinnin välineenä oli kuitenkin huomattu oivallisena. Oulujoen 

ja Tyrnävän vaaleissa sitä ei vielä ollut, mutta Salossa ja Herttoniemessä kyllä. 

Facebookin kautta ehdokkaalla oli mahdollisuus internetsivuja aktiivisemmin verkostoitua 

ja hahmottaa ketkä seurakuntalaisista tai Facebook-kavereista tykkäsivät sivuista. 

Facebook oli käytössä kolmella varsinaisella ehdokkaalla ja ylimääräisellä ehdokkaalla. 

Facebookissa ehdokas voi jakaa tietoa vaalista aktiivisesti. Facebook-sivut on myös 

helppo perustaa. Facebook näyttää tulevan entistä aktiivisemmin 

kirkkoherrakampanjoinnin välineeksi. Facebook-sivut perustettiin pian vaaliasetelman 

tultua julkiseksi. Erään ehdokkaan mielestä Facebook-tykkäyksiä oli vähemmän (alle 

sata), koska moni saattoi aristella mielipiteensä kertomista siitä jäävän ”julkisen jäljen” 

takia. Facebook ei välttämättä ollut kaikille vaalikampanjan varsinainen väline, mutta 

vaalia pidettiin omilla sivuilla esillä. Facebookin kautta haluttiin tuoda henkilöhistoriaa, 

ajattelua ja kasvoja tutuiksi laajemmalle joukolle. Tykkäyspyyntöjä lähetettiin omille 

kavereille ja pyynnöllä lähettää eteenpäin. 

 

”Ja sit se facebookki oli jotenki niinku selviö, et mä oon ite pari vuotta ja täs 

työssäki tarvii käyttää sitä sitä tuota kanavaa, niin kun niin se tuntu jotenkin, että 

sitä kautta se tieto varmasti ainaki jonku verran menee.” (Ehdokas 9). 

 

Yksi ehdokkaista ei ollut tehnyt erillisiä vaalisivuja Facebookkiin, mutta oli avannut oman 

profiilinsa kaikille luettavaksi. Päätökseen vaikutti se, ettei ehdokas tuntenut kovin montaa 

seurakuntalaista. Ehdokas arveli kuitenkin, että Facebook on merkittävä kanava nuorten ja 

keski-ikäisten tavoittamiseksi.  Ehdokkaan mielestä Facebook-sivut voivat kääntyä myös 

ehdokasta vastaan, jos ne ovat huonosti hoidetut tai tykkäyksiä on tullut vähän. 

Facebookin käyttö vaatii sosiaalisen median käyttötaitoja ja apuvoimia verkoston 

kasvattamiseksi. 

Salossa ylimääräisellä ehdokkaalla oli fanisivusto, jota oli tykätty 150 kertaa. 

Vaaliteemana ehdokkaalla oli Uudistuvan seurakunnan puolesta -slogan. Sivuilla oli 

ehdokkaan pitämiä saarnoja toukokuulta 2011 sekä ehdokkaan kirjoittama juttu 

kirkolliseen lehteen. Sivuilla oli myös seurakuntaa koskevia artikkeleita ja ajankohtaisia 

asioita kirkosta. Eniten sivuilla oli äänestysohjeita, ehdokkaan vaalikonevastaukset, 

linkkejä ehdokasta koskeviin lehtijuttuihin. Erityisesti ennakkoäänestyksen alkaessa alkoi 

myös ehdokkaan lähes päivittäinen aktiivinen kirjoittelu Facebook-sivuille. Kirjoitukset 

olivat luonteeltaan hengennostatusta äänestämiseen. Lopuksi oli tiedotus vaalin tuloksesta. 
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Fanisivut olivat tykänneet Nuori yrittäjyys, Nuorten ekumeniaa, Turku 2011 ja Reilu 

kauppa -sivustoista. 

Yhdellä Herttoniemen ehdokkaalla Facebook-sivu oli profiililuonteinen. Ilman 

kaverilisäystä sivustoille ei päässyt katsomaan, mutta sivustosta näkee kuitenkin, että sivut 

olivat Facebook-asetelman mukaiset. Sivuilla oli lähinnä CV:n tyyppinen sisältö ja 

vaaliteemana ”vuorovaikutus-luottamus-yhteys”. Sivuja oli tykätty 49 kertaa. Toisella 

ehdokkaalla Facebookista löytyi samankaltainen perusinformaatio työurasta ja perheestä. 

Facebook-sivujen luonne vaihteli. Toisille ne olivat vaalitiedotuksen kanavia, toisille 

ajatusten ja näkemysten esille tuomista. Aika paljon sivustoissa toteutui blogimainen lyhyt 

ajankohtainen sanoma, joko maallinen tai hengellinen. Toisissa pyrittiin selvään 

vuorovaikutukseen, kun taas toiset olivat luonteeltaan hengennostatusta ja pyrkimystä 

saada lisää kannattajia. Sivustoilla myös tykättiin toisia Facebook-sivuja, esimerkiksi 

yhteisön, firman tai jonkin hankkeen Facebook-sivuja, joilla saattoi luoda erilaisia 

mielikuvia ja kertoa ehdokkaan mieltymyksistä. Salossa ja Herttoniemessä Facebook-sivut 

oli perustettu vaalinäytepäivien määräytymisen yhteydessä. 

Facebook on helppo, edullinen ja tehokas kampanjointiväline. Facebookin käyttö 

todennäköisesti lisääntyy eri vaalien kampanjointien yhteydessä tulevaisuudessa. 

Facebook mahdollistaa kampanjoinnin myös niin, että kannattajan omaan profiilikuvaan 

on mahdollista kiinnittää PicBadges-merkki, eli eräänlainen kannatuspinssi.
 
 

Vaalityön vaikutusta kirkkoherranvaalin lopputulokseen on tämän tutkimuksen puitteissa 

vaikea arvioida. Jotakin voi kuitenkin päätellä vaalityötä tehneiden ehdokkaiden ja 

äänimäärän suhteesta. Vaalityö näyttää aktivoineen niitä ja tarjonneen informaatiota niille, 

jotka mahdollisesti muutoinkin olisivat tulleet äänestämään. Vaalityöllä on mahdollista 

vaikuttaa ehdokkaiden äänimääriin. Salon ylimääräisen ehdokkaan aktiivinen kampanja 

saattoi olla syynä suurelle äänimäärälle (enemmän kuin puolet annetuista äänistä). 

Herttoniemessä ehdokkaiden äänimäärään lienee vaikuttanut eniten tukiryhmän 

kokoaminen. Herttoniemessä toisella vaalisijalla olleella ei ollut tukiryhmää eikä niin 

aktiivista kampanjointia kuin kahdella muulla, mikä näkyy suoraan äänimäärissä (7,3 

prosenttia äänistä, kun voittaja sai 59,3 ja toiseksi tullut 33 prosenttia äänistä).  

4.3.3. Taustaryhmittymät, tukiryhmät ja taustahenkilöt 

 

Bourdieun eräs kentän tavoiteltava pääoma on sosiaalinen pääoma. Se on suhteita, 

verkostoja, tuttavuus ja arvostussuhteita. Sosiaalinen pääoma on ryhmäjäsenyyttä, se on 

jäsenyyttä samankaltaisten, toisiaan arvostavien henkilöiden tai organisaatioiden 

verkostossa. Bourdieun mukaan jäsenyys tuo arvostusta, joka on muutettavissa 
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taloudelliseksi pääomaksi. Sosiaalinen pääoma on myös yleensä symbolista, se on 

olemassa ”toisten silmissä”. Symbolisen pääoman hallinta edellyttää habitusta, kentällä 

toteutuvan kunnioituksen ja maineen hankkimista.
417

 

Kirkkoherraehdokkailla oli vaalikentällä erilaista sosiaalista pääomaa. Tutkimuksen 

vaaleissa taustaryhmittymät jakaantuivat sekä herätysliiketaustaisiin että perustettuihin 

tukiryhmiin. Tukiryhmät olivat joko ehdokkaan perustamia tai seurakuntalaisten tai muun 

yhteisön omatoimisesti muotoutumia. Tässä yhteydessä tukiryhmällä ei voi kuitenkaan 

tarkoittaa esimerkiksi tietyn työntekijäjoukon tai seurakuntalaisryhmän kannatusta.  

Ehdokkaista vain kaksi vastasi, ettei heillä ollut minkäänlaista taustatukea tai 

taustaryhmittymää kirkkoherranvaalissa. Kuitenkin taustaryhmittymän rooli koettiin 

erilaiseksi ja eri vahvuiseksi. Joillakin ehdokkailla oli jo valmiiksi jonkinlainen 

tukiverkosto, joka saattoi olla syy ehdokkaalle lähteä hakemaan virkaa. Toisilla verkosto 

ja taustatuki organisoituivat vasta vaalien aikana. 

Vain Oulun hiippakunnan vaaleissa ehdokkaana olleet vastasivat, että heidän 

taustaryhmänsä oli lähinnä herätysliike. Heistä kolme kertoi taustaryhmäkseen 

vanhoillislestadiolaisuuden ja kaksi herännäisyyden. Yksi koki saaneensa taustakseen 

herätysliikkeisiin sitoutumattomat seurakuntalaiset. Herätysliiketausta ei ollut samanlaista 

tietoista kannattajaryhmän kokoamista kuin Herttoniemessä. Herätysliike 

taustaryhmittymänä koettiin enemmänkin taustavaikuttajana vaaleissa. Myös alueelliset 

vaikutukset painoivat Oulun hiippakunnan kahdessa kirkkoherranvaalissa. Ehdokas saattoi 

olla kotoisin seurakuntaan kuuluvalta alueelta tai ollut siellä pitkään töissä. 

 

”Herättäjäpuolen uskon, että siellä ovat kattoneet minut omaksi ehdokkaakseen, 

koska mä kuitenki oon Herättäjä-Yhistyksen toiminnassa jonku verran mukana. En 

oo kuitenkaan paikallisen Herättäjä-Yhistyksen aktiivien kanssa ollu sillain 

tekemisissä. Tiedän, että [naapuriseurakunnan] aktiivit ovat sitten heijän, sen paikan 

aktiivi- paikkakunnan aktiivien kanssa ollu jossain yhteyksissä ja ne levittäneet niin 

sanotusti hyvää sanaa minusta.” (Ehdokas 4). 

 

”No kyl mää siis sen oon tota tiedostanu sen, että niinku niinku tota on ollu tukea 

oman herätysliiketaustan niinkun vanhoillislestadiolaisesta kristillisyyestä. Niin 

siellä sieltä on ollu, ollu aika yksimielinen tuki--.” (Ehdokas 6). 

 

Toisessa vaalissa mukana oli kaksi vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvaa 

ehdokasta, joista toinen koki, ettei ollut saanut omasta herätysliikkeestä niinkään tukea, 

koska tuki oli mennyt toiselle. Herätysliiketukea ei muutenkaan koettu rajoittavana, vaan 

moni tiedosti äänien tulleet myös muualta. Herätysliiketausta saatettiin kokea jopa lievänä 

rasitteena. 
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 Ruuskanen 2001, 26–27; Hiltunen 2013, 186. 
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”Varmaan minä oon saanu Rauhanyhistyksen väeltä paljon ääniä, mutta tuota, kun 

sain 741 ääntä, niin vähintääkin puolet niistä äänistä on jotaki muita--. Rauhan 

Tervehdyksessä oli [toimittajan nimi] juttu valitusta kirkkoherrasta ja siellä siellä 

[toimittajan nimi] kysy sitten [valitun kirkkoherran nimi], että yllättikö 

lestadiolaisten suuri äänimäärä. Se kysymys niinku loukkas mua henkilökohtaisesti, 

mutta mä uskon, että erityisesti se loukkas minua äänestäneitä ei-lestadiolaisia, 

koska heidät tavallaan niinku leimattiin.” (Ehdokas 2). 

 

Salossa ja Herttoniemessä kukaan ehdokkaista ei maininnut herätysliiketaustaa 

taustaryhmittymäksi eikä muutoinkaan taustalla vaikuttavaksi voimaksi. Sekä Salossa että 

Herttoniemessä yksi ehdokas vastasi, ettei heillä ollut tiedossa minkäänlaista 

taustaryhmittymää. Herttoniemessä taustaryhmittymät muodostuivat kahden ehdokkaan 

perustamista tukiryhmistä. Toinen ehdokas kokosi tukiryhmää taloyhtiön, harrastuksen ja 

työstä tulleiden tuttujen kautta sekä alueellisen Herttoniemi-seuran kautta. Toinen ehdokas 

lähti kokoamaan tuntemiaan ihmisiä ja erityisesti seurakunnan eri alueilta heidän 

edustamistaan verkostoista ja muitakin kuin seurakuntayhteisön piiristä, kuten eri 

järjestöistä, Martoista, Lions-klubista ja partiosta. 

 

”Sittemmin siihen mun tukijoukkoon tuli aika paljon tämmössiä, jotka on 

verkostoitunu nimenomaan siihen Herttoniemi-seuraan ja siihen niinku 

alueellisuuteen, et se oli se josta muodostu loppujen lopuks sit se ydinjoukko mun 

tukijoukoissa. -- Et mulla itellä oli se taloyhtiö ja sit ku mä oon tämmönen 

harrastaja nii mulla oli vähän niinku verkostoa tonne urheilupuolelle ja sit mitä tän 

työn kautta on tullu.” (Ehdokas 9). 

 

”No siis joo mullahan oli siis varmaan paras organisaatio tässä vaalissa, että mä 

tietosesti, mä haarukoin ensinnäki ihmiset, jotka mä ennestään tiesin tai tunsin, 

mutta myöski siitä näkökulmasta siis enhän mä kaikkia pyytäny, jotka mä tiesin tai 

tunsin vaan siitä näkökulmasta, että minkälaisia verkostoja he edustaa, ja että 

tasapuolisesti on joka alueelta siis neljältä alueelta Kulosaari Myllypuro 

Herttoniemi ja Herttoniemen ranta. Et joka alueelta tämmösiä valmiiks 

verkostuneita ihmisiä, joilla on joku muukin yhteisö kuin seurakunta eli et martat, 

laijonit, partio, tämmösiä.” (Ehdokas 7). 

 

”Kulosaaressa perustettiin tukiryhmä -- joka haki tätä virkaa ja sitte allekirjottanutta 

pyydettiin siihen tukiryhmään mihin mä ilolla suostuin. Ja sit mä siinä tukiryhmässä 

vielä päädyin työryhmään, joten mä katselin tietyllä tavalla aika sisältä näitä vaaleja 

ainakin yhden ehdokkaan näkökulmasta ja sitte koko tän prosessin.” 

(Seurakuntalainen 5). 

 

Kummallakin tukiryhmällä oli kolmesta neljään kokoontumista. Toisella ehdokkaalla oli 

vielä tukiryhmästä erottuva pieni työryhmä, joka operoi lähinnä käytännön vaalityötä. 

Ehdokas sai tukiryhmältä myös taloudellista tukea. Tässä mielessä ehdokkaan sosiaalinen 

pääoma tuotti myös taloudellista pääomaa. 

 

”Meillä tosiaan oli muutama, oliko meillä kolme vai neljä kokoustaki, jossa me 

pohdittiin, että missä mennään, tai ei ne nyt kokouksia virallisia ollu, mutta 
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kuitenki, että ne oli siellä mun kotona sitten lopulta, että tota se oli niinku ihan ihan 

hyvä systeemi.” (Ehdokas 9). 

 

”No tarpeen mukaan, mutta olikohan meillä nyt kolme neljä semmosta isompaa 

kokousta ja sitte semmonen pieni työryhmä, joka siinä välissä sitten kommunikoi. 

Ei nyt välttämättä kokoonnuttu, vaan siis oli jatkuva kommunikointi, että mitä 

seuraavaks ja näin ja sitte tota siinä myöski he keskenään päätti ryhtyä tämmöseen 

taloudelliseen tukemiseen näitten mainosten painattamisen osalta. Et siihen mul ei 

ollu sinänsä mitään odotuksia, enkä enkä tietysti sit ruvennu kerjäämäänkään 

pyytelemään, et mä olin varautunu siihen, et mä maksan kulut mitä tarvii, mut et he 

keskenään sitte päätti siitä. Se oli tietysti aika iso juttu.” (Ehdokas 7). 

 

Tukiryhmän merkitys ehdokkaan vaalityölle oli sekä henkistä tukea että käytännön työtä. 

Tärkeimpänä toinen ehdokkaista piti tukiryhmän tekemää viestintätyötä; kukin 

tukiryhmäläinen viestitti vaalista ja vaalin kulusta omalle yhteisölleen. Tukiryhmässä ollut 

seurakuntalainen kertoi levittäneensä kampanjaesitteitä sadan esitteen verran ja ottaneen 

vaalin esille aina, kun se oli mahdollista. 

 

”No siis sehän on tota ehdokkaille ensiarvosen tärkee henkinen tuki, että on 

tämmönen joukko joka panostaa suhun ja tukee sua ja antaa palautetta. Myöskin 

kertoo mitä kentällä kuulee ja näkee. -- Niinku heillä on verkostot siellä omilla 

omissa asuinympyröissään, niin sen tietää, et se menee selkeesti läpi. Se ei oo vaan 

yksittäisiä ihmisiä, vaan tiettyjen yhteisöjen edustajia ja he viestittää niinku kaikki 

sille omalle yhteisölleen siellä.” (Ehdokas 7). 

 

”No se voi olla melkein millä miltä pohjalta, vaan että kunhan on ihmisiä, jotka 

jollain tavalla pitää tätä esillä ja kutsuu ihmisiä ja kertoo ehdokkaasta ja 

mahdollisesti jakaa vaaliesitteitä tai jotain muuta. Varsinkin sitten kertoo, että missä 

äänestetään ja millon.” (Ehdokas  8). 

 

”Määki jaoin meijän taloyhtiössä, niin siin on kuuskymmentä asuntoo. Yhden 

luukusta mä en saanu, niin kaikkiin kämppiin jaoin, ku me oli sovittu, että jokainen 

jakaa vähintään sata, ja sit niit tuli jaettua. Tuolla ku kävi syömässä, niin ku rupes 

pöydässä juttelee, niin mä otin esille kirkkoherranvaalin ja niin poispäin. Ja sitte 

metroasemilla ja muuta.” (Seurakuntalainen 5). 

 

Herttoniemessä kaksi tukiryhmää kirjoitti Kirkko ja kaupunki -lehteen 

kannatusilmoituksen lehden mielipideosastolle. Toisessa kerrottiin neljän eri alueen 

seurakuntalaisen suulla, kuinka he tuntevat ehdokkaan monista yhteyksistä pitkältä ajalta 

ja ehdokkaan monipuolisesti osaamisesta sekä kyvystä hoitaa kirkkoherran virkaa. Toisen 

tukiryhmän ilmoitus oli vajaa kaksi viikkoa ennen vaalia ilmestyneessä lehdessä. Sen oli 

allekirjoittanut seitsemän seurakuntalaista, joiden nimien lisäksi oli ammatti ja koulutus. 

Kannatusilmoituksessa kerrottiin ehdokkaan pääajatus seurakunnan toiminnasta 
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aktiivisena ja avoimena yhteisönä ja perusteltiin ehdokkaan pätevyys seurakunnan 

kirkkoherraksi.
418

 

Salossa ei voida puhua ehdokkaiden tukiryhmistä, jollaisena ne Herttoniemessä 

esiintyivät. Salossa taustaryhmät muodostuivat seurakuntalaislähtöisesti. Eräs ehdokas 

kokikin, että hänellä ei ollut tarvetta lähteä rakentamaan itse kampanjaa, koska 

seurakuntalaiset olivat niin aktiivisia. Taustatuen tarve koettiin tärkeäksi. 

 

”No ehkä se oli yks siihen, ettei kattonu hirveesti asi- aiheekseen alkaa 

kamppanjoida, mutta mut emmä tiedä olisko sitä muutenkaan työn ohessa alkanu 

alkanu, mutta kyllä se joka tapaukses niinku toi ihan toisenlaisen fiiliksen siihen 

olemiseen.” (Ehdokas 10). 

 

Salossa ehdokkaat kokivat saaneensa tukea luottamushenkilöiltä ja seurakunnan 

lähetysaktiiveilta. Erään ehdokkaan tueksi menneet luottamushenkilöt julkaisivat omilla 

nimillään kannatusilmoituksen lehdessä. Toinen ehdokas arveli saaneensa myös ääniä 

erityisesti seurakunnan vanhoista pienistä seurakunnista. Salossa ehdokkaat – ainoina 

vaaleista – mainitsivat myös puoluepolitiikan vaikutuksen. 

 

”Joo kyllä siis oli oli lähetysväkee, sitte voi olla, että jonkun verran noita, jotka on 

maahanmuuttajahommissa ja sitte oli selkeesti niinku kirkkovaltuustoa ja ja 

työntekijöitä ja tommonen lähetysväki. Ja noin ne on aika aktiivisia, et ne käy kyllä 

äänestämässä. --Yks lehti-ilmotus, mut sen oli laittaneet noi valtuuston jäsenet, et 

tuota, et emmä edes käyny Salossa paitsi kävin tapaamassa luottamusmiesten 

puheenjohtajistoo ja koska ne halus tutustua, mut et se oli ihan luottamusmiesten 

oma keksintö laittaa mainos lehteen ja panivat omalla nimellään.” (Ehdokas 10). 

 

”-- et mä sain sit kuitenkin varmaan enemmistön ääniä näistä vanhoista pienistä 

seurakunnista. Että että jos nyt aattelee tätä poliittista karttaa, ni varmaan täällä sit 

on enemmän enemmän keskustalaisia äänestäjiä, mutta emmä tiiä oliko sillä 

puoluesidonnaisuudella nyt kauheesti merkitystä. Mä en ainakaan korostanu sitä 

missään, mutta olen kyllä vähän ihmeissäni siitä. että kokoomus 

kokoomuspoliitikot, olihan siinä sitten joku demarikin siinä mainoksessa, että he 

lähti sit [ehdokkaan nimi] taakse niin näkyvästi, mutta se on jokaisen oikeus.” 

(Ehdokas 12). 

 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että tukiryhmien muodostaminen on ainakin Helsingin 

hiippakunnan kirkkoherranvaaleissa jo vakiintunut tapa. Oulun hiippakunnan 

kirkkoherranvaaleissa sellainen ei tullut haastatteluissa esille. Oulun hiippakunnan 

vaaleissa oli kyllä luettavissa halua enempäänkin vaalikampanjointiin. Toisaalta 

herätysliiketausta tuli siellä vahvemmin esiin kuin missään muualla. Vain yksi ehdokas 

kertoi olevansa sitoutumaton herätysliikkeisiin. Sinänsä perusvaalityö oli samankaltaista 

                                                           
418

 Kirkko ja kaupunki, numerot 17/11.5.2001 ja 20/1.6.2011; Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa 30 

prosenttia äänestäjistä hankki tietoa maksetusta vaali-ilmoituksesta. Pesonen & Borg 2005, 41. 
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Salossa ja Herttoniemessä. Ero syntyy kuitenkin siitä kuka käytännön vaalityön tekee. 

Herttoniemessä esitteiden jakaminen ja muu vaalityö oli normaalia, koska tukiryhmä hoiti 

sen. Salossa ylimääräisen ehdokkaan itsensä suorittamaan esitteiden jakamiseen ei 

suhtauduttu aina niin avoimesti. Ehkä liian aktiivinen itsensä esiintuominen voi myös 

ärsyttää seurakuntalaisia. 

Sinänsä esimerkiksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin tuottama aineisto 

”Näkökohtia hyvästä vaalitavasta” tukee ehdokkaiden tukiryhmän toimintaa. Ohjeiston 

mukaan tukiryhmien tärkein tehtävä on esitteiden ja mainosten laatiminen. Ohjeisto myös 

painottaa toisia ehdokkaita kunnioittavaa toimintaa. Ohjeisto mainitsee myös kuljetusten 

järjestämisen äänestyspaikalle vaalityönä. Tämän tutkimuksen vaaleissa sellaista ei 

ehdokkaiden vaalityönä järjestetty. Sellaisenaan ohjeisto ei sitä kiellä, mutta vaalityön 

pitäisi olla näin kuljetuksen aikana kielletty.
419

  

Taustaryhmittymäksi voidaan tässä yhteydessä lukea kuuluvaksi myös työyhteisön. 

Ulkopuolelta tuleville työyhteisön merkitys jäi neutraaliksi. Joissakin tilanteissa viestit 

työyhteisöstä tulkittiin positiiviksi ja kannustaviksi. Sen sijaan työyhteisön sisältä hakevat 

saivat pääosin tukea työyhteisöltään. Tilanteet koettiin kuitenkin jännittäviksi. Oman 

seurakunnan hakija koki usein olevansa erityisessä roolissa ja tarkkailussa, eikä tätä koettu 

välttämättä positiivisena. 

 

”-- se oli sillee niinkun luonnollinen asia.” (Ehdokas 6). 

 

”-- aktiivit ainakin on tullu tietoseks mun roolista ja läsnäolosta ja mä kamppailin 

koko aika sen kanssa, että mä en niinku halunnu tehdä työstäni niinku 

vaalikamppanjaa ja samalla tiedostin sen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.” (Ehdokas 

7). 

 
”No tuota, no sehän se oliki just se se jännittävä osa. -- mä pyrin olemaan… pyrin 

olemaan sillailla hiljaa asioista ku puhuttiin näistä vaalien järjestelystä, koska mulla 

oli siinä niinku kaks roolia--. Et mä oon niinku siinä sit jäävi, et tota ni, et sitä mä 

niinku mietin siinä paljonki, että on helpompi hakea muualle kuin omaan 

seurakuntaansa.” (Ehdokas 12). 

 

Ehdokkaat tiedostivat työyhteisön aktiivisen roolin vaaliprosessin eri vaiheissa. Se näkyi 

vaalin esilläpitämisenä, mutta toisaalta siihen kuului myös tietoisuus kannatuksen 

jakautumisesta. 

 
”Kyllä ainaki sen keskustelun pohjalta mitä mä oon saanu vihjeitä ja viitteitä, niin 

koin, et siinä työntekijätkin ovat olleet aktiivisesti mukana--.” (Ehdokas 1). 
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”No siis kantautu siis sillä lailla viestejä, että kuka nyt on ehdokkaana ja ketkä on 

mahdollisesti hänen takanaan ja ketkä työntekijäryhmistä tai työntekijöistä saattaa 

olla jonkun takana ja kaikkee tämmöstä, siis semmonen huhumylly velloo vaalissa 

aina.” (Ehdokas 7). 

 

Sosiaalista pääomaa voidaan tarkastella eri tasoista käsin. Makrotasolla huomion kohteena 

voivat olla esimerkiksi yhteiskunnalliset identiteetti- ja intressiryhmien suhteet. 

Mikrotasolla huomio kiinnittyy yksilön sosiaaliseen pääomaan, yksilön suhdeverkostoon 

ja sen rakenteeseen. Välittävällä tasolla, mesotasolla, huomio on lähiyhteisöissä.
420

 

Kirkkoherraehdokkaiden sosiaalisen pääoman voi jakaa edellisen jaottelun mukaisesti 

kolmeen. Tarkastelunäkökulma on kuitenkin mikrotasoinen, koska ehdokkaan 

suhdeverkosto on pitkälle hänen itsensä luoma, näin ainakin Herttoniemen vaalissa. 

Sosiaalinen pääoma on myös sellaista, jota ehdokas ei ole aktiivisesti haalinut. 

Makrotasolla kirkkoherraehdokkaalla voi olla yhteiskunnallista sosiaalista pääomaa 

esimerkiksi paikalliseen poliittiseen puolueeseen (kuvio 2).  Tämä tuli esille tosin vain 

yhdessä tapauksessa. Mesotason yhteydet eli ehdokkaan yhteydet paikkakunnan 

lähiyhteisöihin nousivat merkittäväksi tekijäksi. Tähän lasken kuuluvaksi myös 

vaaliseurakunnan työyhteisön. Näitä yhteyksiä löytyi joka vaalista. Mikrotasolla 

ehdokkaan sosiaalinen pääoma koostuu niistä henkilökohtaisella tasolla solmituista 

yksittäisistä kontakteista, joita ehdokkaalla on syntynyt esimerkiksi 

aktiiviseurakuntalaisen kanssa seurakunnan toiminnassa, kirkollisten toimitusten kautta ja 

erilaisissa tilanteissa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Yhteinen nimittäjä 

tälle toiminnalle on ollut työhistoria vaaliseurakunnassa tai siihen kuuluneessa osassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Ehdokkaan sosiaalinen pääoma vaalikentällä. 
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Tähän tutkimukseen ei ole liitetty verkostoanalyysiä tai sosiaalisen pääoman 

vaikuttavuuden mittaamista.
421

 Aineiston perusteella on kuitenkin pääteltävissä, että 

sosiaalisella pääomalla on ehdokkaalle erittäin suuri merkitys kirkkoherranvaalissa. 

Kaikilla vaalien voittajilla on ollut aktiivinen ja toimiva suhdeverkosto vaaliseurakuntaan. 

Bourdieun mukaan sosiaalisen pääoman merkitys riippuu verkoston koosta, kuinka 

tehokkaasti sitä pystytään mobilisoimaan ja kuinka paljon verkostoon kuuluvilla on eri 

pääoman lajeja. Sosiaalisella pääomalla on kerrannaisvaikutus jo olemassa oleviin 

voimavaroihin. Solidaarisuus ja keskinäinen avunanto hyödyttävät kaikkia ryhmän 

jäseniä.
422

 

Ehdokkaiden aktiivinen oma vaalityö oli aktiivista pelaamisesta vaalikentällä. Se oli 

aktiivista omien voimasuhteiden muuttamista paremmaksi vaalikentällä. Heikommassa 

asemassa olevat ehdokkaat eivät lähteneet horjuttamaan kentällä olevia pääomia, vaan 

hankkimaan omaa sosiaalista pääomaa. Etuoikeutetussa asemassa olivat ne, joilla oli 

”lupa” tehdä vaalityötä seurakunnissa, joissa oma vaalityö oli normaalia. Niissä 

seurakunnissa, joissa sitä ei implisiittisesti pidetty hyvänä ajatuksena, seurakunnassa 

tutulla ehdokkaalla oli voimasuhteissa etulyöntiasema. Oikeastaan kenttä ei edes päästänyt 

ehdokasta kunnolla pelaamaan. Voimasuhteiden muuttaminen kentällä tuli aktiiviseksi 

siinä vaiheessa, kun ei ollut selvää ketkä ehdokkaista lähtevät tekemään omaa aktiivista 

vaalityötä. Esimerkiksi Salossa ensimmäiselle vaalisijalle asetettu pohti kotisivujen 

tekemistä, mutta luopui ajatuksesta. Ilmeisesti ylimääräisen ehdokkaan tekemää aktiivista 

vaalityötä ei pidetty tarpeellisena omalle pelaamiselle voimasuhteiden muuttamiseksi.  

Oulujoella, Tyrnävällä ja Salossa sosiaalinen pääoma muodostui ilman omaa vaalityötä 

tietyille ehdokkaille paikallisuudesta ja tuttuudesta. Muilla ehdokkailla sosiaalinen 

pääoma oli satunnaista. Herttoniemessä kahdella ja Salossa ylimääräisellä ehdokkaalla 

sosiaalinen pääoma oli laaja mikro- ja mesotasoista aktiivisen vaalityön ansioista. Salossa 

ensimmäiselle vaalisijalle sijoitettu ja vaalin voittanut ei tehnyt vaalityötä eikä omannut 

valmiita verkostoja, hänen onnistui kuitenkin symbolisen pääoman myötä kerätä laaja 

sosiaalinen pääoma niin mikro-, meso- kuin makrotasolta. 

Sosiaalinen pääoma ei automaattisesti tarkoita potentiaalisesti kasvavaa äänimäärää. Se 

luo vain edellytykset sille. Tukiryhmän hankkimisessa ja siihen kuulumisessa tosin on jo 

kyse eräänlaisesta sitoutumisesta äänestää omaa ehdokasta. Sosiaalinen pääoma on 

eräänlaista sosiaalista energiaa, joka kuitenkin kannustaa äänestämiseen.
423

 Sosiaalinen 
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pääoma ei ole yksiselitteinen ilmiö. Sosiaalista pääomaa voidaan selittää muutenkin kuin 

Bourdieun avulla.
424

 Salon tapaus herättää kysymään, onko sosiaalinen pääoma aina 

henkilökohtaista, itse luotua verkostoa? Tähän liittyen onkin tarpeellista erottaa 

sosiaalisesta pääomasta myös yksityinen pääoma, julkinen sosiaalinen pääoma ja sisäpiirin 

sosiaalinen pääoma.
425

 Silloin katsotaan sosiaalista pääomaa hieman eri näkökulmasta 

kuin meso-, mikro- tai makrotasosta käsin. Yksityinen sosiaalinen pääoma on sitä, keitä 

henkilöitä tunnet (vertaa mikrotaso). Julkinen sosiaalinen pääoma ei ole niinkään yksilön 

resurssi, vaan enemmänkin yhteisön suhdeverkosto. Vaalissa tämä voi tarkoittaa sitä, että 

ehdokas toimii kappalaisena seurakunnassa, jolla on laaja suhdeverkosto esimerkiksi 

siihen seurakuntaan, johon kappalainen hakee kirkkoherraksi. Varsinaisesti kontakti ei ole 

kappalaisen omaa sosiaalista pääomaa, mutta voi muuttua esimerkiksi symboliseksi 

pääomaksi, jos seurakunta, jossa hän on töissä, on arvostettu vaaliseurakunnassa. On myös 

sisäpiirin sosiaalista pääomaa. Ehdokas voi kuulua esimerkiksi ”hyvä veli” -järjestöön, 

jonka perusteella äänestetään.  

4.3.4. Vaaliteemat- ja asetelmat 

 

Bourdieun teorian mukaan kentällä on tärkeää erottua lähimmistä kilpailijoista.
426

 

Vaalijärjestelmässä erottuminen voi tapahtua esimerkiksi vaaliteemojen tai 

profiloitumisen kautta. Tämä erottuminen saattoi olla ehdokkaan tietoista erottumista tai 

seurakuntalaisten havaitsemaa erottumista. Vaaliteemojen esiintuominen oli ehdokkaiden 

omaa aktiivista työtä erottua toisista ehdokkaista. Profiloituminen oli sen sijaan ehdokkaan 

passiivista erottumista, jossa jokin muu, esimerkiksi alueellisuus tai herätysliike vaikutti 

erottumiseen. 

Vaaliteemat eivät nousseet kovin vahvana ulottuvuutena esiin näissä vaaleissa. 

Ehdokkailla ei ollut presidentinvaaleista tuttuja ”Työväen presidentti” -vaalilauseita.
427

 

Vaaliteemat saattoivat nousta enemmänkin seurakunnasta itsessään, kuten esimerkiksi 

Oulujoella Ylikiimingin seurakuntatalohanke ja naispappeuskysymys. Vaaliteemoja 

tuotiin esiin kuitenkin ehdokkaiden vaalitiedotteiden ja kotisivujen kautta sekä 

vaalipaneelissa. Varsinkin niillä ehdokkailla, jotka tekivät omaa kampanjointia, oli esittää 

joitakin teemoja. Tämä näkyi erityisesti Herttoniemessä. Yhdellä ehdokkaista oli ollut 

Facebookissa teemana ”vuorovaikutus – luottamus – yhteys”. Toisella ehdokkaalla 

vaaliteema nousi seurakunnan kehittämisestä jäsenlähtöiseeen suuntaan. Ehdokkaan 

vaalimainoksessa oli seuraavia teemoja: ”Säilytetään kyläyhteisöllisyys, mutta löydetään 
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uuden seurakunnan monipuoliset mahdollisuudet”, ”Olen avaran kirkon kannattaja: 

seurakunta on kaikkia varten.” 

 

”Ehkä tässä koko prosessissa oli tavallaan se mun teema, että mä haluisin niinku 

kehittää ja kehittää nimenomaan semmoseen jäsenlähtöseen suuntaan ja ehkä nää 

muut ehdokkaat ei ollu ei ollu ehkä ihan samalla lailla profiloituneita.” (Ehdokas 9). 

 

Yksi vahva profiloitumiskohde nousi herätysliikkeestä. Etenkin vanhoillislestadiolaisuus 

tiedetään järjestäytyneeksi herätysliikkeeksi, jossa äänestetään säännönmukaisesti omaan 

liikkeeseen kuuluvaa ehdokasta. Ehdokas saattoi näin profiloitua vanhoillislestadiolaiseksi 

ehdokkaaksi tai ei-vanhoillislestadiolaiseksi ehdokkaaksi. Tällainen asetelma oli ainakin 

Tyrnävän kirkkoherranvaalissa. Eräässä haastattelussa kävi myös ilmi, että tiettyä 

ehdokasta oli luultu virheellisesti lestadiolaiseksi. Oulujoen vaalissa seurakuntalaisten oli 

mahdollista äänestää myös selkeästi herätysliikkeeseen kuulumatonta vaihtoehtoa, jossa 

ehdokas kampanjoi teemoilla: ”avoimen, avaran ja modernin kansankirkon puolesta”, 

”vuosien kokemus seurakuntahallinnosta”, ”herätysliikkeisiin sitoutumaton vaihtoehto”, 

”seurakunta lähelle ihmistä”. 

 

”Tässähän nyt oli semmonen selkee, selkee kahtiajako ehokkaissa, että minä oli 

ainoa ei Ry:läinen elikkä siinä on sitten nämä jotka ei, voisko sanoo, että eivät oo 

halunneet, että Rauhanyhdistyksestä tulis kirkkoherraa, niin on sitte käyneet 

äänestämässä minua. -- Et se on tää, ihan tuttu kahtiajako ehkä näillä leveysasteilla, 

että Ry vastaan muu maailma.” (Ehdokas 4). 

 

”No kyllähän tietysti ennakkoasetelmissa tavallaan koittaa profiloitua aina johonki. 

Laskee niitä vahvuuksia ja heikkouksia ja itse koetin vähän niinku profiloitua 

tällasten ehdokkaaksi, jotka ois tämmösiä, joilla ois niinku nuorekkaampi ote niinku 

tähän seurakuntaelämä- ja kyllä mulla niinku semmonen kuva tuli, että kyllä nuoret, 

monet nuoret aikuiset äänesti mua, et että semmoset, jotka ei ollu niinku sidoksissa 

mihinkään herätysliikkeisiin.” (Ehdokas 3). 

 

Profiloitumista haettiin vahvasti myös omasta työhistoriasta ja -kokemuksesta. Jos 

ehdokkaalla oli lähetystyö- tai ulkomaantyötaustaa, tai jos hänen työhistoriaansa kuului 

työ lasten ja nuorten parissa, hän saattoi kokea profiloitumista heidän ehdokkaaksi. 

 

”Niin sit tavallaan joillaki oli sellanen ajatus, että että mä oon niinku nuorisotyön 

ehdokas tavallaan, mut se ei niinku ollenkaan pitäny paikkaansa.” (Ehdokas 9). 

 

Teologiset kysymykset olivat vakiokysymyksiä tilanteissa, joissa haettiin ehdokkaiden 

väliltä eroavaisuuksia.
428

 Teologisten kysymysten kautta saatettiin hakea profiloitumista 

liberaaliksi tai konservatiiviksi. Eroavaisuuksia haettiin kysymyksillä esimerkiksi 
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rekisteröidyistä parisuhteista, sukupuolineutraalista avioliitosta, naispappeudesta tai 

kirkkoon kuulumattomien hautauksesta. Ehdokkaat itse halusivat myös tuoda esille 

erottumistaan jommalle kummalle laidalle. Liberaalimpaa näkemystä edustivat yksi Salon 

ehdokas ja yksi Herttoniemen ehdokas. Toisen ehdokkaan mielestä liberaalimmista 

näkemyksistä seksuaali- ja rekisteröityjen parisuhteiden kysymyksissä pidettiin tietyissä 

piireissä, mutta seurakunnan luottamushenkilöiden ja sisäpiirin taas koettiin suhtautuvan 

niihin negatiivisesti. 

 

”-- mä sanoin, et mä haluun olla tasavertanen ja kuulla ihmistä ja ja ja tota olla 

niinku semmonen avoimen kirkon rakentaja erilaisuutta sietävän kirkon rakentaja, 

niin siitä tuli sitte kuitenki hyvää palautetta aika paljon, mut ehkä sitte se kun usein 

seurakunnan sisäpiiriin tai semmosiin päättäviin elimiin ja siihen jotka paljon käy 

niin siihen sisältyy semmonen vahva hengellisyys, niin ne ihmiset ehkä taas ei 

välttämättä ainakaan kaikki pitäneet tästä.” (Ehdokas 9). 

 

”Et ne ite kysymykset tuo aika vähän eroa niiden hakijoiden välille, hyvinki vähän. 

Muutamia asioita siel on semmosia, voiko kirkkoon kuulumattomia siunata, meil oli 

pari ehdokasta, jotka kieltäytyi siitä, mut se nyt ei oo maailman asia tässä ehkä 

sitten. Vähän erottautu toi samaa sukupuolta olevien parisuhdejutut, mutta kaikki 

kuitenki sitoutu tähän piispankokouksen ratkasuun, et kukaan ei sitä 

kyseenalaistanu, mutta mä olisin ollu ehkä ainut siellä joka tota hyväksyis 

sukupuolineutraalin avioliiton.” (Ehdokas 10). 

 

Oulujoella ja Tyrnävällä vaalit näyttivät olleen itseohjautuvampia kuin Salossa ja 

Herttoniemessä. Herätysliiketausta profiloi pohjoisen ehdokkaita enemmän kuin etelän 

ehdokkaita.
429

 Haastattelumateriaalissa teologisille kysymyksille annettiin vähänlaisesti 

painoarvoa vaaliasetelman muodostumisessa.  Kirkkoherrakandidaatin on oltava kirkon 

linjan mukainen teologisissa ajatuksissaan ylipäätään pyrkiessään ehdolle. 
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5. VAALIT JA JULKISUUS 

5.1. Kirkkoherranvaalien tiedottaminen  

5.1.1. Tiedottamisen perusta 

 

Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet -

mietintö toteaa, että papinvaalin lähtökohtaisena periaatteena on ollut, että seurakunta 

kutsuu itselleen papin. Täyttöprosessin subjekti on siten seurakunta eikä virkaa hakeva 

pappi. Näkemyksen taustalla on ajattelu, jonka mukaan pappi on kutsua varten saatavilla. 

Näkemys on kuitenkin johtanut siihen, että hakuprosessissa mukanaolevien pappien rooli 

on jäänyt passiiviseksi seurakuntalaisille. Ei ole myöskään pidetty korrektina, että hakija 

itse pitäisi esillä itseään. Aiemmin kirkkolaissa oli kohta, joka kielsi papilta äänien 

keräilyn ja vaalisaarnassa puhumisen oman valinnan puolesta. Varsinaisesti säännös kielsi 

vaalissa ehdossa olevaa pappia antamasta tai lupaamasta äänestämisen vastikkeeksi 

seurakuntalaiselle jotakin tätä hyödyttävää. Kirkkolain katsottiin kieltävän ehdokasta 

esiintymässä julkisuudessa aktiivisesti ja tuomasta itseään esiin. Käytäntö johti siihen, että 

ehdokkaat toivat itseään julki välillisesti kannattajiensa kautta. Näin etuja saavuttivat 

erityisesti tutut ehdokkaat sekä ehdokkaat, joiden taustalla vaikuttivat taitava ja aktiivinen 

kannattajajoukko.  Tähän liittyy myös se, ettei järjestäytynyttä tukiryhmää pidetty 

kuitenkaan suotavana. Todellisuudessa mainostus- ja esittelytyö on vaatinut ehdokkaan 

myötävaikutuksen. Mietintö toteaa, että kirkkoherranvaalien matala julkisuusprofiili on 

hankala erityisesti isoissa kaupungeissa. Ajan muuttuessa on muuttunut myös 

ehdokkaiden itsensä tekemän vaalityön luonne yhä avoimempaan ja aktiivisempaan 

suuntaan.
430

  

Tiedotuskäytäntöjä kirkkoherran- ja piispanvaalissa miettinyt työryhmä linjasi, että 

tiedotuksesta vaaleissa vastaisi toimija. Työryhmän vaalitiedottamista koskevan kyselyn 

mukaan (vastauksia tuli 31 seurakunnasta, joissa oli kirkkoherranvaali) vain yhdessä 

seurakunnassa oli ollut erillinen vaalityöryhmä. Kaikille ehdokkaille yhteiset 

vaalitilaisuudet olivat yleisempiä kuin vaalisaarnojen jälkeiset tilaisuudet 

seurakuntalaisten kanssa. Työryhmän mukaan tiedottaminen oli pääasiassa ehdokkaiden 

esittelyä. Seurakunta- ja paikallislehdet olivat yleisin tiedotusväylä. Lisäksi verkkosivuja 

olivat hyödyntäneet kaikki seurakunnat, joissa sellainen oli. Verkossa oli myös muuta 

materiaalia, ehdokkaiden haastatteluita, vaalikoneita, ja myös ehdokkaiden 

ääninäytteitä.
431
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Mietintö pitää tärkeänä, että kirkkoherranvaalien julkisuus nousee, koska sillä on 

myönteinen vaikutus äänestysaktiivisuuteen. Mietintö näkee positiivisena, että yhä 

avoimempi ja aktiivisempi tiedotus leviää vähitellen. Kirkkojärjestys ohjeistaa 

seurakuntaa sopivin tavoin antamaan riittävää tietoa yleistä mielenkiintoa herättävistä 

asioista. Vaalien viestinnällinen tavoite on, että äänioikeutettu saa riittävän tiedon 

vaaleista ja että ehdokkaita kohdellaan tasapuolisesti. Mietintö kehottaa seurakuntia 

aktiiviseen, avoimeen ja tasapuoliseen tiedottamiseen. Koska vaalin järjestäjä pitää vaalit 

käsissään, se vähentää ehdokkaiden yksityistä kampanjointia.
432

 

Tiedottamisesta mietintö toteaa, että sen pitäisi saavuttaa seurakuntalaiset eri tavoin (iän, 

sukupuolen, asuinpaikan, ammatin tai seurakunta-aktiivisuuden mukaan). Tiedottamisen 

tulee käyttää eri medioita ja kanavia ja sen tulee olla myös nopeaa. Tiedotustyö ei saa 

pyrkiä estämään ehdokkaiden tukiryhmien toimintaa, jonka mietintö näkee luontevaksi 

osaksi vaalityötä.  Toisaalta mietintö muistuttaa tukiryhmiä toisia ehdokkaita 

kunnioittavasta toiminnasta. Mietintö ottaa kantaa myös seurakunnan työntekijöiden 

osuuteen vaaleissa. Mietintö ohjeistaa työntekijän yksityishenkilönä ilmaisemaan 

mielipiteeseen. Varovaisuutta vaaditaan kuitenkin erityisesti virkatehtäviä suoritettaessa. 

Sama varovaisuuden ohjeistus koskee sekä väistyvää kirkkoherraa että oman seurakunnan 

sisältä hakevaa pappia.
433

 

Tiedottamisesta kirkkoherranvaaleissa kantaa vastuun kirkkoneuvosto tai 

seurakuntaneuvosto, vaikkakin vaalit toimittaa vaalilautakunta. Kirkkoneuvosto tai 

seurakuntaneuvosto voi asettaa halutessaan myös erillisen vaalityöryhmän valmistelemaan 

vaalia (seurakuntalehden esittelyt, vaalipaneelin valmistelu, kysymykset vaalikoneeseen 

ym.). Työryhmä voi koostua luottamushenkilöistä, seurakuntalaisista tai työntekijöistä.
434

 

Vaalityön välineinä tulisi olla kolmen tyyppinen informaatio: ensinnäkin järjestelmään 

kuuluva informaatio eli vaalinäytteet, toiseksi seurakunnan tehtävään kuuluva informaatio 

saattaa vaali osaksi seurakunnan toimintaa (eli ainakin vaalitilaisuudet ja muu 

tiedotustyö), kolmanneksi informaatio, jossa kolmannen osapuolen eli median huomio 

kohdistuu vaaliin.
435

 Vaalityön keinoksi mietintö suosittelee ehdokkaan kyselytuntia 

vaalinäytteen jälkeen, kaikille ehdokkaille yhteistä keskustelua, vaalitiedottamista 

seurakuntalehdessä (esimerkiksi oma vaalinumero, jossa on juttua kirkkoherran tehtävistä 

ja äänestystekniikasta varsinkin jos mukana on ylimääräinen ehdokas), vaalitiedotusta 

suoraan seurakuntalaisille, paikallislehtien hyödyntämistä, verkkoviestintää (seurakunnan 

oma verkkopalvelu, jossa voi esitellä ehdokkaat, käydä keskustelua seurakunnan asioista, 
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 KJ 7 luku, 9§; Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet, 6. 
433

 Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet, 6. 
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 Kirkkoherran- ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet, 7. 
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 Suhonen 1995, 94. 



163 
 

tehdä kysymyksiä ehdokkaille, käyttää vaalikonetta), sekä vaaliyhdyshenkilön 

nimeämistä. Seurakunnan tulee tarjota riittävästi tietoa myös ulkopuolelta tuleville 

ehdokkaille. Vaalityön muodoista kertoo kuvio 3.
436

  

 

 

  

 

Kuvio 3. Kirkkoherranvaalien ulospäin suuntautuvan vaalityön muodot. 

 

5.1.2. Tiedottamisen muodot 

 

Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä kirkkoon kuuluvista 40 prosenttia valitsi 

suositummaksi tiedotuskanavaksi tiedotteet, kortit, kirjeet ja vastaavat.
437

 Perinteiset 

tiedotusväylät olivat suosittuja tutkimuksen vaaleissa, mutta sähköiseen tiedottamiseen oli 

myös perehdytty. Tämän tutkimuksen vaaliseurakunnissa tiedottamiseen oli laitettu 

resursseja eri määriä eri seurakunnissa. Voimakkaimmin tiedotustyöhön satsasivat 

Oulujoen ja Salon seurakunnat ja vaatimattomimmin Herttoniemen ja Tyrnävän 

seurakunnat. Salossa vaalilautakunnan ensimmäisessä kokouksessa oli vaalitiedotuskohta 

ollut omana pykälänään. Kokouksessa oli päätetty, että Seurakuntasanomat -lehdestä 

ilmestyy oma vaalinumero, seurakunnan verkkosivuille laitetaan ehdokkaiden esittelyt ja 

tietoa vaalipaneelin ajankohdasta, mahdollisesta vaalikoneesta ja mahdollisesta 

vaalikirjeestä tai -kortista. Salossa vaalikirjeen sijaan päätettiin lähettää 
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 Haastettu kirkko 2012, 274–277. 

Vaalikeskustelu 

Paikallislehtien 
hyödyntäminen 

Verkkoviestintä 
Vaalitiedotus 

suoraan 
seurakuntalaisille 

Vaalitiedottaminen 
seurakunta-

lehdessä 

Ehdokkaan 
kyselytunti 



164 
 

seurakuntasanomien vaalinumero jokaiseen jäsentalouteen talouden vanhimman jäsenen 

nimellä. Salon seurakunta oli ainoa seurakunta, jossa vaaleissa oli käytössä vaalikone 

(taulukko 16).
438

  

 

Taulukko 16. Vaaliseurakuntien tiedotustyön muodot. 

 Salo Herttoniemi Oulujoki Tyrnävä 

Vaalipaneeli tai ehdokkaan 

kyselytunti 

x x x x 

Ehdokkaan kyselytunti    x 

Internetsivusto x x x x 

Seurakuntalehti  x x x x 

Vaalitiedote koteihin x  x  

Vaalikone x    

Vaalinäytteiden radiointi x  x  

Mainosjulisteet x  x  

Vaaliblogit   x  

 

Herttoniemessä vaalilautakunnan ensimmäisessä kokouksessa oli keskusteltu 

tiedottamisesta vain sen verran, että Kirkko ja kaupunki -lehti oli luvannut haastatella 

ehdokkaita lehteen. Herttoniemessä tiedottaminen jäikin kaikkein eniten ehdokkaiden 

omatoimisuuden varaan. Seurakunta kuitenkin järjesti vaaleista eniten tilaisuuksia 

vaalipaneelin lisäksi.
439

 

Tyrnävällä vaalilautakunta keskusteli ensimmäisessä kokouksessa tiedottamisesta, mutta 

ilmeisesti kyse oli vaalikuulutuksen julkaisemisesta. Vaalitiedotuksen hoiti Oulun seudun 

seurakuntien Rauhan Tervehdys -lehti. Ehdokkaiden haastatteluhetkiä valmistamaan 

perustettiin työryhmä.
440

 

Oulujoella tiedottaminen oli runsasta. Vaalit saivat paljon julkisuutta. Oulujoella 

järjestettiin yksi virallinen vaalipaneeli. Ehdokkaille annettiin tilat myös omien 

tilaisuuksien pitämiseen. Vaalit olivat monipuolisimmin esillä verkkosivuilla. Ehdokkaista 

oli haastatteluita, he kirjoittivat blogia, heidän vaalisaarnansa olivat kuunneltavissa 

verkkosivuilla. Myös seurakuntalehti huomioi vaalit monipuolisesti. Vaalilautakunnan 

ensimmäisessä kokouksessa oli esiteltävänä seurakuntayhtymän laatima 

viestintäsuunnitelma. Kokouksessa päätettiin, että seurakuntalaisille lähetetään vaalikirje 

ja että vaalikone jätetään pois vaaleista.
441
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Eräässä haastattelussa tuli esille arvelu, että vaalitilanteen muodostuminen näytti suuntaa 

myös vaalitiedottamiselle. Jos vaalitilanne oli lähtökohtaisesti tasapuolinen kaikille 

ehdokkaille, tiedottamiseen panostettiin enemmän. Tätä ajatusta voi tukea se, että eniten 

tiedottamiseen oli panostettu Salossa ja Oulujoella, jossa ennakkosuosikiksi ei oltu 

nostettu erityisesti ketään ehdokasta.  

Vaalilautakuntien tehtäviin ei tiedotus varsinaisesti kuulunut. Näin ollen tiedotukselliset 

seikat jäivät vähälle vaalilautakuntien puheenjohtajien haastatteluissa. Salossa 

seurakunnan oma tiedottaja oli mukana vaalilautakunnan kokouksissa ja näin myös 

ohjaamassa asiantuntijana vaalien tiedotusta. Oulujoella Oulun seurakuntayhtymän 

tiedotusosasto oli laatinut vaaleille oman tiedotussuunnitelman. Se oli laajuudeltaan 16 

sivuinen. Suunnitelmaan oli kirjattu viestinnällisenä tavoitteena, että seurakuntalainen 

tietää: 442
 

 

- ketkä kirkkoherran virkaa ovat hakeneet, eli kenelle äänen voi antaa?  

- kuka saa äänestää? 

- missä ja milloin äänestetään? 

- mistä vaalissa on kysymys? 

- miksi kannattaa äänestää? 

 

Seurakunnalliset ja alueelliset erot näkyivät voimakkaasti tiedotuksessa. Tyrnävän 

seurakunnassa, jossa vaaleista ei juuri erikseen tiedotettu, oli vaalien ylivoimaisesti 

korkein äänestysprosentti. Tyrnävällä ei ollut nähtävästi perinteitä eikä tarvetta kokonsa 

puolesta suureelliseen tiedottamiseen. Salossa ja Oulujoella tehtiin runsaasti tiedotustyötä. 

Herttoniemessä ja Tyrnävällä seurakunnan internet-sivuilla vaalit olivat esillä, tuoden 

pelkästään vaali-infoa. Herttoniemen seurakunnan tiedotus oli jätetty suureksi osaksi 

ehdokkaiden varaan, joka sinänsä ei ole kirkkoherranvaalin tiedotuskäytännön suosituksen 

mukaista. Tämä herättää kysymyksiä laajemmasta, pääkaupunkiseudulle kuuluvasta 

menettelystä. Herttoniemi oli alueellisesti varmasti yksi haastavimmista tutkimuksen 

vaaliseurakunnista, jossa tiedotuksellinen panostus olisi ollut erityisen tarpeellista. Erään 

Herttoniemen kirkkoherranvaalissa ehdokkaana mukana olleen mielestä olisi pitänyt 

lähettää vaalikirje jokaisen äänioikeutetun kotiin. Vaalin tiedotus hoidettiin 

rutiiniluontoisesti, eikä vaalilautakunnalla ollut sen kanssa mitään tekemistä.  

 

”Sehän meni ihan normaalia rutiinia, että Kirkko ja kaupunki -lehteen laitettiin 

ilmotukset ja et mun mielestä ihan kirkkoherra Vatka se niinku hoiti nää. Että ei me 

siihen niinku puutu-… todettiin vaan, et ne tiedotetaan ihan normaalissa 

järjestyksessä. Siinä ei ollu mitään erityistä panostusta mun mielestä, et et ainoa 
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 Oulujoen kirkkoherran vaalin 2009 viestintäsuunnitelma, 4. Muita tavoitteita oli viestittää kirkkoherran 

virasta ja sen tehtävistä, vahvistaa kirkon jäsenyyttä ja saada äänestäjiä.
 
Oulujoen kirkkoherran vaalin 2009 

viestintäsuunnitelma, 4. 
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asia mistä tosiaan keskusteltiin oli se, oli se äänestyslippujen lukumäärä.” 

(Vaalilautakunnan puheenjohtaja 3). 

 

Haastatellun ehdokkaan mielestä kirkkoherra ei ollut ilmeisesti halunnut käyttää 

seurakunnan rahoja tiedottamiseen. Sama ehdokas oli sitä mieltä, että vaalin informaatio ja 

tiedotustaso pitää pystyä ulottamaan jokaista seurakuntalaista koskevaksi.  

 

”Joku seurakuntalainen oikein lähetti hänelle kyselyn, seurakuntaneuvoston jäsen, 

joka oli mun tukiryhmässä, että miksi tästä ei ilmoteltu enempää, niin hän oli sitte 

sanonu, että kun rahaa olis menny se oli niinku hänen ensimmäinen perustelu.-- Mä 

oisin sitä mieltä todella, että joko niin, että jos seurakuntalaiset valitsee, niin sitte 

paljo enemmän tiedotusta: jokaiselle kotiin tieto, että vaali on tulossa.” (Ehdokas 9). 

 

Kirkkoherranvaalin tiedotuksellisissa ohjeissa kiinnitetään huomiota siihen, että ehdokkaat 

saavat riittävästi tietoa seurakunnasta. Tutkimuksen seurakunnissa ontui tiedotus 

seurakunnan ja ehdokkaiden välillä.  Kirkkoherranvaalin tiedotuskäytännöt -ohjeistus 

suosittaa, että kirkkoherran johdolla ehdokkaat käyvät läpi vaalityön periaatteita. Tämä 

suositus kävi toteen vain Herttoniemen seurakunnassa. Ohjeistus suosittaa myös 

eräänlaisen vaaliyhdyshenkilön nimeämistä seurakuntaan. Varsinaisesti tätä ei ollut 

nimetty yhdessäkään seurakunnassa. Pääsääntöisesti seurakunnan kirkkoherra hoiti 

yhdyshenkilön tehtävää. Oulujoella myös vaalilautakunnan sihteeri otti tätä roolia. 

Seurakunnan organisaationa käyttämä valta näytti ohjautuvan tiedotuksessa käytettävään 

valtaan. Vaalien tiedotuksesta vastasi joko kirkko- tai seurakuntaneuvosto tai osaksi 

vaalilautakunta. Vähäisen tiedottamisen saattoi joissakin vaaleissa tulkita tuen antamiseksi 

omalle hakijalle. Vähäisen tiedottamisen syynä saattoi olla myös taloudellisuus, vahva 

kyläyhteisöllisyys, ja asenne, ettei tiedottaminen kannata, koska tieto kulkee 

seurakuntalaiselta toiselle. Vahvan tiedottamiseen syynä sen sijaan näkyi halu saada 

korkea äänestysprosentti, nostaa seurakunnan profiilia ja tehdä vaalista mielenkiintoinen 

tapahtuma.  

Vaaleissa tiedottaminen oli informatiivista. Tiedottamisessa haluttiin tarjota 

seurakuntalaisille materiaalia äänestystilanteen ymmärtämiseen. Luontevimmin ja 

tarkoituksenmukaisimmin toimi Oulun seurakuntayhtymän tiedotus Oulujoen vaalissa. 

Kirkkoherranvaaliin annettiin hyvät resurssit, esimerkiksi paikallisen studion ottama 

laadukas kuva ehdokkaista ja verkkosivut, joissa omille blogisivuille sai laittaa kotisivun 

kaltaista aineistoa. Ehdokkaista itsestään tietysti riippui millaisen kuvan he halusivat 

esimerkiksi valokuvaustilanteissa antaa itsestään. Yleensä ottaen valokuvissa annettiin 

itsestä ystävällinen ja helposti lähestyttävä mielikuva. Tässä mielessä pienilläkin kuvilla 

voi olla iso mielikuvallinen merkitys. 
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5.2. Vaalit ja media 

5.2.1. Paikallismedian ja seurakuntalehtien jutut 

 

Media-sana tulee latinan sanasta medium, keskellä oleva.
443

 Historiallisesti media on 

jaettavissa kahteen, sekä painettuun että elektroniseen mediaan.
444

 Media on yleiskäsite, 

jolla tarkoitetaan koko joukkoviestinnän kenttää. Elämme mediakulttuurissa. Uuden 

median keskeisiä piirteitä ovat digitaalisuus, verkottuminen, samanaikaisuus, 

päivitettävyys, monisuuntaisuus, vuorovaikutteisuus sekä tietomäärien suodattaminen 

henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella.
445

 

Paikallismedialla tarkoitetaan tässä yhteydessä seurakunnan alueella ilmestyviä 

valtakunnallisia sanomalehtiä ja maakunta- sekä paikallislehteä. Sanomalehti on Suomessa 

ollut perinteisesti tärkein julkinen tiedotusväline. Suomalaiseen ”erakkokulttuuriin” on 

sanottu yksin tapahtuvan sanomalehden luvun sopivan hyvin. Sanomalehtien arvoa nostaa 

tekstin pysyvyys.
446

 Seurakuntalehdillä tarkoitetaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän 

julkaisemaa lehteä. Seurakuntalehdet kantoivat suurimman vastuun kirkkoherranvaalien 

tiedottamisessa. Tämän tutkimuksen vaaliseurakunnissa jokaisessa ilmestyi jonkinlainen 

seurakuntalehti.
447

  

Jyrki Pietilä on väitöskirjassaan tutkinut suomalaisen journalismin juttutyyppien historiaa. 

Hän jakaa sanomalehtien eri juttutyypit seitsemään eri tyyppiin: uutinen, taustajuttu, 

selostus, reportaasi, haastattelu, pääkirjoitus ja pakina. Pietilä pitää uutista 

”perusjuttutyyppien perusjuttutyyppinä”. Uutisen ajankohtaisuuden aste on hyvin korkea 

ja se on luonteeltaan raportoiva. Taustajuttu on sen sijaan uutisen ja mielipiteen väliin 

sijoittuva kirjoitus, joka syntyi, kun haluttiin korostaa informaation merkitystä ja 

kansalaisen oikeutta tietää. Pietilän mukaan selostus pitäytyy mahdollisimman tarkkaan 

tosiasioissa. Reportaasi on puolestaan dokumentaarista uutisointia, jossa voi nähdä 

yhteiskunnallisia tai yhteiskuntakriittisiä piirteitä. Reportaasiin kuuluu olennaisesti myös 

valokuvat. Nykyhaastattelua voi Pietilän mukaan kutsua piilodialogiksi, koska 

                                                           
443

 Jaakkola 2010, 41. 
444

 Katz 1995, 1. 
445

 Mäkelä 1996, 19–25. 
446

 Peura 1991, 41–42. 
447

 Seurakuntalehti tulee erottaa seurakunnan tiedotelehtisestä, vaikka ne ulkoisesti muistuttaisivatkin 

sanomalehteä. Seurakuntalehdellä tulee olla vakinainen toimituskunta, yksi tai useampi toimittaja ja se 
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varsinaisesti voida pitää seurakuntalehtenä. Peura 1991, 54–55, 57; Kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan 

15 prosenttia seurakunnista julkaisi vuonna 2011 omana itsenäisenä lehtenään seurakuntalehteä (vähintää 

kaksi kertaa vuodessa), 16 prosenttia julkaisi omia sivuja paikkakunnan lehden yhteydessä ja 11 prosenttia 

julkaisi ne osana muuta lehteä. Gallup Ecclesiastica 2011-kyselyssä kirkkoon kuuluvista 39 prosenttia piti 

seurakuntalehteä seurakunnan tärkeimpänä viestintäkanavana. 41 prosenttia suomalaisista luki 

seurakuntalehtetä tai muuta kristillistä lehtä vähintää kerran vuodessa. Haastettu kirkko 2012, 277. 



168 
 

haastattelijan kysymykset on editoitu pois. Pääkirjoituksen Pietilä katsoo syntyneen 

poliittisesta esseestä. Sanomalehtien mielipide ilmaistaan pääkirjoituksessa. Pietilän 

mukaan pakina on journalistiikan juttutyyppien vanhinta ainesta. Pakinoihin on kuulunut 

anonymiteetti ja nimimerkkien käyttö. Pietilä toteaa pakinan olevan väistyvä juttutyyppi, 

jonka paikan on vienyt kolumni. Kolumneja on sanottu ”didaktisiksi pakinoiksi”. Toisin 

kuin pääkirjoituksien me-kirjoittelussa, on kolumnien muoto minä-muodossa.
448

 

Pietilän luokittelun mukaisia kirkkoherranvaaleista tehtyjä lehtijuttuja tehtiin yhteensä 42 

(taulukko 17). Tosin Pietilä ei laskenut puffeja tai tiedotteita seitsemän perusjuttutyypin 

joukkoon.
449

 Tässä ne on kuitenkin laskettu mukaan, koska mukaan on laskettu kaikki 

lehden itsensä esiin nostamat aiheet. Sen sijaan seurakunnan maksamia tai ehdokkaiden 

omia ilmoituksia ei ole laskettu mukaan.
450

 Jutut on tutkittu alueella ilmestyvistä paikallis- 

ja seurakuntalehdistä.
451

 

 

Taulukko 17. Kirkkoherranvaaleista kirjoitetut juttutyypit lehdistössä. 

 Oulujoki Tyrnävä Herttoniemi Salo 

Juttuja 

yhteensä 

15 10 1 16 

Uutinen 9 6 1 11 

Taustajuttu 1 - - - 

Pääkirjoitus - - - 2 

Puffi/Tiedote 11 5 - 5 

Haastattelu 2 - - - 

 

Eniten juttuja kirjoitettiin Oulujoen ja Salon kirkkoherranvaalista. Salo erottui joukosta 

selkeillä uutisilla ja pääkirjoituksilla. Kirkkoherranvaali oli näkyvästi mukana seudun 

sanomalehdissä. Myös Oulujoen kirkkoherranvaali pääsi hyvin esiin. Oulujoen 

seurakunnan valttina oli maakuntalehden huomio vaaliin. Kaleva oli levikiltään suurin 

lehti, joka uutisoi kirkkoherranvaaleista.
 452
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 Pietilä 2008, 39–86. 
449

 ”Puffia ei ole syytä pitää sanan varsinaisessa merkityksessä juttutyyppinä”. Pietilän mukaan puffi tai 

tekstimainonta ruumiillistuu useimmiten uutiseksi. Pietilä 2008, 88.  
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 Yleisöosasto tai lehtien mielipidesivut tutkittiin Oulujoen ja Tyrnävän osalta Kalevasta, Rantalakeudesta, 

Rantapohjasta, Forum24:sta sekä Salon osalta Salon Seudun Sanomista. Oulun seudun lehdissä niitä ei 

havaittu, mutta Salon Seudun Sanomissa kaksi kirjoitusta. 
451

 Oulujoella ja Tyrnävällä juttuja tutkittiin Kalevasta, Forum24:sta, Rantapohjasta ja Rantalakeudesta sekä 

Rauhan Tervehdyksestä.  Salossa tutkittiin juttujat Salon Seudun Sanomista sekä kahden lehden osalta 

Salonjokilaaksosta ja yhden lehden osalta Perniönseudun Lehdestä sekä Salon seurakunnan 

Seurakuntasanomista. Herttoniemessä seurakuntalehteä lukuun ottamatta varsinaista paikallislehteä ei 

havaittu. Jutut on laskettu lehtien numeroiden mukaan. Mukaan ei ole laskettu esimerkiksi lakisääteisiä 

kuulutuksia vaaleista. 
452

Alueellisesti Oulujoen seurakunta sijoittuu Oulujoen varteen käsittäen hyvin erilaisia asuma-alueita 

kaupunkitaajamista maaseutukyliin. Oulu kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Alueella ilmestyvä 

Pohjois-Suomen suosituin sanomalehti on Kaleva. Se on myös koko Suomen neljänneksi suosituin 
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Kaleva uutisoi lyhyen esittelevästi Oulujoen kirkkoherran viran hakuajan päättymisen 

jälkeen otsikolla: ”Ei naishakijoita Oulujoen kirkkoherraksi”.
453

 Seuraavana päivänä lehti 

uutisoi lyhyesti kolme vaalisijan saanutta: ”Oulujoen kirkkoherraksi ehdolla kolme.”
454

 

Seuraava juttu liittyi ehdokaspaneeliin. Juttu oli kooltaan isohko. Jälleen otsikko liittyi 

naispappeuteen: ”Naispappia toivotaan myös Oulujoelle – täysisalillinen seurakuntalaisia 

tenttasi kirkkoherraehdokkaita”.
455

 Vaalipäivänä 17.5.2009 Kaleva uutisoi lyhyesti, 

”Oulujoen kirkkoherranvaalissa vilkas ennakkoäänestys”.
456

 Vaalipäivän jälkeisenä 

maanantaina Kaleva oli tehnyt kohtalaisen kokoisen informatiivisen jutun vaalin 

tuloksesta otsikolla: ”Äänestysprosentti jäi alle tavoitteen”. Pääasiallisesti juttu keskittyi 

tuon äänestysprosentin pohtimiseen.
457

 

Jonkin verran kirjoittelua Oulujoen kirkkoherranvaalista oli myös Oulun pohjoispuolen 

kunnissa ilmestyvässä paikallislehdessä Rantapohja sekä vähäisesti kaupunkilehti 

Forum24:ssa.
458

 Rantapohjassa oli huhtikuun lopulla paikallisuutta suosiva juttu 

ensimmäiselle vaalisijalle asetetusta ehdokkaasta: ”Haasteita ei tule puuttumaan”.
459

 

Paikallisuus tuli vahvasti esiin myös seuraavassa jutussa, joka käsitteli toiselle vaalisijalle 

asetettua. Juttu oli tuttavallinen ja maalasi ehdokkaasta maanläheisen kuvan. Sen sijaan 

kolmannelle vaalisijalle asetetusta oli saman jutun yhteydessä vain pieni, tiivis juttu 

lehden sivussa.
460

 Paikallisuus kuului myös vaalien jälkeisen viikon jutussa: ”Ylikiimingin 

ääni kuuluu Oulujoen seurakunnassa”.
461

 

                                                                                                                                                                               
seitsenpäiväinen sanomalehti. Kalevan levikki vuonna 2010 oli 78 216. Oulun seurakuntien internet-sivusto; 
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 Kaleva 6.5.2009. Jutussa oli nostettu pari seurakuntalaisten esittämää kysymystä, toinen naispappeudesta 

ja toinen vanhoillislestadiolaisuudesta. Jutussa oli myös ehdokkaiden kuvat ja heidän vastauksensa kolmeen 

kysymykseen. Jutun kysymykset olivat: 1. Mitä muuttaisit Oulujoen seurakunnassa? 2. Oulun 

seurakuntayhtymässä selvitetään, pitäisikö Oulussa olla vain yksi seurakunta. Mikä on kantasi asiaan? 3. 

Olisitko valmis siunaamaan rekisteröidyn parin liiton? 
456

 Kaleva 17.5.2009. Uutisessa kerrottiin ennakkoäänten määrä ja kerrottiin äänestyksestä ja ehdokkaiden 

nimet. 
457

 Kaleva 18.5.2009.  
458

 Rantapohja -lehti ilmestyy Ylikiimingin, Kiimingin, Yli-Iin, Iin ja Haukiputaan kunnissa. Rantapohjan 

levikki oli 2011 9578 kappaletta. Forum24 on Oulun kaupunkiseudun uutis- ja ajankohtaislehti, jonka 

levikki on 94000 kaksi kertaa viikossa ilmestyen. Rantapohja- lehden internet-sivusto; Forum24 internet-

sivusto; Forum24 -lehdessä oli vaalipaneelin järjestämispäivänä lyhyehkö informaatiopainotteinen juttu 

aiheesta. Forum24 5.5.2009. 
459

 Rantapohja 23.4.2009. Jutussa tuotiin esiin ehdokkaan taustaa ja ajatuksia kirkkoherranvaaleista. 
460

 Rantapohja 7.5.2009; Rantapohja oli tehnyt jutun myös vaalien kiertävästä äänestysautosta. Rantapohja 

14.5.2009. 
461

 Rantapohja 19.5.2009. Jutussa käsiteltiin valitun kirkkoherran persoonaa, harrastuksia, Oulun 

seurakuntien yhtenäisyyttä sekä ylikiiminkiläisiä vaalien ratkaisijana. 
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Oulun alueen seurakuntalehti Rauhan Tervehdys tiedotti Oulujoen kirkkoherranvaalista 

kymmenessä numerossa.
462

 Vaaleja alettiin seurata noin kaksi kuukautta ennen 

vaalipäivää. Noin puolitoista kuukautta ennen vaalipäivää (9.4.2009) lehti oli tehnyt 

pääjutun ehdokkaista otsikolla ”Ehdokkaat esittäytyvät”.  Ehdokkaille oli annettu 

tehtäväksi maalata pääsiäismuna, joiden kanssa ehdokkaat kuvassa ovat. Muuten juttu 

koostui kysymyssarjasta, joihin kaikki ehdokkaat vastasivat.
463

 

Tyrnävällä kirkkoherranvaalit huomioitiin vähäisessä määrin sanomalehti Kalevassa, 

mutta runsaammin paikallislehti Rantalakeudessa.
464

 Kaleva uutisoi Oulun 

tuomiokapitulin tiedotteiden yhteydessä myös Tyrnävän väistyvän kirkkoherran 

eläköitymisestä ja kirkkoherran viran auki tulemisesta.
465

 Seuraava Kalevan uutisointi 

aiheesta oli vaalia edellisenä päivänä, jossa oli tiedotusluonteinen juttu seuraavan päivän 

kirkkoherranvaalista.
466

 Vaalipäivän jälkeisessä lehdessä uutisoitiin lyhyesti kenestä tuli 

uusi Tyrnävän kirkkoherra, saadut äänet sekä äänestysprosentti.
467

 

Rantalakeus -lehdessä varsinainen vaalijuttu oli 14.4.2010 ilmestyneessä lehdessä. Juttu 

oli otsikoitu ”Kolme miestä ehdolla Tyrnävän kirkkoherraksi.”
468

 Vaalin jälkeisessä 

numerossa kerrottiin ehdokkaan saamasta äänivyörystä.
469

 Tyrnävän kirkkoherran virkaan 

asettamisesta tehtiin juttu otsikolla ”Pappi on ihmisiä varten”. Jutussa käsiteltiin papin 

taitoa kohdata erilaisia ihmisiä, maallistumista, seurakunnan työmalleja, Tyrnävään 

liitettyä Temmeksen aluetta, sekä uuden kirkkoherran voimavaroja jaksaa työssä. Myös 

tähän juttuun liittyi iso kuva sekä info-ruutu.
470

 

                                                           
462

 Rauhan Tervehdys on Oulun seurakuntayhtymän ja lähialueen seurakuntien seurakuntalehti. Saarela 

2007, 9-11. 
463 Lehti kirjoitti vaaleista aktiivisesti jo maaliskuussa. Numeroissa oli juttua äänestysaktiivisuudesta ja infoa 

monipuolisesti vaaleista. Rauhan Tervehdyksen huhtikuun numeroissa oli kuvia, kuulutuksia ja ilmoituksia 

vaalisijoille asetettujen ehdokkaiden vaalinäytteistä. Rauhan Tervehdys numerot 11–14/2009. Seuraavassa 

numerossa oli kahdessa kohtaa tiedotteet vaalin aikatauluista. Vaaliviikon lehdessä oli juttu Oulujoen 

seurakunnasta ja ilmoitus äänestysaikataulusta. Vaalien jälkeen lehdessä oli juttu vaalin voittajasta. 

Seuraavassa lehdessä oli voittajan pieni kiitosilmoitus ja kutsu kahveille. Rauhan Tervehdys numerot 15–

20/2009. 
464

 Rantalakeus on sitoutumaton paikallislehti, joka ilmestyy kerran viikossa keskiviikkoisin. Lehti ilmestyy 

Kempeleen, Tyrnävän, Oulunsalon, Hailuodon, Limingan ja Lumijoen kunnissa. Rantalakeuden internet-

sivusto. 
465

 Kaleva 26.11.2009. 
466

 Kaleva 15.5.2010. 
467

 Kaleva 17.5.2010. 
468

 Rantalakeus 10.2.2010, N:o 6; Rantalakeus 24.3.2010, N:o 12.; Rantalakeus 14.4.2010, N:o 15: Jutussa 

käytiin läpi ehdokkaat ja vaalin aikataulut. Ehdokkaista oli isot kasvokuvat erikseen sekä jokaisen itsensä 

kirjoittama esittely itsestään, taustasta, työurasta, ja kirkkoherran viran visiosta; Vaaliviikolla ilmestyneessä 

lehdessä oli lyhyt uutisointi kirkkoherran vaalin ennakkoäänestyksestä. Rantalakeus 12.5.2010, N:o 19. 
469

 Rantalakeus 19.5.2010, N:o 20. Jutussa oli mukana isohko kuva valitusta kirkkoherrasta. Uusi 

kirkkoherra kertoi tunnelmistaan. Jutussa käsiteltiin myös korkeaa äänestysprosenttia. 
470

 Rantalakeus 13.10.2010, N:o 41. 
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Tyrnävän seurakunta maksaa Rauhan Tervehdys -seurakuntalehden tilaamisesta 

seurakuntalaisilleen. Tyrnävän seurakunnan kirkkoherranvaalin tiedotus oli lehdessä 

lähinnä seurakunnan oman tiedotuspalstan varassa. Lehdessä oli yksi iso juttu 

ehdokkaista, joka ilmestyi 10 päivää ennen vaalia. Ehdokkaista oli kuva sekä jokaisesta 

erikseen haastattelukysymyksien vastauksiin pohjautuva juttu. 
471

  

Salossa kirkkoherranvaaleista uutisointiin Salon Seudun Sanomissa ja Salonjokilaakso -

lehdessä.
472

 Salon Seudun Sanomissa kirkkoherranvaalia käsiteltiin runsaasti. 

Ensimmäinen otsikointi liittyi hakuprosessiin ”Salon kirkkoherraksi tuttuja hakijoita”
473

 ja 

toisen kerran vaalisijojen ratkettua ”Salon uuden kirkkoherran nimi selviää 

kesäkuussa”.
474

 Ennen pääjuttua Salon Seudun Sanomat teki jutun eläkkeelle jäävästä 

kirkkoherrasta. Myös lehden ”Tätä mieltä” -yleisöosastopalstalle oli toukokuussa 

kirjoitettu aiheesta ”Kirkkoherran valinnassa pitää painottaa johtamistaitoja”. Sen olivat 

kirjoittaneet kirkkovaltuuston puheenjohtaja sekä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston 

jäsen. Kirjoittajat kannattivat välillistä vaalia ja kirjoittivat kirkkoherran tehtävistä ja 

haasteista.
475

 Samalle ”Tätä mieltä” -osastolle oli seurakuntalainen kirjoittanut myös siitä, 

että vaalisaarna oli jäänyt kuulematta radiosta teknisen vian takia. Tähän oli kirjoittanut 

vastineen seurakunnan tiedottaja.
476

 

Pääjuttu Salon Seudun Sanomissa oli muutama viikko ennen vaalia otsikolla ”Joku heistä 

on Salon uusi kirkkoherra – Seurakuntalaiset valitsevat uuden johtajan vaalinäytteiden, 

tenttien ja vaalikoneen avulla.” Iso osa jutusta menee kirkkoherran vaalitavan käsittelyyn 

ja sen muutostarpeisiin. Ehdokkaat kertovat omista ajatuksistaan. Suurimman tilan jutussa 

vie suuri kuva ehdokkaista, jossa he kävelevät rinnan hiekkatiellä.
477

 

Salon seudun sanomissa oli myös kaksi pääkirjoitusta vaaleista: ”Kirkkoherran vaalitapa 

kaipaa uudistusta” ja ”Kirkkoherra vaalikoneesta”.
478

 Salon Seudun Sanomat uutisoi myös 

                                                           
471 Huhtikuun kolmessa Rauhan Tervehdys -lehden numerossa oli ehdokkaiden kirjoittamat 

hartauskirjoitukset. Vaali näkyi lehdessä kuulutusten ja ilmoitusten muodossa. Vaalin jälkeen oli juttu 

uudesta kirkkoherrasta otsikolla ”Nuoruus ja nöyryys sopivat yhteen”. Jutussa käsiteltiin uuden kirkkoherran 

henkilökohtaista uskonelämää ja uuden haasteen tuomia ajatuksia. Samassa lehdessä oli seurakunnan omalla 

palstalla uuden kirkkoherran pieni kiitosilmoitus. Rauhan Tervehdys, numerot 12–18/2010. 
472

 Vuonna 2012 Salon Seudun Sanomien levikki oli 21 828. Lehti ilmestyy Salon seudulla, Loimaalla ja 

Vakka-Suomessa. Salon Seudun Sanomien internet-sivusto. 
473

 Salon Seudun Sanomat 2.12.2010. 
474

 Salon Seudun Sanomat 11.3.2011. Jutussa huomioitiin myös ylimääräiselle vaalisijalle kelpaava ja 

kerrottiin miten ehdokas voi tulla ylimääräiseksi ehdokkaaksi. Viikon päästä uutisoitiin ylimääräisen 

ehdokkaan nimeämisestä vaaliin. Salon Seudun Sanomien internet-sivusto. 
475

 Salon Seudun Sanomat 6.4.2011 ja 8.5.2011.  
476

 Salon Seudun Sanomat 24.5.2011 ja 27.5.2011. 
477

 Salon Seudun Sanomat 15.5.2011. Jutun ala-artikkelina ehdokkailta kysytään, pitääkö joka seurakunnan 

alueella olla jumalanpalveluksia. Toisella aukeamalla on jokaisesta ehdokkaasta kuva ja tietoruutu sekä itse 

artikkeli, josta on otsikoksi nostettu kullekin jokin iskulause. Myös tämän sivun alla on pieni ala-artikkeli, 

jossa ehdokkailta kysytään, mistä Raamattuun tutustuminen kannattaa aloittaa. 
478

 Salon Seudun Sanomat 17.5.2011 ja 5.6.2011. 



172 
 

vaalitentistä ja avautuneesta vaalikoneesta.
479

 Lehdessä kirjoitettiin vaaliviikolla vaaleista 

useampaan kertaan. Ennakkoäänestyksestä kirjoitettiin otsikolla ”Salon 

kirkkoherranvaalissa osa äänestää kahta ehdokasta – ennakkoäänestys on käynnissä tämän 

viikon”.
480

 Toisena vaalipäivänä ilmestyneessä lehdessä oli juttu äänestyksestä: 

”Kirkkoherraa äänestettiin omien kokemusten pohjalta – Moni äänesti ensimmäistä kertaa 

kirkkoherranvaaleissa”. Jutussa seurakuntalaisten kokemukset pääsivät laajasti esiin. 

Varsinaisen vaalipäivän lehdessä oli ylimääräisen ehdokkaan maksettu mainos.
481

 Vaalin 

jälkeen lehti ilmoitti vaalin tuloksesta otsikoiden vaalin voittajan. Väliotsikossa mainittiin 

ylimääräisen ehdokkaan saaneen eniten ääniä, muttei riittävästi.
482

 

Salonjokilaaksossa kirjoitettiin vaalista kaksi juttua.
483

 Noin viikkoa ennen vaalia oli 

isohko juttu ehdokkaista vaalipaneeliin liittyen: ”Salon seurakuntalaiset valitsevat 

kirkkoherran neljästä ehdokkaasta.” Jutussa esiteltiin ehdokkaiden vastauksia 

vaalipaneelin kysymyksiin.
484

 Toinen juttu oli viikon päästä ilmestyneessä lehdessä. Juttu 

keskittyi kuitenkin torilla tavattujen ihmisten näkemyksiin vaaleista ja äänestykseen.
485

 

Perniönseudun Lehdessä oli myös juttu otsikolla: ”Kirkkoherraehdokkaat: työikäiset 

saatava mukaan seurakunnan toimintaan.”
486

 

Salon seurakunta julkaisee Salon Seurakuntasanomat -lehteä.
487

 Salon seurakunta julkaisi 

vuoden 2011 kolmannen Seurakuntasanomat -lehden vaalitiedotteena. Se lähetettiin 

poikkeuksellisesti osoitteellisena kaikkiin seurakunnan jäsentalouksiin vaalikirjeenä. 

Normaalisti lehti käsitellään mainospostina. Kirkkoherranvaalia käsiteltiin kahdessa 

numerossa. Salon Seurakuntasanomien kuukausi ennen vaalia ilmestyneen vaalilehden 

etusivu oli otsikoitu ”Kenestä kirkkoherra Saloon?”. Lehti oli omistettu vaali-

informaatiolle ja ehdokkaiden esittelyyn.
488

 Kaksi päivää ennen vaalia ilmestyneessä 

                                                           
479

 Salon Seudun Sanomat 29.5.2011: ”Kirkkoherraehdokkaat vaalitentissä”; Salon Seudun Sanomat 

1.6.2011: ”Salon kirkkoherraehdokkaita voi verrata vaalikoneen avulla.” 
480

 Salon Seudun Sanomat 7.6.2011. 
481

 Salon Seudun Sanomat 12.6.2011 ja 13.6.2011. 
482

 Salon Seudun Sanomat 14.6.2011. 
483

 Salonjokilaakso on Salon seudulla ilmestyvä lehti, jonka painosmäärä on Salon seudulla 30 500 

kappaletta. Salonjokilaakson internet-sivusto. Salonjokilaakso -lehteä tutkittiin näiden kahden numeron 

osalta (2.6.2011 ja 9.6.2011), joissa tiedettiin olleen juttu kirkkoherranvaalista. 
484

 Salonjokilaakso 2.6.2011.  
485

 Salonjokilaakso 9.6.2011. 
486

 Perniönseudun Lehti on Salon eteläisellä alueella ilmestyvä paikallislehti. Perniönseudun Lehteä ei ole 

tutkittu kyseistä artikkelia lukuun ottamatta. Artikkeli havaittiin lehden internet-sivuilla. Perniönseudun 

Lehden internet-sivusto. 
487

 Seurakunnan internet-sivujen mukaan se ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja lehden painos on 26800 

kappaletta. Lehden päätoimittaja on seurakunnan kirkkoherra, toimitussihteerinä seurakunnan tiedottaja ja 

toimittajana seurakunnan kanttori-tiedottaja. Salon seurakunnan internet-sivusto. 
488

 Salon Seurakuntasanomat 3/2011. Jokaisesta ehdokkaasta oli isohko kuva, perustiedot sekä vaalinäytteen 

ajankohta, puhutteleva raamatunkohta ja lempivirsi. Juttu itsessään rakentui ehdokkaiden itsensä laatimaan 

tekstiin, jossa he vastasivat kysyttyihin teemoihin. Jokaiselle ehdokkaalle sekä ylimääräiselle ehdokkaalle oli 

yksi sivu lehdessä. Muuten lehti koostui muista seurakunnan tiedotusasioista. 
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numerossa keskityttiin sivun verran äänestämisen käytännönohjeisiin. Lehden pääkirjoitus 

käsitteli myös vaalia.
489

 Lehden viidennessä numerossa (2.9.2011) oli kutsu uuden 

kirkkoherran virkaanasettamiseen. Pääkirjoituksen lehteen oli kirjoittanut uusi 

kirkkoherra.
490

 

Herttoniemen osalta lehdistökirjoittelu jäi kaikkein vähäisimmälle, oikeastaan kokonaan 

Kirkko ja kaupunki -lehden varaan. Kirkko ja kaupunki -lehdessä oli yksi isompi juttu 

ehdokkaista ja vaalin päätyttyä juttu tuloksesta. Muita ilmaislehtiä ovat Metro ja Vartti, 

jotka kuitenkin keskittyvät erityyppiseen uutisointiin. Herttoniemen alueella ilmestyvistä 

lehdistä suurin on Helsingin Sanomat, joka harvoin uutisoi vastaavanlaisia vaaleja. 

Herttoniemen seurakunta kuuluu Helsingin seurakuntayhtymään, jonka tiedotuslehti on 

Kirkko ja kaupunki.
491

 Ainoa kirkkoherranvaalia käsittelevä juttu ilmestyi puolitoista 

viikkoa ennen vaalia otsikolla ”Kirkkoherra valitaan Herttoniemeen”. Jutun alaotsikko oli 

”Ehdolla on kolme vahvaa hakijaa”. Juttuun kuului isohko kuva ehdokkaista ulkona 

istumassa kalliolla. Juttu perustui hakijoiden vastauksiin toimituksen esittämistä 

kysymyksistä.
492

 Kahdessa numerossa (17 ja 20) oli mielipideosastolla tukiryhmän juttu 

kahden ehdokkaan puolesta. Lehden seuraavassa numerossa kirkkoherranvaalia koskevaa 

pääjuttua oikaistiin, koska kysymys kolme oli ollut eri muodossa kuin mihin ehdokkaat 

vastasivat.
493

 Herttoniemen seurakunnan kirkkoherranvaali oli vaaleista selvästi 

näkymättömin seurakuntalehtien palstoilla. 

Paikallislehtien uutisoinnin perusteella on pääteltävissä, että mitä isompi lehti oli, sitä 

enemmän uutisoitiin yleisistä ja mediaa kiinnostavimmista aiheista. Sen sijaan mitä 

pienempi ja alueellisempi lehti oli, sitä enemmän oli näkyvissä puolueellisuutta ja toisaalta 

myös asiantuntemusta. Loppujen lopuksi paikallislehdet ja seurakuntalehdet käsittelivät 

vaaleja hyvin samankaltaisesti. 

                                                           
489

 Salon Seurakuntasanomat 4/2011. 
490

 Salon Seurakuntasanomat 5/2011. 
491

 Helsingin kirkkosanomat perustettiin vuonna 1955 ja sen työtä jatkoi vuonna 1960 ilmestymisensä 

aloittanut Kirkko ja kaupunki -lehti. Peura 1991, 55–56. 
492 Ensimmäinen ilmoitus seurakuntalehdessä oli kuulutus vaaliluettelon nähtävillä olosta numerossa 15 

(20.4.2011).  Toukokuun lehdissä numerot 17, 18 ja 19 (11.5, 18.5 ja 27.5.2011) oli kaikissa kuulutus 

kirkkoherran vaalista ja infoa vaalin kulusta. Uudesta kirkkoherrasta oli pienehkö maininta Kirkko ja 

kaupunki - lehden numerossa 23 (22.6.2011). Jutussa oli mainittu ehdokkaiden saamat äänimäärät ja 

äänestysprosentti. Seurakunnan tapahtumailmoituksien kohdalla oli vaalinäytteet mainittu 

jumalanpalveluksien kohdalla. Kirkko ja kaupunki, numerot 15, 17–20, 23/2011. 
493

 Ehdokkaat olivat vastanneet kysymykseen ”kuinka Herttoniemen seurakunta pystyy palvelemaan hyvin 

kaikkia seurakuntalaisiaan?”, kun kysymys lehdessä oli ”mitkä ovat kirkkoherran tärkeimmät tehtävät 

Herttoniemessä?”. Myös ensimmäinen kysymys oli hiukan toisessa muodossa kuin lehdessä. Ehdokkaat 

olivat vastanneet kysymykseen ”kuinka sinusta on tullut se teologi, joka nyt olet?”. Lehdessä kysymys oli 

”millaista teologiaa edustat?”. Saman numeron mielipideosastolle olivat kaikki ehdokkaat kirjoittaneet 

yhteisen kirjoituksen sekaannuksesta. Kirkko ja kaupunki numerot 20 ja 21/2011. 
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Seurakuntalehdistä Rauhan Tervehdys käsitteli kaksi kirkkoherranvaalia. Näin on 

luonnollista, että se piti lehdistä vaaleja eniten esillä. Eniten näkyvää ilmoittelua vaaleista 

oli Oulujoen kirkkoherranvaalissa, josta oli vaalin aikaan juttua melkein jokaisessa lehden 

numerossa. Seurakuntalaisten määrään nähden Oulujoen vaalin pitäminen Tyrnävän vaalia 

enemmän esillä on oikeutettua. Salossa vaali ei ollut määrällisesti usein esillä, mutta sen 

sijaan laadullisesti se otettiin hyvin huomioon. Rauhan Tervehdys oli myös saanut 

juttuunsa kuvien myötä enemmän sisältöä kuin muut lehdet. Myös vaalien jälkeiset jutut 

olivat Rauhan Tervehdyksessä omaa luokkaansa. Salon seurakuntasanomissa se oli 

käsitelty kutsuna virkaanasettamiseen. Kirkko ja kaupunki -lehdessä oli vain lyhyt 

informaatiojuttu vaalin ratkaisusta. 

Seurakuntalehtien jutut kirkkoherranvaaleista olivat luonteeltaan esitteleviä. 

Kirkkoherraehdokkaista hahmotettiin kuvaa erilaisten kysymysten kautta. Kysymykset 

olivat tuttuja ja turvallisia. Kysymyksissä haastettiin ehdokkaat kertomaan itsestään, 

taustastaan, ominaisuuksistaan, teologisista näkemyksistään ja visiostaan kirkkoherrana. 

Seurakuntalehtien juttuihin olisi mahtunut paljon enemmän tarttumapintaa. Oulujoen 

ehdokkaista oli yritetty saada jotakin luovuutta irti laittamalla heidät maalaamaan 

pääsiäismunia. Seurakuntalehtien jutuissa ehdokkaiden vastaukset ovat harkittuja.  

Ylipäätään paikallislehdet olivat melko kiinnostuneita kirkkoherranvaaleista. Valtamediaa 

vaalit eivät sen sijaan kiinnostaneet. Radio- ja tv-ohjelmissa ei havaittu puhetta 

kirkkoherranvaaleista. Paikallismedian kirjoittelu kirkkoherran- vaaleista oli hillittyä ja 

varovaista. Näkyvin kirkkoherranvaali lehdistön osalta oli Oulujoen kirkkoherranvaali. 

Tähän vaikutti seurakunnan sijainti osana Oulua. Sanomalehti Kaleva on sitoutumaton 

sanomalehti. Mittasuhteiltaan Kaleva palvelee hyvin Pohjois-Suomea, jolloin myös 

kirkolliset asiat pääsevät esiin. Vaatimattomimmin kirkkoherranvaali näkyi Herttoniemen 

seurakunnassa. Toisin kuin Kaleva, Helsingin Sanomat on enemmän koko Suomen 

sanomalehti. Kaupunkiseurakunnan kirkkoherranvaalille ei löydy sijaa isommasta 

sanomalehdestä. Tosin ei kyllä pienemmästäkään. Ainoa lehti, jossa havaittiin juttu 

vaalista, oli seurakuntayhtymän julkaisema Kirkko ja kaupunki -seurakuntalehti. 

Salossa lehdistö huomioi kirkkoherranvaalin aktiivisesti. Salon Seudun Sanomat pystyy 

kokonsa puolensa huomioimaan paikkakunnan ja seurakunnan asiat aktiivisesti. 

Kirkkoherranvaalit olivat kahdesti myös pääkirjoituksen aiheena. Salon Seudun Sanomat 

pohtivat aktiivisimmin kirkollisia asioita kirkkoherranvaaleista uutisoivista lehdistä. 

Tyrnävällä kirkkoherranvaalit tulivat esiin myös aktiivisesti. Tosin jutut olivat 

pienemmässä mittakaavassa tehtyjä, virallisen tuntuisia, jossa ei hakijan persoonaan paljon 

päässyt käsiksi. Rantalakeudessa käytetyt kuvat olivat monta kertaa samat, viralliset 

valokuvat. 
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Seurakuntalehtiin verrattuna paikallislehdet pyrkivät tekemään esitteleviä juttuja 

ehdokkaista ja vaaleista seurakuntalehtien tehdessä puolestaan vertailevia juttuja. 

Paikallislehdissä tuli melko vähän äänenkannattajan rooli esiin. Ainoana sen saattoi 

huomata Rantapohja -lehdessä, jossa nostettiin kaksi lehden alueella vaikuttavaa 

ehdokasta vahvasti esiin. Kolmatta ei juurikaan noteerattu.  

Lehdissä saattoi huomata myös alueen ja kontekstin vaikutuksen. Kalevan tekemissä 

jutuissa nousivat esiin enemmän paikalliset teemat, kuten naispappeus, äänestysprosentti 

ja Oulun seurakuntien yhdistymishanke. Rantalakeuden tekemissä jutuissa ei selkeitä 

teemoja noussut esiin. Salossa jutuissa näkyi neljännen vaalisijan aiheuttama jännitys ja 

kirkkoherran vaalitavan muutostarve. Salossa jutuissa näkyi eniten äänestysaktiivisuuteen 

kannustava kirjoittelu. Vähiten se näkyi Rantalakeudessa, vaikkakin äänestysprosentti oli 

Tyrnävällä korkein.  

Paikallislehtien taustalla olivat muun muassa seurakuntien mediatiedotteet. 

Mediatiedotteita annettiin reilusti sekä Oulujoella että Salossa. Oulujoella 

kirkkoherranvaalin viestintäsuunnitelmaan kuului, että mediatiedotteet lähetetään Rauhan 

Tervehdykseen (seurakuntalehti), Pohjois-Suomen uutisiin (YLE), paikallisille 

radiokanaville ja oululaisille lehdille. Vaalisaarnoista tiedotettiin lähettämällä medialle 

tiedote kustakin messusta viikkoa ennen ajankohtaa. Jokaisessa tiedotteessa muistutettiin 

kampanjatiedotuksen tapaan vaaliaikataulusta ja muista faktoista. Juttuaiheina medialle 

tarjottiin kiinnostavia aiheita. Tällaisina viestintäsuunnitelman mukaan olivat vaalin ja 

seurakuntahallinnon tutuksi tekeminen, kirkkoherran toimenkuva ja rooli sekä palkkaus, 

aiemmat kirkkoherranvaalit, niiden äänestysprosentit verrattuna tämänkertaiseen 

odotukseen äänestysprosentista, vaalin historia sekä aiemmat kirkkoherrat.
494

 Salossa 

ensimmäinen mediatiedote piti sisällään kaiken olennaisen tulevasta kirkkoherranvaalista, 

ehdokkaista, vaalinäytteistä, vaalipaneelista, vaalikoneesta, ennakkoäänestyksestä, 

vaalipäivistä sekä äänestysmenettelystä. Seuraava mediatiedote koski vaalitenttiä, kolmas 

ennakkoäänestäneiden määrää, neljäs koski vaalisunnuntain hiljaista äänestäjämäärää, 

viimeinen mediatiedote sisälsi vaalin tuloksen.
495

 

Ville Lämsä ja Kaisa Palomäki tutkivat, miksi tietyt mediatiedotteet saavat 

maakuntalehdissä (Aamulehti, Kaleva ja Keskisuomalainen) julkisuutta ja toiset eivät. 

Lämsän ja Palomäen tutkimuksessa toimittajat eivät ole riippuvaisia organisaatioiden 

tuottamasta PR-materiaalista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että mikäli organisaatio haluaa 

saavuttaa julkisuutta, tiedottamisessa pitäisi ajatella enemmän lehtien lukijoiden 

näkökulmaa kuin organisaation näkökulmaa. Myöskään organisaation koko ei 
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automaattisesti ratkaise julkisuutta. Toinen tärkeä syy mediatiedotteen saamaan 

julkisuuteen oli toimituksen mediarutiinit, eli toimittajan ammattitaito nostaa uutisvirrasta 

kiinnostavat uutiset. Kolmas olennainen syy nostaa uutisvirrasta mediatiedote esiin oli 

uutisen paikallisuus. Toimittajat nostivat esiin myös sen, että he haluaisivat kirjoittaa 

asioista etukäteen eikä niinkään raportoida menneistä tapahtumista.
496

 

Lämsän & Palojärven tutkimus tukee tässä tutkimuksessa esiin tulleita seikkoja ennen 

kaikkea kirkkoherranvaalien paikallisuudesta. Varsinkin Oulujoella ja Salossa 

kirkkoherranvaali sai julkisuutta maakuntalehdissä. Tähän on voinut vaikuttaa pitkään 

kirkkoherrana olleen eläköityminen. Oulujoella kiinnostavuuteen on voinut vaikuttaa 

myös uusien tuulien hakeminen. Salossa mielenkiintoa lisäsi varmasti suuri kunta- ja 

seurakuntaliitosprosessi. Tyrnävällä edellisistä kirkkoherranvaaleista oli aikaa vain viisi 

vuotta, mikä on voinut vaikuttaa kiinnostavuuteen. Herttoniemessä ei puolestaan ollut 

sellaista seurakunnasta riippumatonta paikallismediaa, joka olisi kiinnostunut vaalista. 

5.2.2. Vaalit internetissä ja muualla mediassa 

 

Toinen merkittävä tiedotusväylä kirkkoherranvaaleissa oli internet. Monet jutut, jotka 

ilmestyivät lehdissä, ilmestyivät myös lehden internet-sivuilla. Internetin 

keskustelupalstojen suhde julkisuuteen oli kaksijakoinen. Toisaalta ne eivät ole kenenkään 

toimijan taholta syntyneitä kirjoituksia. Toisaalta ne kuitenkin heijastavat vaalin saamaa 

julkisuutta ja julkista keskustelua. Internetin keskustelupalstoilla Oulujoen 

kirkkoherranvaalia puitiin ainakin Iltalehden ja Suomi24:n sivuilla. Myös Kalevan 

internet-sivuilla juttuja kommentoitiin. Kommenteissa kannatettiin erityisesti kahta 

ehdokasta, pohdittiin naishakijoiden puuttumista ja toivottiin hyvää vaalia. Iltalehden 

internet-sivujen keskustelufoorumilla käytiin keskustelua helmikuussa 2009. Ketjun nimi 

oli ”Millainen on hyvä kirkkoherra?” Viestiketjussa kannatettiin erityisesti kolmatta 

ehdokasta, koska hän oli nuorin ja sitoutumaton.
497

 Myös Suomi24:n internet-sivuilla 

käytiin vastaavaa keskustelua helmikuussa 2009. Kerran kommenteissa kannatettiin tiettyä 

ehdokasta. Muuten kommentointi oli hajanaista, kyseltiin voisiko kirkkoherran virka olla 

määräaikainen ja toivottiin, että seuraava kirkkoherra voisi hyväksyä naispappeuden.
498

 

Eräs ehdokas kertoi myös, että Kalevan internet-sivujen juttutupa-keskustelupalstalla oli 

kyselty ehdokkaan herätysliiketaustasta. Salon seudulla internet-kirjoittelua ei havaittu. 

Netissä olleita sanomalehtien artikkeleita ei pystynyt kommentoimaan, toisin kuin 

esimerkiksi Kalevan internet-sivuilla. Vaalinäytteet tulivat paikallisradiosta, eikä muuta 

radio-ohjelmaa vaaleista havaittu. 
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Herttoniemen seurakunnan kirkkoherranvaalista kirjoiteltiin jonkin verran verkossa. 

Kaupunginosat.net -sivustolla oli kirjoitettu ainakin pari kannatuspuheenvuoroa tietyn 

ehdokkaan puolesta ja kehotettu käyttämään äänestysoikeutta. Kirkkoherraa valitsemaan -

viestiketjussa keskusteltiin varsinkin vaalien huonosta informoinnista. Myös herttoniemi.fi 

-verkkosivuilla havaittiin keskustelua kirkkoherranvaaleista. Keskustelu oli hyvin 

samantyyppistä kuin kaupunginosat.net -sivustolla.
499

 

Kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan verkkoviestinnän merkitys on kasvanut 

merkittävästi. Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan neljä prosenttia suomalaisista 

käy vähintään kerran viikossa uskontoon tai kirkkoon liittyvillä internetsivuilla. 70 

prosentilla seurakunnista tai sen työmuodoista oli vuonna 2011 oma Facebook-sivusto. 

Vuonna 2011 verkkosivut löytyivät 97 prosentista seurakuntia tai seurakuntayhtymiä.
500

 

Jokaisella tutkimuskohteena olevista vaaliseurakunnista oli omat internet-sivut.
501

 

Jokaisen seurakunnan verkkosivuilla kirkkoherranvaalit olivat näkyvillä. Verkkosivuilla 

oli linkki kirkkoherranvaalien tiedotukseen ja informaatioon. Sivuilla oli perusinformaatio 

vaaleista: ketkä ovat ehdolla, millä vaalisijoilla, milloin äänestetään, miten 

ennakkoäänestys toimii ja ketkä saavat äänestää. 

Monipuolisimmin kirkkoherranvaaleja käsittelivät Oulun seurakuntien ja Salon 

seurakunnan verkkosivut. Salon seurakunnassa verkkosivuilla oli esittelyt ehdokkaista. 

Verkkosivuille päivittyi nopeasti tuoreet ja ajankohtaiset asiat vaaleista. Oulun 

seurakuntien sivuilta oli oma linkki sivustolle Kirkkoherranvaali 2009. Ensimmäiseksi oli 

lyhyt informaatio vaalista, mitä kirkkoherra tekee ja sen jälkeen vaalisijoille asetetut 

ehdokkaat. Sivuilta löytyivät korkealaatuiset kuvat ehdokkaista, vaaleihin liittyvät 

tiedotteet, kuulutukset, vaalinäytepäivät, vaalin aikataulu ja äänestäminen, erityisesti 

ennakkoäänestysaikataulu, ja ketkä saavat äänestää. Sivuilla oli mahdollista lähettää myös 

sähköinen postikortti ehdokkaan puolesta. Sivuilla oli myös jokaisesta ehdokkaasta 

kysymyksiä ja vastauksia -juttu. Ehdokkaat olivat vastanneet 16 kysymykseen muun 

muassa itsestään, hyvästä johtajuudesta, kirkon visiosta ja seurakunnan haasteista. 

Verkkosivuilla oli myös jokaiselta ehdokkaalta muutama blogi, jossa ehdokkaat olivat 

kirjoittaneet kirkon ajankohtaisista teemoista kokonaiskirkollisesti ja kotiseudun 

näkökulmasta. Teemoja blogeissa olivat esimerkiksi pääsiäisen teemat, kirkon tulevaisuus, 
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kirkon jäsenyys, näköalat kirkon elämään, kasvu ja kaste. Sivuilla oli myös runsaasti 

valokuvia ehdokkaiden kotialbumeista.
502

  

Herttoniemen seurakunnan kotisivuilla oli kirkkoherranvaaleista samankaltainen 

perusinformaatio, mutta ei esittelyä esimerkiksi ehdokkaista.
503

 Tyrnävän seurakunnan 

kotisivuilla oli lokero, jossa oli perustietoa vaaleista, vaalipäivistä, kuulutukset, 

äänestyspaikat ja lopuksi äänestystulos. Tiedot vaalien tuloksista päivittyivät seurakunnan 

kotisivuille pian vaalin tuloksen ratkettua. Mikään seurakunta ei tilastoinut 

kirkkoherranvaaleja verkkosivuilla käyviä katselijoita. 

 

Vaalikoneita on käytetty kirkkoherranvaaleissa etenkin suurissa seurakunnissa. Salon 

seurakunta oli vaaliseurakunnista ainoa, jolla oli verkkosivuilla käytössä myös vaalikone. 

Vaalikoneessa oli yhteensä 12 vaalityöryhmän tekemää kysymystä ja väittämää 

seurakunnan tulevan johtajan piirteistä ja vahvuuksista, vallankäytöstä kirkossa, kirkon 

haasteista, seurakunnan rahan käytöstä ja seurakuntaelämän kehittämisestä. Vaalikoneessa 

seurakuntalainen vastasi koneen esittämiin kysymyksiin. Lopuksi kone näytti, miten 

lähellä tai miten kaukana omat vastaukset olivat ehdokkaiden vastauksia. Salon seurakunta 

ei tilastoinut kävijöitä eikä saanut sen käytöstä palautetta. Ehdokkaat suhtautuivat 

vaalikoneeseen kukin eri tavoin. 

 

”Kyllä se teetti työtä miettiä niitä vastauksia, kun on kuitenki kuitenkin tuota 

valmiit vaihtoehdot mistä pitää valita. Tosin siinä oli se mahdollisuus, että jokaiseen 

sai sitte myös kommentoida.” (Ehdokas 11). 

 

”No se vaalikone oli vähän semmonen kinkkinen kinkkinen juttu, ku siinä ei niitä 

perusteluja kauheesti voinu antaa. Se oli kyllä tai ei, tai jotain tällasta, mutta mä en 

tiiä, miten se vaalikoe kone sitten vaikutti.” (Ehdokas 12). 

 

Vaalikoneen toimintaan liittyy kolme keskeistä toimijaa, palvelun tuottaja, ehdokkaat ja 

käyttäjät. Ensin ehdokkaat vastasivat kysymyksiin. Sitten käyttäjä antoi vastauksensa ja 

sai vaalikoneesta listan hänelle sopivimmista ehdokkaista. Käyttäjästä itsestään riippui, 

vaikuttiko tulos hänen äänestyspäätökseensä. Maria Suojasen hahmottelemana vaalikone 

toimi oheisen kuvion mukaan:
504
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Kuvio 4. Vaalikoneen toimijat ja tuotokset sekä näiden suhteet. 

 

Mykkäsen ja Moringin mukaan vaalikoneet ovat pitkään olleet nuorten keskuudessa 

johtavia poliittisen tiedonhankinnan kanavia poliittisissa vaaleissa. Mykkäsen ja Moringin 

tutkimuksessa näytti siltä, että vaalikoneiden käyttö lisäsi äänestysprosenttia, varsinkin 

eduskuntavaaleissa. Huomattiin myös, että vaalikoneilla oli vain vähäinen vaikutus 

taloudelliselta ja sosiaaliselta asemaltaan korkealla oleviin vastaajiin. Vaalikoneiden 

vaikutus oli sen sijaan korkeampi niiden kohdalla, jotka sijoittuivat asteikolla 

matalemmalle. Tutkimuksessa todettiin myös, että pelkkä internetin käyttö ei vaikuta 

äänestämiseen.
505

 

Vaalikoneiden suosion taustalla on yksilöpäätöksenteon tukeminen. Vaalikoneiden 

käyttöä ja vaikutusta kirkkoherranvaaleissa ei ole arvioitu eikä tutkittu. Ehdokkaita on 

kirkkoherranvaaleissa vain muutama, kun vaalikonetta poliittisessa tarkoituksessa 

käytetään ehdokkaan etsimiseen satojen joukosta. Onko vaalikoneella siis enemmänkin 

viihdearvo kirkkoherranvaaleissa? Ainakin sen voisi ajatella kiinnostavan nuoria 

äänestäjiä ja kerätä äänestäjiä passiivisemmasta seurakuntaryhmästä. 

Internetin merkitys nousi kahdessa seurakuntalaisen haastattelussa tärkeäksi. Salossa ja 

Herttoniemessä seurakuntalaiset seurasivat vaaleja aktiivisesti internetistä. Herttoniemessä 

ehdokkaiden internetsivuilta katsottiin taustatietoja ehdokkaasta. Salossa oli kiinnostusta 

herättänyt myös vaalipaneelin videointi, jonka pystyi näkemään seurakunnan internet-

sivuilta.  

Muita tiedotuskanavia, joita seurakunnat kirkkoherranvaaleissa käyttivät, olivat 

henkilökohtainen mediatiedote tiedotusvälineille ja vaalitiedote seurakuntalaisille. 

Henkilökohtainen tiedote lähetettiin kahdessa seurakunnassa, Salossa ja Oulujoella. 
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Salossa tiedote lähetettiin Seurakuntasanomien muodossa. Oulujoella jokaiselle 

äänioikeutetulle lähetettiin vaalikirje, joka oli perillä noin kuukautta ennen vaalipäivää. 

Kirjeessä oli tietoa vaalista, ketkä olivat ehdolla ja missä ja milloin pystyi äänestämään. 

Tiedote lähetettiin, koska tavoitteeksi oli asetettu 20 äänestysprosentti. Kaikille 

seurakunnan jäsenille ei myöskään ollut selvää mihin tuolloin Oulun neljästä 

seurakunnasta he kuuluivat. Henkilökohtaista vaalitiedotetta voisi perustellusti pitää 

isommissa seurakunnissa kirkkoherranvaalin tiedottamisen vähimmäismuotona. 

Radioviestintä jäi tutkimuksen vaaleissa vähäiselle. Oulujoen kirkkoherranvaalin 

viestintäsuunnitelmassa todetaan, että juttuja tarjottiin radiokanaville. Oulujoella ei haluttu 

radioida vaalinäytejumalanpalveluksia, koska radioinnin tasapuolisuutta ei pystytty 

takaamaan mahdollisten teknisten ongelmien vuoksi.
506

 Tämä kävikin toteen Salon 

vaalinäytteissä, jossa toiselle vaalisijalle asetetun radiointi keskeytyi kesken kaiken 

saarnan alussa. 

 

”Näähän kaikki tuli paikallisradiossa nää jumalanpalvelukset ja sitte sillon kun tää 

vaalinäyte oli [ehdokkaan nimi], ni se paikallisradioyhteys pätki ja katkes kokonaan 

eli siitä sit keskusteltiin, että kuinka se oli kohtuutonta ja näin, mutta ei sille sit 

mitään enää voinu.” (Ehdokas 12). 

 

”Mun osallahan kävi niin, että radiointi teknisistä syistä katkesi saarnan alussa. 

Tuota ei ollut hyvin järjestetty, et sitte ku jos tekniikkaan luottaa niin sitte pitää olla 

varasysteemit myös. Ja mulle tarjottiin sitte sitä, että jos mä käyn sen saarnani sitte 

lukemassa ja se lähetetään joskus, mut emmä sitte. Sanoin, että ei se se ei oo 

kuitenkaan sama juttu, kun sen pitäminen jumalanpalveluksessa. -- muilla 

potentiaalinen kuulijakunta oli oli siis tuhansissa niin - ja mahdollisesti jopa 

todellinen kuulijakunta tuhansissa - niin mulla se oli vaan se joku kaks ja puol sataa 

mitä kirkossa oli” (Ehdokas 11). 

 

5.2.3. Vaalien saama julkisuus 

 

Mediassa kirkkoa ja uskontoa käsitellään runsaasti. Kirkon strategiaan kuuluukin 

vuorovaikutuksen lisääminen median välityksellä sekä osallistuminen mediassa käytävään 

keskusteluun.
507

 Kirkko on osa mediamaailmaa. Kirkko pyrkii myös julkisuuteen ja 

olemaan näkyvä.
508

 Taisto Lehikoinen näkee uskonnon ja median suhteen yhteensopivina. 

Uskonnollisen median vaikuttavuus ja vaikutus johtuu Lehikoisen mukaan sen teologiasta, 
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päämäärästä ja odotuksista. Kristinusko haluaa käyttää mediaa parantaakseen esilläoloaan 

postmodernissa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.
509

  

Kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan uskonto ja kirkko olivat vuosina 2008–2011 

vilkkaan julkisen keskustelun ja mielenkiinnon kohteena.
510

 Erkki Karvosen kirkon 

viestintäpäivillä (2010) pitämässä luennossa käy ilmi, että 83 prosenttia kirkon 

mediajulkisuudesta on neutraalia, 12 prosenttia on kielteistä ja 8 prosenttia myönteistä. 

Lehdistön osalta Turun Sanomissa oli eniten juttuja, kun taas Helsingin Sanomat oli 

kriittisin ja Keskisuomalainen myönteisin sanomalehti suhteessa kirkon julkisuuteen. 

Karvosen mukaan uutisarvoa on sillä, kun toiminta on vastoin odotusarvoa. Kirkko ja 

papit edustavat kansalaisille ja medialle pyhäkoulumaista siveellisyyttä ja 

norminmukaisuutta. Kaikki tästä poikkeava kiinnostaa mediaa.
511

 

Juha Rahkosen tutkimuksen mukaan valtamedian suhde kristinuskoon ja kirkolliseen 

mediaan on perusmyönteinen ja kunnioittava, joskin etäisyyttä ottava. Tutkimuksen 

lehdistöotannasta ilmeni vain vähän uskontoa horjuttavia tai kyseenalaistavia juttuja. Eri 

lehdistä Rahkonen totesi Helsingin Sanomien olleen kirkkoa ja kristinuskoa kriittisemmin 

ja etäisemmin käsittelevä lehti. Maakunta- ja paikallislehtien suhde kirkkoon oli 

läheisempi.
512

 

Tyrnävällä ehdokkaat olivat tyytyväisiä vaalien saamaan julkisuuteen. Ehdokkaat olivat 

tyytyväisiä varsinkin julkisuuden määrästä seurakunnan kokoon nähden. Yksi ehdokkaista 

olisi toivonut, että olisi päässyt enemmänkin tuomaan itseään esille. Samalla hän toivoi, 

että vaaliasetelmat olisivat innostaneet ihmisiä äänestämään aktiivisemmin. 

Oulujoella kaksi ehdokasta oli erittäin tyytyväisiä vaalin saamaan julkisuuteen ja yhden 

mielestä vaali sai ”aika hyvin” julkisuutta, mutta seurakuntayhtymä olisi voinut vielä 

hiukan enemmän ilmoitella paikallisessa valtalehdessä vaalista. Oulujoella jokainen 

äänioikeutettu sai henkilökohtaisen vaalikirjeen, jota ehdokkaat pitivät erittäin hyvänä 

ratkaisuna. Eräs ehdokas erotteli myös vastauksessaan kiinnostavuuden ja julkisuuden. 

 

”Nämä kiinnostuneet ja julkisuus on oikeestaan niinku kaks eri asiaa, että 

julkisuuttahan se sai sillä lailla, että nyt jokaiselle äänestäjälle meni kirje. -- Ja sitten 

tuota tämä kiinnostavuus. Se onkin sitte isompi juttu.” (Ehdokas 2). 

 

Herttoniemessä kirkkoherranvaalin saamaan julkisuuteen oltiin kaikkein 

tyytymättömimpiä. Ehdokkaat tiedostivat, että helsinkiläisessä mediassa oli vaikeaa saada 
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julkisuutta. Myös Herttoniemen vaaliin kaivattiin henkilökohtaista vaalikirjettä 

äänioikeutetuille.  

 

”-- nyt käytännössä näytti omasta näkökulmasta käyvän niin, että ku kun 

ydinjoukko seurakunnassa vaan tiesi, että vaali on niin niin tulos oli vähän niinku 

sen näköinen.” (Ehdokas 9). 

 

Salossa oltiin yllättyneitä siitä, että suuresta satsauksesta huolimatta vaalissa oli pieni 

äänestysprosentti. Vaali oli näkyvästi esillä paikallisissa lehdissä. Internettiin päivittyi 

säännöllisesti uutiset ja tapahtumat vaalin kulussa. Jokaiseen kotiin lähetettiin 

Seurakuntasanomien vaalinumero. Eräs ehdokas arveli, että tiettyä epätietoisuutta on 

vaikka vaali miten saisikin julkisuutta. 

 

”Ihmiset oli sit loppujen lopuks kumman epätietosia esimerkiks siitä, että mistä sitä 

tietoo saa, vaikka sitä tietoo yritettiin koko ajan antaa. -- Mutta mutta siis meilleki 

niinku esimerkiks kotiin soitettiin, että millon saa äänestää ja missä, mut toisaalta… 

se on voihan se olla niinkin että aina on tätä epätietosuutta, vaikka kuinka yritettäis 

tiedottaa ja pitää julkisuutta.” (Ehdokas 12). 

 

Ehdokkaiden aspektista vaaleja käsiteltiin lehdissä aktiivisesti. Tyrnävällä ehdokkaat 

olivat tyytyväisiä lehdissä olleisiin juttuihin. Salossa Salon Seudun Sanomien osuus 

koettiin vaalissa vahvaksi. Eräs ehdokas koki myös muun lehden sattumanvaraisen 

huomion positiiviseksi. 

 

”Täkäläinen media niin Salon Seudun Sanomat, kun kun kun kaikki nää 

Salonjokilaakson lehti ja varsinki Perniönseudun sanomat niin ne oli kyllä erittäin 

sillee aktiivisia. Että tosiaan ja kävivät ja muaki [kotiseurakunnassa] asti, 

vaivautuivat tulee haastattelemaan, ja ja ja sitte ku oli valinta ollu niin oli isot jutut. 

Musta sattu olemaan Turun sanomissa kun siinä on aina semmonen viikon hän, niin 

jouluaattona koko aukeeman juttu. Niin ja isot jouluset kuvat hankien keskellä ja 

niin poispäin, niin mä ajattelin että toi nyt ei ainakaan ollu huono alotus.” (Ehdokas 

10). 

 

Herttoniemessä lehtijulkisuuden saaminen koettiin hankalaksi. Eräs ehdokas kipuili alueen 

huonoa paikallislehtitilannetta ja mainostamisen vaikeutta. Siellä myös tiedostettiin 

vaikeus päästä Helsingin Sanomiin. Kirkko ja kaupunki -lehti jäi ainoaksi mainonnan 

kanavaksi. 

 

”Helsingissä on kauheen vaikee saada julkisuutta, jollei pääse Hesarin palstoille ja 

Hesariin on vaikee saada tämmösestä asiasta mitään. Eli käytännössä se se julkisuus 

tulee siis Kirkko ja kaupungin kautta. Herttoniemessä vaikeus oli mun mielestä se, 

että se on niin hankalan mallinen se seurakunnan alue, kun siihen kuuluu 

Kulosaaresta Myllypuroon kaikki ja ei oo esimerkiks semmosta paikallislehtee mikä 

niinkun kattais sen alueen, ku mä yritin niinkun mainostuksen kannalta miet- 
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selvittää, että onko joku mikä kattas tän alueen, mutta josta mä en sitte joudu 

maksamaan koko Itä-Helsinkiä ja semmosta ei oikein oo.” (Ehdokas 8). 

 

Oulujoella paikallismedian kirjoitteluun oltiin tyytyväisiä. Kirjoittelussa pyrittiin pitkälle 

henkilöhaastatteluun. Yhdessä haastattelussa tuli ilmi havainto, että sellaiset lehdet, jotka 

olivat alueellisesti lähempänä Oulujokea, toivat vahvemmin esille henkilökuvaa 

ehdokkaista. Kaupunkilehdet tekivät puolestaan laajempaa kuvaa vaalista. Eräs ehdokas 

kuvasi lehtien kirjoittelua seuraavasti: 

 

”Lehethän aika tasapuolisesti sitte kirjoitti, pikkusen avitettuna. Ehkä Kaleva 

tietenkin päälehtenä kirjoitti virallisesti jutut ja sitte kävi tekemässä jutun tästä 

paneelista. Se oli hyvin, minusta hyvin neutraali ja kaunis kirjotus, kuvas koko tätä 

vaalijuttua. Foorumi ei tehny mitään muuta juttuja ku ehkä muutaman tämmösen 

virallisemman tiedotteen hyvin pienen julkasi. RT [Rauhan Tervehdys] oli ehkä 

päälehti, joka julkasi niinkun ehdokkaista hyvin tuota tasapuolisen jutun ja sitte tuli 

yks tietenki tuloksen julistamisen jäläkeen, teki jutun hänestä.” (Ehdokas 2). 

 

Vaaleissa ehdokkaina olleiden pappien arvioit julkisuudesta menevät yksiin aiemmin 

tehtyyn listaukseen vaalien saamasta huomiosta lehdistössä. Toisaalta julkisuutta on 

muulla tavoin tässä yhteydessä hankala mitata. Julkisuutta ovat seurakuntien tekemä 

aktiivinen tiedotustyö ja median vaaleille antama huomio. Toisaalta julkisuutta ovat myös 

vaalipuheet ihmisten välisissä keskusteluissa. Tällöin on kuitenkin luonnollisempaa puhua 

kiinnostuneisuudesta.  

Julkisuutta on erimuotoista, se on esimerkiksi jaettu arkijulkisuuteen, sisäpiirijulkisuuteen 

ja mediavälitteiseen julkisuuteen.
513

 Joskus julkisuusmekanismeista tai lainalaisuuksista 

on käytetty myös nimityksiä mediapeli tai julkisuuspeli.
514

 Juha Herkman hahmottaa 

julkisuuden poliittiseen julkisuuteen ja kulttuuriseen julkisuuteen. Poliittinen julkisuus on 

kaikkea eduskuntapuheista, puoluekokouksista, järjestelmäpolitiikasta ja vaaliehdokkaiden 

kauppakeskusesiintymisistä lähtien. Se voi koostua myös vastajulkisuudesta eli internetin 

keskustelupalstoista kuin Facebook-ryhmistä. Kulttuurinen julkisuus on puolestaan ei-

poliittista toimintaa, kaikenlaiset harrastukset, viihteen kulutus, julkinen yhdessäolo ja 

kanssakäyminen vapaa-ajalla. Vielä yhdeksi julkisuuden osa-alueeksi hän mainitsee 

mediajulkisuuden.
515

 

Herkmanin ajatuksia mukaillen näyttää siltä, että kirkkoherranvaalin julkisuus nousee 

ikään kuin poliittisesta julkisuudesta sekä mediajulkisuudesta. Kirkkoherranvaalin 

poliittista julkisuutta olivat vaalinäytteet, vaalitilaisuudet, vaalipaneelit, ehdokkaiden 

esiintymiset. Mediajulkisuutta olivat internetin keskustelupalstat, ehdokkaiden omat 

                                                           
513

 Jaakkola 2010, 42. 
514

 Ikävalko 1996, 14–18. 
515

 Herkman 2011, 84–87. 
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internet-sivut, Facebook-sivut ja viralliset vaalitiedotukset. Ehdokkaan näkymätöntä 

julkisuutta oli kulttuurinen julkisuus. Tätä pystyi toteuttamaan erityisesti paikkakunnalla 

asuvat papit, joilla oli vapaa-aikaan liittyviä yhteisöjä, harrastuksia ynnä muuta. Näyttää 

siltä, että julkiseen vaaliin on erityisesti tähdätty Oulujoella ja Salossa. Tässä on myös 

varmasti onnistuttukin. Äänestysprosentin mukaan julkisuus ei ole auttanut 

seurakuntalaisia kiinnostumaan vaalista. Tyrnävän kirkkoherranvaali osoittaa, että 

julkisuus ei välttämättä nosta vaalin kiinnostavuutta ainakaan maaseudulla. Kaupungissa 

vaalin tuominen julkisuuteen on demokratian toteutumisen vähimmäisedellytys. 

Mediasta on tullut keskeinen vallan käyttäjä ja vallan väline politiikassa, kulttuurissa ja 

taloudessa.
516

 Tutkimuksessa mukana olleilta ehdokkailta kysyttiin myös julkisuuden 

media- tai ehdokaspelistä. Mediapeli on monimerkityksellinen käsite. Toisaalta se on 

median vaikutusvaltaa, toisaalta mediaan vaikuttamista ja sen hyödyntämistä.
517

 Media ei 

ainakaan lehdistön eikä internetin välityksellä osoittanut tämän tutkimuksen 

kirkkoherranvaaleissa vallankäyttöä tai pelaamista. Ehdokkaat esiteltiin tasapuolisesti ja 

jokaiselle annettiin saman verran tilaa. Ainoana poikkeuksena oli Rantapohja, joka nosti 

kaksi ehdokasta kuvallisella jutulla esiin, mutta kolmas ehdokas sai kuvattoman ja 

lyhyemmän esittelyn.  

Kirkkoherranvaalien julkisuus näyttäytyi paikkakunnan elämässä eräänlaisena asemointina 

tiettyjen ehdokkaiden puolesta. Tätä voisi kutsua ehdokaspeliksi. Salon vaalissa 

ehdokaspeli tuli esille neljännen vaalisijan kautta. Ylimääräisen vaalisijan koettiin saaneen 

erityistä sympatiaa puolelleen. Muuten ehdokaspeliä ei ainakaan suuremmin Salossa 

koettu ehdokkaiden puolesta. Erään ehdokkaan mielestä sellaista oli jonkin verran Salon 

Seudun Sanomissa. 

 

”Tää järjestelmä koetaan niinkun ihmisten mielissä epäoikeidenmukaseks, niin 

yleensä sinne neljännelle vaalisijalle tippuu aika lailla semmosia sympatiaääniä 

ihmisiltä, jotka ei ehkä muuten kävis äänestämässäkää ollenkaan. Eikä välttämättä 

olis sitä ehdokasta äänestäny jos se ois ollu vaalisijoilla. Mut, että tulee tommonen, 

niin kyl mä ainaki koin sitä sillon ku mä aikoinaan olin neljännellä, että että jos 

siellä jotakuta niinku käsiteltiin vähemmän huonosti ku muita ni taikka vähän 

paremmin, niin kyl ne niinkun sympatiat oli siinä.”(Ehdokas 10). 

 

                                                           
516

 Salminen 2006, 51; Media, kansalaiset ja vallan piirit -tutkimuksessa todettiin, että suomalaiset pitävät 

median valtaa suurena.  Karppinen & Jääsaari & Kivikuru 2010, 79–81; Esa Väliverrosen mielestä median 

valta on siis uskoa siihen, että media on merkittävä voima yhteiskunnassa. Väliverronen 2012, 89–96. 
517

 Mediapeli -sanan toi julkisuuteen Paavo Väyrynen karsiuduttuaan presidentinvaalin finaalista vuonna 

1993. Mediapelin sääntöihin kuuluu se, että median toiminta on arvaamatonta. Juholin & Kuutti 2003, 12–

13, 17–19.  
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Herttoniemen vaalissa ehdokaspeli koettiin selkeimmin tietynlaisen tausta-asetelman 

kautta. Vaalissa oli mukana lakkautetun seurakunnan kirkkoherra, joka menetti viran, kun 

seurakunta yhdistettiin Herttoniemen seurakuntaan. 

 

”Et tota kylhän tää tota etukäteen vaikutti ristiretkeltä ja mulla oliki sellanen ajatus, 

et mä tuon niitä teemoja keskusteluun ja siitä mä sain sitte vielä myöhemmin 

palautetta joiltakin työntekijöiltä, jotka sano, että kiitos että olit vaalissa et siitä tuli 

paljon monipuolisempi ja tuli monta semmosta teemaa keskusteluun, jotka ei ois 

muuten tullu.” (Ehdokas 9). 

 

Vaalissa mukana ollutta toista ehdokasta oli pyydetty Kotimaa-lehden juttuun, jossa kaksi 

henkilöä keskusteli ja argumentoi vastakkaisista teologisista näkemyksistä. Ehdokas ei 

ollut halunnut osallistua, koska epäili sen liittyvän jollain tavalla käynnissä olleeseen 

kirkkoherranvaaliin. 

 

”Mä jälkeenpäin mietin, kun tota se vaali oli menossa, niin niin tota mä sain soiton 

Kotimaa-lehdestä, ja Kotimaa-lehdessä oli niitä oli näitä näitä… mikäs palsta se oli, 

kun kaks vastakkaista näkemystä, niinkun oli ihmiset, jotka edusti kahta 

vastakkaista näkemystä ja niiden piti jotenki niinkun debatoida siinä tai kilpailla 

näkemyksillään, ja sitte mua pyydettiin sille palstalle. Aiheena oli kaste ja mä 

sanoin, että ei emmä halua ja sitten ku mä sanoin yhelle ystävälle, että mua on 

pyydetty tähän niin sitte se sano, että aha liittyks se siihen vaaliin, en tiedä liittykö 

millään tavalla. Mutta tota ihan jälkeenpäin mietti vain, että että yrittikö, tai siis 

emmä tiedä vaikuttaako Kotimaa-lehti tällä, et ne huomioi asioita.” (Ehdokas 8). 

 

Tyrnävällä ehdokaspeliä ei juurikaan koettu ehdokkaiden aspektista. Sen sijaan 

vaalilautakunnan puheenjohtaja koki, että ehdokaspeliä oli jonkin verran. Tekstiviestejä 

lähetettiin hänen mukaansa ehdokkaiden puolesta, mutta muuten vaali oli tasainen eikä 

loanheittoa ollut. Tyrnävän ja Oulujoen vaaleissa oli vahvimmin mukana 

herätysliiketaustat. Tyrnävällä oli ehdokkaana kaksi vanhoillislestadiolaiseen 

herätysliikkeeseen kuuluvaa ja Oulujoella yksi. Tyrnävällä oli lisäksi ehdokas, joka katsoi 

kuuluvansa herättäjä-yhdistykseen, samoin kuin Oulujoen vaalissa. Tyrnävällä 

vaalilautakunnan puheenjohtaja näki, että paikallinen Rauhanyhdistys oli tehnyt valinnan 

toisen vanhoillislestadiolaisen ehdokkaan taakse menemisestä. 

 

”Mää olisin kyllä luullu, että tämä toinen toiselle vaalisijalle asetettu, että olisi 

saanut enemmän ääniä, mutta että nähtävästi täällä on niin niin vahva tämä, että ne 

oli nyt päättäneet sitten tässä Rauhanyhdistyksessä, että äänestetään näin.” 

(Vaalilautakunnan puheenjohtaja 2). 

 

Oulujoella ehdokaspeliä koettiin myös jonkin verran. Etenkin Oulujoella se koettiin 

vahvasti lehtien kautta. Eräs ehdokas koki ehdokaspelin tietyllä tavalla positiivisenakin, 

koska kaikilla ehdokkailla oli kannatusta ja näkökulmat ehdokkaiden puolesta vaihtelivat 
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ja keskustelu koettiin asialliseksi. Myös Rantapohja-lehden vahva osuus ja rooli oli pantu 

merkille. 

 

”Rantapohja, joka tavallaan sitte Oulun alueella ilmesty, niin julukas tietysti 

[ehdokkaan nimi] monen sivun jutun ja sitte minusta puolen sivun jutun ja ja tuota 

ja [toisen ehdokkaan nimi], tosin vaan yks palsta oli siinä minun jutun yhteydessä.” 

(Ehdokas 2). 

 

Toinen esille noussut teema oli Oulujoen vaalissa seurakuntataloasia. Ylipäätään 

Ylikiimingin rooli vaaleissa nousi vahvasti esiin.  Ylikiiminki liitettiin Oulujoen 

seurakuntaan vuonna 2007. Rantapohja uutisoi maaliskuussa 2009 ”Seurakuntatalohanke 

nosti tunteita pintaan.” Ylikiiminkiin haluttiin uudet ja ajanmukaiset seurakuntatilat. 

Seurakuntakodin paikka aiheutti kuitenkin erimielisyyttä ja nosti tunteet pintaan 

ylikiiminkiläisillä. Oulun seurakuntayhtymä halusi rakentaa tilat vanhalle paikalle 

keskustaan, mutta paikalliset halusivat seurakuntatalon kirkon viereen.
518

 Eräs ehdokas 

arveli, että ylikiiminkiläisillä oli vahva rooli vaalissa jo sen takia, että Ylikiimingillä oli 

Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvostossa puolet jäsenistä.  

Julkisuuteen liittyi tässä tutkimuksessa myös maine ja mielikuvat.
519

 Kirkkoherranvaalissa 

näytti syntyvän jonkinlainen kollektiivinen tuntuma jostakin henkilöstä tai 

yhteisömielialan luomista, jossa yhteisö alkaa ikään kuin määritellä kenestä me pidämme 

ja kenestä emme. Havainnointimateriaalista käy esimerkiksi ilmi, miten eräässä vaalissa 

havaittiin ennakkoluuloa erästä ehdokasta kohtaan, ilman, että ehdokasta oli edes tavattu 

tai nähty. Näin tuntui tapahtuvan varsinkin aktiivisten seurakuntalaisten joukossa. 

Mielikuvat saattoivat ohjata myös ehdokkaan valintaa. Tällä mielikuvaprosessilla 

tarkoitetaan sitä, mitä äänestäjässä itsessään tapahtuu hänen valitessaan ehdokasta. Yhtenä 

tällaisen mielikuvaprosessin mallina Pirkko Anttila käyttää kriittis-realistisen evaluaation 

prosessia.
520 Siinä esimerkiksi seurakuntalainen kerää mediasta saadun faktan. Informaatio 

voi olla myös sisäistä eli tällöin kokemus on tullut jo etukäteen tai se perustuu intuitioon. 

Tämän jälkeen alkumielikuva muhii seurakuntalaisen mielessä. Siihen vaikuttavat 

toisaalta ympäristön luoma kuva, toisaalta omat persoonalliset tekijät. Alkumielikuvan ja 

tuumailun kautta hahmottuu vähitellen kuva, joka johtaa äänestämiseen. Lopullinen 

mielikuvaprosessi voi kestää pitkäänkin tai vain hyvin lyhyen aikaa. Siihen vaikuttavat 

ulkopuolelta tuleva arviointi, uusi informaatio ja sen myötä kyseenalaistaminen. 

Mielikuvan hahmottumiseen vaikuttavat myös omat henkilökohtaiset rajat, omat resurssit 

ja rajoitukset. Anttilan esittämä prosessi tähän tutkimukseen sovitettuna on kuviossa 5: 
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 Rantapohja 12.3.2009. 
519

 Yhteiskunnallisissa vaaleissa mielikuvat, imagot ja tunteisiin vetoavat mediaesitykset ovat olleet 

voimakkaasti läsnä. Puolueet muokkasivat tietoisesti internetsivuilla, ehdokkaiden blogeissa, sanomalehtien 

palstoilla ja televisio-ohjelmissa mielikuvia, vaikutelmia ja imagoja. Mielikuvavaalit 2007, 9–10. 
520

 Anttila 2006, 262–263. 
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Kuvio 5. Mielikuvaprosessi kirkkoherranvaalissa. 

 

Erään seurakuntalaisen kohdalla mielikuvaprosessi kirkkoherranvaalista toteutui Pirkko 

Anttilan kriittis-realistisen evaluaation mallin mukaisesti. Mielikuvaprosessi lähti 

liikkeelle ehdokkaisiin tutustumisesta. Hän sai sekä ulkoista että sisäistä informaatiota, 

koska kaksi ehdokasta oli hänelle tuntemattomia, mutta kaksi hän tiesi. Alkumielikuvan 

jälkeen mielikuva omasta ehdokkaasta kehittyi. Yksi ehdokas jäi pois epämääräisyyden 

takia, toinen johtajuuden puutteen takia, kolmannen poisjääminen jäi epäselväksi. 

Alkumielikuvalle haettiin tukea vaalinäytteestä, vaalipaneelista ja keskustelemalla muiden 

seurakuntalaisten kanssa. Seurakuntalaisen mielikuvaprosessissa kuvasta putosi ensin 

heikoin ehdokas pois. Ratkaiseva paikka oli vaalipaneeli.  

 

”Ensin oli tämmönen mielenkiinto, että ahaa tämmösiä ehdokkaita ja jokaisessa oli 

jotakin jännittävää mielenkiintosta. Ja sitte oli myöski tää naisaspekti ja sitte 

vähitellen näitten lehtihaastattelujen ja tietojen myötä alkoi tiivistyä semmonen 

kuva, että että tämä, esimerkiks tää yks on maailmaa nähny ja kiertäny ja 

mielenkiintonen, mutta jotain hämärää on kun hän on hakenu niin monia paikkoja, 

mutta mutta häntä ei ole valittu ja ja sitten sitten tosiaan se alko olla näitten 

kolmen… Se yks meni mielestä pois ja alko tulla sitte tämä kysymysmerkkinä tämä 

ylimääränen ehdokas, jonka suosio tiedettiin, ja jonka kova kova vaalityö tiedettiin 

ja enkä enkä… olis kyllä, olisin varmasti hyväksyny mielessäni myöskin senkin 

vaihtoehdon. Nainen oli mielen- pelkkä mielenkiinnon kohde tässä, mutta selvänä 

oli se mutta-lause, että hän että hänessä ei ole sitä mitä tarvitaan, että kyllä se sitte 

viimestään siellä vaalipaneelissa niin se kiteytyi sitte tähän tähän nykyseen 

ehdokkaaseen, joka sitte tuli valittua--.” (Seurakuntalainen 6). 

 

Erkki Karvonen kirjoittaa mielikuvien muodostumisesta. Hänen mukaansa 

yksinkertaisessa perusasetelmassa on kaksi osapuolta: se, josta kuva tai käsitys 

muodostetaan, ja se, jolle kuva muodostuu. Osapuolet kohtaavat toisensa 

vuorovaikutuksessa niin, että henkilö saa informaatiota havainnointinsa pohjaksi, ja 

Hahmottuminen 

Arviointi, uutta informaatiota, 
kyseenalaistaminen 

Resurssit, rajoitukset 

Tuumailu 

Ympäristökokonainaisuus: ympäristön arvo, 
intressit, normit, asenteet 

Persoonallisuustekijät: arvot, asenteet, 
odotukset, intressit 

Alkumielikuvan luominen 

Ulkoinen informaatio: faktat, tietopääoma Sisäinen informaatio: intuitio, kokemukset 
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mielikuvia muodostuu. Toimija A:sta leviää tahallisesti tai tahattomasti tuotettua 

informaatiota havaitsijalle B, joka tuottaa käsityksen tai kuvan A:sta.
521

  

Vaalikentällä olisi demokratian toteutumiseksi suotavaa, että vaali saisi runsaasti 

julkisuutta: mitä enemmän julkisuutta, sitä enemmän mielikuvaprosesseja, ja sitä 

enemmän äänestäjiä. Mielikuvaprosessia ohjaa pitkälle tiedottaminen. Tapio Luoma 

kirjoittaa siitä, miten seurakuntalaiset tekevät juuri mielikuvien varassa päätöksiään 

esimerkiksi kirkkoon kuulumisesta. Hän näkee erityisesti paikallisseurakunnan kirkon 

brändin rakentajana.
522

 

Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen liittyen maine on ehdokkaan habitukseen 

liittyvä asia.
523 

Maine on jotain, mitä jostakin kohteesta tai henkilöstä mainitaan, puhutaan 

ja mitä juttuja kuullaan. Maine on olemassa ihmisten keskuudessa, yhteisössä. Hyvä 

maine ansaitaan pitkäaikaisen kunnollisen työskentelyn tuloksena.524 Maineen 

rakentumiseen tietynlaiseksi vaikuttavat mennyt tekeminen, nykyinen oleminen ja 

käsitykset siitä, mitä on tulossa.
525

 Kirkkoherranvaalin ongelma ehdokkaan näkökulmasta 

voi olla se, että mielikuva muodostetaan kerroksisesta imagosta.
526

 Ehdokkaan maineeseen 

oli voinut vaikuttaa toisen sanominen, omakohtaisuus tai jokin muu seikka. Siellä missä 

ehdokasta ei tunnettu erikoisemmin, mielikuvat johdettiin työkokemuksesta, valokuvista 

ja julkisista tilanteista. Salossa haastatellun seurakuntalaisen näkemyksissä tuli vahvasti 

esiin mielikuvat, myös maine oli kiirinyt: 

 

”Hän oli hakenu hirvittävän monta paikkaa ja ja ja semmonen hän oli valokuvissa… 

semmonen, ei se nyt ihan ollu Crocodile Dundeen hattu, mutta vähän sinne päin ja 

että tuli pikkusen semmonen liikaa maailmaa kiertäneen näkönen. Niin siitä me 

vähän epäiltiin, että että ei tuo nyt varmaan [paikkakuntalaisille] oikeen kelpaa, että 

liian villi… että saahan villi olla, mutta sitten täytyy olla… ottaa se työ vakavasti, 

että muuten.” (Seurakuntalainen 6). 
 

Eräällä ehdokkaalla maine liittyi siihen, että hän kehotti ihmisiä ottamaan yhteyttä 

seurakuntaan, jossa oli töissä ja kysymään millainen hän on pappina ja johtajana. 

Haastattelujen perusteella kuulopuheiden merkitys tuntui olevan suuri. 
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 Karvonen 1999, 51–52.  
522

 Luoma 2005, 117–118; Vaalien yhteydessä on siis huomioitava, että kirkon julkisuuskuva on herkkä ja 

kirkolla on paljolti mielikuvaongelma. Vuokko 1998, 72–73. 
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 Ruuskanen 2001, 27: Sosiaalisen pääoman hallinta edellyttää kentällä toteutuvan kunnioituksen ja 

maineen hankkimista. 
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 Karvonen 1999, 46–49;  
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 Aula & Heinonen 2011, 81–82. 
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 Papin imagoon on voinut vaikuttaa seurakuntalaisen kokemukset koko kirkosta, seurakunnasta tai jostain 

yksittäisestä tapahtumasta. Vuokko 1998, 73. 
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”Tietoa tuli kyllä tosi hyvin ja minä tuolla kylillä ja kaupoissa tuolla juttelin.” 

(Seurakuntalainen 6) 

 

Julkisuusareenalla tulivat esiin samat asiat kuin media-areenalla. Sillä mediajulkisuuden 

määrällä, mitä vaalit ja ehdokkaat saivat, on omalta osalta yritetty parantaa voimasuhteita. 

Mediajulkisuudessa ei kuitenkaan lähdetty kyseenalaistamaan toisia ehdokkaita eikä 

heidän pääomaansa. Ehdokkaat eivät pyrkineet omatoimisesti median tietoisuuteen. 

Ehdokkailla oli kaksijakoinen suhtautuminen julkisuuteen. Ehdokkaat, jotka olivat olleet 

aiemmin kirkkoherranvaaleissa mukana, tiedostivat julkisuuden roolin vahvasti, jopa niin, 

että epäröivät hakemista. Jatkuva esilläolo ja julkisuuden mahdollisesti esiin nostamat 

asiat epäilyttivät joitakin hakijoita. Toisaalta mediajulkisuus, esimerkiksi ehdokkaasta 

tehty juttu toisessa yhteydessä, oli ehdokkaalle pääomaa vaalissa. Toisaalta, toisessa 

yhteydessä, kun lehti oli pyytänyt ehdokasta teologisia näkemyksiä käsittelevään juttuun 

mukaan, siitä oli kieltäydytty. Ei siis ole toisaalta haluttu erottautua negatiivisesti eikä 

kyseenalaisesti.
527

 Media-areenalla eivät pelanneet niinkään ehdokkaat, vaan heidän 

taustayhteisönsä. Tämä tuli esille esimerkiksi maksetuissa mainoksissa Herttoniemessä ja 

Salossa. Toisaalta taustayhteisöt ovat halunneet nostaa mainoksilla tai 

mielipideilmauksilla ehdokkaan pääoma-arvoa. Toisaalta tutkimusaineiston rivien välistä 

on luettavissa, että vaalien taustalla ovat eri seurakunta- tai vaaliyhteisöt yrittäneet 

kyseenalaista toisten ehdokkaiden pääomia. Tämä tuli esiin esimerkiksi sukupuoleen ja 

herätysliikkeeseen liittyvissä kysymyksissä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
527

 Bourdieun mukaan on myös erottautumista, jota ei tavoitella. Bourdieu & Wacquant 1995, 128. 



190 
 

6. VAALEISSA ÄÄNESTÄMINEN 

6.1. Ennakkoäänestys ja kotiäänestys 

 

Kirkon vaalijärjestys määrää, että ennakkoäänestys alkaa viimeistä vaalinäytettä seuraavan 

sunnuntain jälkeisenä maanantaina ja jatkuu saman viikon perjantaihin. Ennakkoäänestys 

tapahtuu vain siinä seurakunnassa, jossa vaali käydään. Ennakkoäänestys tapahtuu 

kirkkoherranvirastossa kello 9–18 sekä kotiäänestyksenä.
528

 Kaikissa tutkimuksen 

seurakunnissa, joissa kirkkoherranvaali järjestettiin, oli ennakkoäänestys. 

Ennakkoäänestyspäätökset tehtiin jokaisessa seurakunnassa ensimmäisissä 

vaalilautakunnan kokouksissa.
529

 Vaalikuulutus ja ennakkoäänestyksen kuulutus annettiin 

lehtiin hyvissä ajoin ennen viiden päivän rajaa.
530

 

Sekä haastatteluista että pöytäkirjoista selviää, etteivät kirkon vaalijärjestyksen 

ennakkoäänestystä koskevat pykälät ole olleet yksiselitteiset. Kirkon vaalijärjestyksessä 

ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat kahtaalla, sekä kirkkoherranvaalia koskevissa 

pykälissä että seurakuntavaalien ennakkoäänestystä koskevissa pykälissä.
531

 

Jälkimmäisissä pykälissä todetaan ennakkoäänestyksestä lisäksi, että ennakkoäänestys 

voidaan järjestää ”jos vaalilautakunta niin määrää, myös muissa paikoissa 

vaalilautakunnan määrääminä aikoina”.
532

  

Salossa kohdan monitulkintaisuus oli saanut vaalilautakunnan selvittämään asiaa 

tuomiokapitulin lakimiesasessorilta, joka oli puolestaan konsultoinut kirkkohallituksen 

kirkkoneuvos Pirjo Pihlajaa. Kumpikin oli tulkinnut vaalijärjestystä niin, ettei 

                                                           
528

 KVJ 2 luku, 23–24 ja 43§. 
529

 O vlk ptk 24.3.2009, 7§; H vlk ptk 15.4.2011, 11§; T vlk ptk 7.4.2010, 8§; S vlk ptk 1.4.2011, 9§. 

Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan pöytäkirjoissa ei ollut erikseen merkintää ennakkoäänestyksen 

tekemisestä.  
530

 Ilmoitus ennakkoäänestyksestä on laitettava vähintään 8 päivää ennen seurakunnan ilmoitustaululle sekä 

lehteen vähintään viisi päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Kuulutuksen on oltava seurakunnan 

ilmoitustaululla ennakkoäänestyksen päättymiseen saakka. KVJ 2 luku, 23–24 ja 43§; Salon seurakunnan 

kuulutus vaalista ja ennakkoäänestyksessä oli Salon Seudun Sanomat -lehdessä 1.6.2011 (vaalit 12.–

13.6.2011). Tyrnävällä vaali- ja ennakkoäänestyskuulutus oli Rauhan Tervehdys -lehdessä 29.4.2010 (vaalit 

16.5.2010). Oulujoen seurakunnan kuulutus oli Rauhan Tervehdyksessä 30.4.2009 (vaalit 17.5.2009). 

Herttoniemen kuulutus oli Kirkko ja kaupunki -lehdessä 25.5.2011 (vaalit 12.–13.6.2011). Vaali- ja 

ennakkoäänestyskuulutukset laitettiin seurakunnan ilmoitustauluille jossain vaiheessa viikkoa ennen 

viimeistä vaalinäytettä. O vlk ptk 8.4.2009, 19§; H vlk ptk 15.4.2011, 14§; T vlk ptk 21.4.2010, 17§; S vlk 

ptk 28.4.2011, 23§. 
531

KVJ 2 luku, 43§: ”Ennakkoäänestys aloitetaan lokakuun viimeistä sunnuntaita seuraavana maanantaina ja 

se jatkuu saman viikon perjantaihin. Äänestys tapahtuu 

1) kirkkoherranvirastoissa joka päivä kello 9 – 18; sekä 

2) jos vaalilautakunta niin määrää, myös muissa paikoissa vaalilautakunnan määrääminä aikoina.”   
532

 KVJ 2 luku, 43§. 
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ennakkoäänestyksen järjestäminen useammassa paikassa ole ongelma.
533

 Myös Oulujoen 

seurakunnassa ongelma nousi esille. Huolta oli aiheuttanut tulkinta, ettei 

ennakkoäänestystä voida järjestää useammassa paikassa:  

 

”Siis kirkkohallitus oli lähettäny ohjeistuksen, joka ei piä pätkääkään paikkaansa ja 

tuota noin niin.. Se ensimmäinen yllätys oli se, että tuota joka on niinkun ihan 

selvästi vaalijärjestykseen kirjoitettu, mutta joka pitää oikasta, jos vaali jatkuu 

tämmöisenä. Elikkä siinä ei ole sitä mahdollisuutta niin kun seurakuntavaaleissa 

että seurakuntaa siis ei voida jakaa tämmösiin äänestysalueisiin tai vaalipiireihin, 

mikä se virallinen nimi on. Vaan varsinainen vaali tapahtuu vain yhdessä paikassa.” 

(Vaalilautakunnan sihteeri 1). 

 

Ennakkoäänestyspaikkoja oli Tyrnävää lukuun ottamatta runsaasti. Tyrnävän seurakunta 

oli ainoa seurakunta, joka järjesti ennakkoäänestyksen vain kirkkoherranvirastossa. Eniten 

äänestyspaikkoja järjesti Oulujoen ja Salon seurakunnat. Muiden kuin 

kirkkoherranvirastojen äänestysajat olivat kuitenkin lyhyemmät. Salossa äänestyspaikkoja 

kirkkoherranvirasto mukaan lukien oli 25. Salossa äänestyspaikkoja oli alueilla 1–5. 

Useimmiten äänestyspaikkana oli koulu, kirjasto, seurakuntatalo ja yhdellä alueella myös 

osuuspankin kerhohuone. Herttoniemen seurakunta järjesti neljä äänestyspaikkaa 

seurakunnan eri alueet huomioiden. Oulujoella kiinteä ennakkoäänestys oli 

kirkkoherranvirastossa sekä seurakuntapiirin seurakuntatoimistossa. Oulujoella oli ainoana 

tapausseurakunnista käytössä äänestysauto, joka pysähtyi 19 eri paikassa, lähinnä 

seurakunnan kaukaisimmilla alueilla.  

 

”Meillä oli nyt semmonen ratkasu mikä saatiin tuolta Ylikiimingin 

kunnallisvaaleista, että oli tämä kiertävä äänestysauto. Ja tuota sen osalta 

jälkiviisautena pittää sannoo, että jotkut pysähdyspaikat ei ollut loppuun asti 

mietittyjä.” (Vaalilautakunnan sihteeri 1). 

 

Kirkkoherranvaalissa äänestyksen voi hoitaa ennakkoäänestyksenä, kotiäänestyksenä tai 

varsinaisena vaalipäivänä (vaalipäivinä). Kotiäänestykseen kirkon vaalijärjestys antaa 

luvan, jos äänioikeutetun ei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikkaan. 

Kotiäänestyksestä huolehtii yksi vaalitoimittaja, joka on vaalilautakunnan jäsen tai 

varajäsen. 534 Vaalilautakunnan sihteerin on varmistettava, että ilmoituksen on tehnyt siinä 

                                                           
533

 Ote Salon seurakunnan vaalilautakunnan pöytäkirjasta (1.4.2011, 9§): Pihlaja: ”Minusta keskeisimmät 

sanat pykälässä ovat vain siinä seurakunnassa, jolla viitataan siihen, että kyse on paikallisvaalista.  Se vastaa 

siis saman luvun 43 §:n 3 momenttia poikkeuksellisista seurakuntavaaleista.  Säännöksessä viitataan lisäksi 

koko 43 §:ään, joten samalla viitataan myös tuohon 43 §:n 2 momentin 2 kohtaan. Siten olen ainakin itse 

ohjeistanut, että vaalilautakunta voi määrätä myös muita ennakkoäänestyspaikkoja.” 

Mäkinen: ”Kun tuo säännös on noin epäselvä, ei mikään varmaan estä tulkitsemasta sitä sillä tavalla, että 

voitte järjestää Salon seurakunnan alueella useampia äänestyspaikkoja kirkon vaalijärjestyksessä säädetyllä 

tavalla.” 
534

 KVJ 2 luku, 49a-c§. Vaalilautakunnan puheenjohtaja määrää kenen luokse kukin vaalitoimitsija menee. 

Kotiäänestyksessä tulee paikalla olla myös äänestäjän valitsema 18 vuotta täyttänyt henkilö, jonka 
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mainittu äänestäjä tai siihen valittu henkilö. Vaalilautakunta pitää kirjaa ilmoituksista. 

Ilmoituksen johdosta äänestäjälle pitää antaa kahden tunnin tarkkuudella tieto 

vaalitoimitsijan saapumisesta ja puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten.
535

 

Kotiäänestys tulee toimittaa arkipäivinä kello 9 ja 20 välillä. Viimeisenä päivänä 

äänestäminen pitää tapahtua ennen kello 16. Äänestäminen pitää lopettaa jos äänestäjän 

vaalivapautta rikotaan tai jos äänestystä häiritään.
536 

Kotiäänet oli käsitelty vaalilautakunnan pöytäkirjoissa ennakkoäänistä vain Salossa. 

Muissa seurakunnissa kotiääniä ei ollut eroteltu ennakkoäänistä eikä niistä ollut 

merkintöjä. Salossa kotiäänestykseen oli ilmoittautunut 21 henkilöä. Äänestäneitä oli 

kuitenkin 20, koska yksi ilmoitti, ettei haluakaan äänestää. Salossa ilmoittautuneista oli 

tehty lista, josta näkyi nimi ja osoite. Kotiäänestykset hoiti yksi tehtävään määrätty 

vaalitoimitsija. Herttoniemen vaalilautakunnan pöytäkirjasta selviää, että mahdolliset 

kotiäänestykset hoitaa seurakunnan diakoniatyöntekijät. 

Kirkon vaalijärjestyksen ennakkoäänestystä koskevat ohjeet tuntuvat olevan tehty 

seurakuntavaaleja varten. Esimerkiksi vaalilippuja koskevat ohjeet eivät noudata 

kirkkoherranvaaleja koskevia ohjeita.
537  Tullessaan äänestämään äänestäjä ilmoittautuu 

vaalitoimitsijalle ja esittää hänelle henkilöllisyystodistuksen tai muun riittävän selvityksen 

henkilöllisyydestään. Tämän jälkeen äänestäjä saa äänestyslipun, vaalikuoren, 

lähetekirjelomakkeen ja lähetekuoren. Kun äänestäjä on merkinnyt ehdokkaansa, hän 

taittaa äänestyslipun ja se suljetaan taitettuna ja leimattuna toimitsijan nähden 

vaalikuoreen. Vaalikuori leimataan seurakunnan leimasimella. Lähetekirje osoitetaan 

                                                                                                                                                                               
läsnäolosta vaalitoimitsijan tulee varmistua. Ehdokas ei voi toimia tässä tehtävässä. Kotiäänestykseen on 

ilmoittauduttava ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä perjantaina ennen kello 16 vaalilautakunnalle, 

sen voi tehdä äänestäjä tai hänen valitsemansa henkilö. Ilmoitus on tehtävä sitä tarkoitusta varten tehdylle 

lomakkeelle ja se pitää allekirjoittaa. Vaalilautakunnan tehtävä on huolehtia niiden saatavuudesta 

esimerkiksi kirkkoherranvirastossa. Ilmoituksessa on oltava: ”1) äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, 

osoite, seurakunta ja puhelinnumero sekä, milloin ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös 

tämän nimi, osoite ja puhelinnumero; 2) että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, 

ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän 

vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; ja (9.11.2001/1162) 3) voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että 

kotiäänestyksessä on läsnä 49 b §:n 2 momentissa tarkoitettu äänestäjän valitsema henkilö.” KVJ 2 luku, 49 

a-c§. 
535

 KVJ 2 luku, 49c–49d§; ”Jollei äänestyksen toimittamiseen vaikuttavaa ilmoituksessa olevaa 

puutteellisuutta ole voitu poistaa tai jos ilmoitus on tehty säädetyn määräajan jälkeen taikka jos 

kotiäänestystä ei voida lainkaan toimittaa kulkuyhteyksien katkeamisen tai muun ylivoimaisen esteen 

vuoksi, on äänestäjälle annettava tieto siitä, ettei kotiäänestystä toimiteta. (9.11.2001/1162)Vaalilautakunnan 

puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että 1 ja 2 momentissa tarkoitettu tieto annetaan äänestäjälle 

viipymättä kirjallisesti tai puhelimitse.” KVJ 2 luku, 49d–49e§; 
536

 KVJ 2 luku, 49f§; Äänestyslipun lisäksi lähetekirjeessä tulee olla äänestäjän allekirjoittama vakuutus, 

ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan. Myös äänestyksessä 

läsnä olevan henkilön on merkittävä lähetekirjeeseen nimikirjoitus. Lähetekirjeessä pitää olla myös 

vaalitoimitsijan todistus päivättynä ja allekirjoitettuna siitä, että kotiäänestys on tapahtunut vaalijärjestyksen 

mukaisesti. Kotiäänestyksessä vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen ja se toimitetaan 

vaalilautakunnalle. Jos jokin edellä olevista asioista puuttuu, äänestys jätetään huomiotta. KVJ 2 luku, 49f§. 
537

 KVJ 2 luku, 43–44§;  
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seurakunnan vaalilautakunnalle. 
538

 Äänestäjä allekirjoittaa lähetekirjeen vaalitoimitsijan 

läsnä ollessa. Vaalitoimitsija todistaa lähetekirjeessä, että äänestys on tapahtunut oikein. 

Hän myös laittaa siihen ennakkoäänestyspaikan, päiväyksen ja allekirjoituksen. Tämän 

jälkeen vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen. Ennakkoäänestyspaikassa 

äänestäjistä pidetään luetteloa, johon tulee merkinnät äänestäjästä, päivästä ja 

seurakunnasta.
539

 

Ennen varsinaisen vaalin alkamista vaalilautakunta pitää kokouksen, jossa 

ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan. Vaalikuoria ei avata.  

Huomiotta jääneet äänestykset merkitään pöytäkirjaan. Hyväksytty lähetekuori ja 

vaalikuori merkitään vaaliluetteloon niin, että henkilö on äänestänyt. Vaalikuoreen 

merkitään, että äänestäjä on todettu äänioikeutetuksi. Hyväksytyt vaalikuoret lasketaan ja 

samalla tarkastetaan, että lukumäärä on sama kuin vaaliluettelon äänestäneeksi merkityt. 

Seuraavaksi vaalikuorista otetaan äänestysliput ja ne leimataan lippuja avaamatta. 

Äänestysliput laitetaan seuraavaksi suljettuun kääreeseen ja säilytetään varmassa tallessa. 

Määräajan jälkeen saapuneet kuoret jätetään huomiotta.
 540

 

Kaikissa seurakunnissa vaalilautakunta piti ennakkoäänten käsittelyä vaativan kokouksen 

vaalisunnuntaita edeltävänä perjantaina, kun ennakkoäänestys päättyi. Kokoukset 

aloitettiin kello 18. Salossa kokous aloitettiin jo kello 12. Kokoukset kestivät myöhään. 

Oulujoella vaalilautakunnan kokous loppui vasta kello 23.15. 

 

”Ääntenlasku on semmonen tuota urakka ja varsinkin tuota ennakkoäänten 

käsittely, joka tuota vei niinkun ennakoitua paljon enemmän aikaa tai emme osannu 

kuvitella et se voi viedä niin paljo aikaa --.” (Vaalilautakunnan sihteeri 1). 

 

Herttoniemen ja Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnille ei tullut hylättyjä ennakkoääniä. 

Salossa hylättyjä ennakkoääniä oli seitsemän, Oulujoella niitä oli viisi. Oulujoella yksi 

äänestäneistä oli muuttanut seurakuntaan vaaliluettelon laatimisen jälkeen. Neljä muuta 

eivät olleet seurakunnan jäseniä. Salossa viisi vaalikuorta oli leimaamatta, kaksi 

äänestäneistä ei ollut seurakunnan jäseniä.
541

 

                                                           
538

 KVJ 2 luku, 45–47§; ”1) äänestäjän selitys siitä, että hän vaalisalaisuuden säilyttäen on itse täyttänyt 

äänestyslipun ja sulkenut sen taitettuna vaalikuoreen; 2) äänestäjän täydellinen nimi ja henkilötunnus sekä, 

milloin nimi on muuttunut, myös edellinen nimi; sekä 3) ilmoitus seurakunnasta, jossa äänestäjä on merkitty 

vaaliluetteloon, ja sen kirkkoherranviraston osoitteesta. KVJ 2 luku, 45–47§. 
539

 KVJ 2 luku, 47–48§. 
540

 KVJ 2 luku, 49§; Äänestystä ei huomioida, jos osottautuu, että ” 1) jos ennakolta äänestänyttä henkilöä ei 

ole merkitty vaaliluetteloon äänioikeutetuksi tai jos käy ilmi, että hän on kuollut; 2) jos lähetekirje on niin 

puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka henkilö on äänestänyt; tai 3) jos vaalikuori on 

avonainen tai leimaamaton taikka siihen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä. 
KVJ 2 luku, 49§. 
541 Salossa ennakkoäänet pakattiin seitsemään sinettipussiin. S vlk ptk 10.6.2011, 39§. 
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Ennakkoäänestys oli hyvin suosittu äänestysmuoto. Ennakkoon äänestäneiden keskiarvo 

kaikista äänistä oli 59,5 prosenttia. Ennakkoääniä annettiin määrällisesti eniten Salossa 

(taulukko 18, vain hyväksytyt äänet). Oulujoella, Salossa ja Herttoniemessä oli useita 

ennakkoäänestyspaikkoja, joka näkyy myös ennakkoäänestyksen suosiossa.  Salossa oli 

ennakkoäänten prosentit laskettu myös jokaiselle päivällä erikseen. Eniten oli äänestetty 

tiistai- ja torstaipäivinä (kumpanakin päivänä äänestysprosentti oli 1,2 %). Myös eri 

alueiden äänestysprosentit ennakkoäänten osalta oli laskettu. 

 

Taulukko 18. Ennakkoäänet. 

 Herttoniemi Tyrnävä Salo Oulujoki 

Ennakkoäänet (lkm) 445 456 1657 1388 

Ennakkoäänestyprosentti 3,2 % 12,5 % 4,6 % 9 % 

Ennakkoäänten osuus 

kaikista äänistä (%) 

59,9 % 49,7 % 66,6 % 61,8 % 

 

Ennakkoäänestystilanteiden havainnointimateriaalista käy ilmi, että vaalitoimitsijat olivat 

hyvin tehtäviensä tasalla ja äänestystilanteet sujuivat jouhevasti. Äänestämään tulleet 

toimivat ripeästi ja olivat selvästi valinneet ehdokkaansa ennalta. Äänestystilanteissa 

vuorovaikutus rakentui vaalin toimittamiseen liittyviin käytännön kysymyksiin kuten 

siihen, oliko ollut paljon äänestäjiä ja milloin varsinainen äänestyspäivä on. Jonkin verran 

myös siihen, miten ylimääräistä ehdokasta äänestetään. Ennakkoäänestystä varten oli 

kirkkoherranvirastossa rakennettu erityinen tila äänestystä varten, joka edesauttoi 

äänestyksen sujuvuutta.  

Herttoniemen vaalilautakunnan puheenjohtajan mukaan ennakkoäänestyksen organisointi 

Herttoniemessä jossain määrin epäonnistui. Puheenjohtajan mukaan resursointi sekä 

tilojen että henkilöstön suhteen oli epäonnistunut. Jokaisella alueella oli ollut 

ennakkoäänestys, mutta henkilöstöä oli ollut liian vähän. Esimerkiksi Kulosaaren entisessä 

kirkkoherranvirastossa ennakkoäänestys oli järjestetty neuvotteluhuoneeseen, jossa 

äänestystilanne oli pahoin ruuhkautunut. 

 

”-- ennakkoäänestys oli se oli ehkä semmonen asia, joka mua vähän yllätti ja ehkä 

se oli vähän huonosti organisoitu. Sitten se ennakkoäänestys niinku paikatkin, että 

et selvästi aliresurssoitu.” (Vaalilautakunnan puheenjohtaja 3). 

 

Tapausseurakuntien ennakkoäänestysprosentit osoittavat, että ennakkoäänestys oli hyvin 

suosittu äänestysmuoto kirkkoherranvaaleissa. Varsinkin Herttoniemen tapaus osoittaa, 
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että ennakkoäänestyksen sujuvuuteen ja järjestelyihin on kiinnitettävä runsaasti 

huomiota.
542

 

6.2. Vaalipäivät 

 

Varsinaiset vaalipäivät olivat Oulujoella ja Tyrnävällä liputuspäiviä, koska ne osuivat 

kaatuneiden muistopäivälle. Oulujoella vaalipäivä oli 17.5.2009, kirkolliselta pyhältään 5. 

sunnuntai pääsiäisestä. Tyrnävällä vaalipäivä oli 16.5.2010, kirkkovuodessa se oli 6. 

sunnuntai pääsiäisestä. Sekä Salossa että Herttoniemessä vaalit käytiin 12.–13.6.2011. 

Sunnuntaille osui helluntaipäivä. Varsinainen vaali oli Tyrnävän ja Oulujoen 

seurakunnissa yksipäiväinen. Salossa ja Herttoniemessä vaali oli kaksipäiväinen. Kaikissa 

seurakunnissa kirkkoherranvaali toimitettiin jumalanpalveluksen jälkeen seurakunnan 

pääkirkossa. Sinänsä vaalijärjestys antaa mahdollisuuden järjestää äänestys 

useammassakin paikassa. Tällöin vaalilautakunta siirtyy toimittamaan kokonaisuudessaan 

vaalin ilmoitettuun paikkaan ja ilmoitettuna ajankohtana.
543

 

Äänestyspaikan odotustilaan sekä äänestyssuojaan on merkittävä ilmoitus vaaleissa 

olevista ehdokkaista. Myös ylimääräisestä ehdokkaasta, jos hänet on oikealla tavalla 

nimetty ylimääräiseksi ehdokkaaksi. Ilmoitus ei saa muistuttaa äänestyslippua. 

Kirkkoherranvaalissa äänestetään niin, että äänestettävän ehdokkaan kohdalle tehdään 

merkintä. Vaalilipussa täytyy olla tyhjä sarake ylimääräistä ehdokasta varten, johon ei 

kuitenkaan tule hänen nimeään (malli 2).
544

 Jos äänestäjä äänestää ylimääräistä ehdokasta, 

hänen tulee kirjoittaa ylimääräisen ehdokkaan nimi tyhjään sarakkeeseen. Samalla hän voi 

äänestää varsinaista ehdokasta.
545

 Kirkon vaalijärjestys antaa tulkinnanvaraisuutta siinä, 

millainen ehdokkaan kohdalle tehtävä merkki voi olla. Olennaisinta on merkin ja nimen 

yhdistäminen toisiinsa. Yleisimmin käytetty merkki on rasti. 
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 Myös seurakuntavaaleissa 2010 ennakkoäänestyksen suosio kasvoi. Kaikkien ennakkoäänten osuus oli 

54,7 prosenttia, kun edellisissä seurakuntavaaleissa oli 44 prosenttia. Palmu 2010. 
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Malli 2. Esimerkki kirkkoherranvaalin äänestyslipusta. 

 

Tampereen Messukylän seurakunnan kirkkoherran vaali 12.–13.11.2006 

 

1. vaalisijalla 

 

 

Jari 

NURMI 

 

 

Helsingin kristillisen 

opiston rehtori, 

pastori 

 

2. vaalisijalla 

 

 

Jari 

VÄLIMAA 

 

 

Vilppulan 

seurakunnan 

kirkkoherra 

 

 

3. vaalisijalla 

 

 

Tomi 

KARTTUNEN 

 

 

Kangasalan 

seurakunnan 

Sahalahden 

kappeliseurakunnan 

kappalainen 

 

 

Yksi seurakuntalainen oli arvioinut kirkkoherranvaalissa äänestämisen hankalaksi: 

 

”Niinku nytki ku oli ylimääränen ehdokas, niin siitä oli hirmu vaikeus ja ohjeita oli 

lehdessä moneen kertaan, oli Seurakuntasanomissa ja joka paikassa ohjeita, 

ottamatta tietenkään kantaa, mutta että miten pitää äänestää, jotta jokainen olisi 

tasavertaisessa asemassa niissä vaaleissa.” (Seurakuntalainen 6). 

 

Vaalilautakunnan kokouksissa valmistauduttiin vaalipäiviin tilaamalla äänestyslippuja, 

sopimalla vaalitoimitsijat, vaaliavustajat ja ilmoitukset vaalitiloihin.
546

 Äänestyslippuja oli 

seurakuntiin varattu runsaasti yli oikean tarpeen. Muita äänestystarvikkeita hankittiin 

tarpeen mukaan. Tyrnävällä vaalisuojat eli äänestyssermit pyydettiin kunnalta lainaksi. 

Herttoniemen seurakunnan vaalilautakunta totesi, että heillä on vaalitarpeet omasta takaa. 

Tärkeätä oli nimetä kokouksissa myös vaaliavustajat. Vaaliavustajia kokouksissa nimettiin 

seurakunnan koon mukaan. Salossa vaaliavustajiksi nimettiin viisi henkilöä.
547

 

Kirkkoherranvaalit alkoivat kaikissa tapausseurakunnissa heti messun jälkeen. 

Vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet asettivat vaalissa tarvittavat välineet ja kaluston 
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 Tyrnävällä äänestyslippuja tilattiin 1800 kappaletta, Salossa äänestyslippuja tilattiin 9000 (25 

äänestysprosentin mukaan), Herttoniemessä äänestyslippuja tilattiin 1500 kappaletta ja myöhemmin vielä 

500 lisää, Oulujoella äänestyslippuja tilattiin 4000 kappaletta. Kahdessa seurakunnassa äänestysliput ja muut 
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paikoilleen. Salon vaalilautakunnan vaalipäivän pöytäkirjasta selviää, että ilmoitukset 

vaalisijan saaneista ehdokkaista ja ylimääräisestä ehdokkaasta kiinnitettiin eteiseen ja 

äänestys-suojiin. Kirkon ulko-oveen kiinnitettiin ilmoitus äänestysajoista. Tämän jälkeen 

vaalilautakunta asettui heille varatuille paikoille: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

kirkkoherra ja sihteeri kuoriosaan valvomaan vaaliuurnaa, ja vaalilautakunnan jäsenet ja 

varajäsenet kymmeneen kansioon jaetun vaaliluettelon hoitajiksi ja vaalilippujen jakajiksi 

kirkon keskikäytävälle.
548

 

Salossa virkaa tekevä kirkkoherra piti alkurukouksen. Tämän jälkeen vaalitoimituksessa 

julistettiin vaalin avaussanat, jotka luki vaalilautakunnan puheenjohtaja. Vaalien 

avaussanoista selviää miksi äänestetään, ketkä ovat ehdolla, miten äänestäjä toimii 

äänestäessään. Vaalin aluksi todettiin lisäksi, että paikalla on vaaliavustaja ja myöhemmin 

tulossa oli lisää työvuorolistan mukaisesti. Vaalilautakunnan puheenjohtaja pyysi 

ensimmäistä äänestäjää tarkastamaan, että vaaliuurna on tyhjä. Tämän jälkeen 

vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja lukitsivat uurnan. Kummallekin 

luovutettiin yksi avain. 549
 

Kaikissa seurakunnissa vaali julistettiin avattavaksi kello 11.00 ja 12.00 välillä. Salossa 

vaali julistettiin avattavaksi kello 11.30, Tyrnävällä kello 11.00, Herttoniemessä kello 

11.40. Oulujoella ei pidetty pöytäkirjaa erikseen vaalipäivän kulusta. Vaalipäivänä 

vaalitoimitsijoita oli äänestyspaikalla seuraavasti: Herttoniemessä toimitsijoita oli koko 

vaalin ajan kahdeksan, Tyrnävällä seitsemän, Oulujoella kuusitoista ja Salossa 

kaksikymmentä. Vaalilautakunnat olivat päätösvaltaisia koko toimituksen ajan. Salossa 

vaalilautakunta piti pöytäkirjaa vaalihuoneeseen tuloista ja poistumisista vaalilautakunnan 

jäsenten ja varajäsenten osalta.
550

 

Vaalipäivät sujuivat kaikissa seurakunnissa rauhallisesti. Pöytäkirjoista selviää, että 

Tyrnävällä yhdeltä äänestäjältä puuttui äänioikeus, koska hän oli muuttanut seurakuntaan 

vaaliluettelon laatimisen jälkeen.
551

 Muiden seurakuntien pöytäkirjoista ei ole merkintöjä 

äänioikeuden epäämisestä.  

 

”Mitään häiriötilanteita ei ollut. Aina meillä näitä esimerkiks, näitä seurakuntarajoja 

kävi siellä … joku tuiralainen yritti tulla äänestämään ja tuota tietenkin aina 

joukossa on niitä, jotka ovat esimerkiks tulleet seurakunnan jäseniksi vähän liian 

myöhään, että eivät ole olleet sinä päivänä seurakunnan jäsenenä, kun minkä päivän 

tilanteen mukaan vaaliluettelo on tehty.” (Vaalilautakunnan sihteeri 1). 
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Kirkon vaalijärjestyksen mukaan äänestyspaikalla tulee olla yksi tai useampi 

vaalilautakunnan valitsema tunnuksella varustettu vaaliavustaja, joka pyynnöstä avustaa 

merkinnän tekemisestä äänestyslippuun. Äänestäjä voi käyttää apunaan myös itse 

valitsemaansa henkilöä (ei kuitenkaan ehdokasta), jos hänen kykynsä tehdä 

äänestysmerkintää on olennaisesti heikentynyt. Avustaja on velvollinen täyttämään 

äänestäjän tahdon ja pitämään salassa vaalitoimitukseen liittyvät asiat.
552

 Vaaliavustajia 

käytettiin avustajina vain yksittäistapauksissa. Salossa vaalipäivinä avustajaa tarvitsivat 

neljä äänestäjää, Tyrnävällä yksi ja Herttoniemessä kumpanakin päivänä yksi. Avustaja oli 

joko vaalilautakunnan nimeämä vaaliavustaja tai äänestäjän puoliso.
553

 

Oulujoella ja Tyrnävällä havaittiin vaalipäivänä äänestyksessä levollinen rauhallinen 

tunnelma.
554

 Oulujoella ja Tyrnävällä oli kaunis ja lämmin kevätpäivä äänestyspäivinä. 

Monet äänestäjät olivat lähteneet pyöräillen, retkeily mielessä äänestämään. Liikkeellä oli 

paljon myös motoristeja. Moni kirkkoon äänestämään tullut pysähtyi myös hiljentymään. 

Moni jäi myös katselemaan kirkkoa ja sen ympäristöä äänestyksen jälkeen. Ihmisiä kävi 

kirkossa tasaisena virtana. Kirkkoon oli ovet auki. Äänestyskopissa käynti oli lyhyt. 

Keskimäärin kirkossa oltiin 2–4 minuuttia. Vaalivirkailijoiden mukaan Oulujoella oli 

kello 15 mennessä käynyt 300 äänestäjää, kello 18.20 mennessä 670 äänestäjää ja kello 19 

mennessä 756 äänestäjää. Tyrnävällä kello 12.30 mennessä oli käynyt 90 äänestäjää. 

Tyrnävällä jumalanpalveluksen jälkeen oli jäänyt kirkkoon noin 40 ihmistä. Oulujoella ja 

Tyrnävällä oli kummassakin kaksi äänestyskoppia. Monet äänestäjät olivat 

vaalivirkailijoille tuttuja ja kuulumisia vaihdettiin. Tyrnävällä moni äänestäjä sanoi 

kirkkoon tulleessaan, että ”täälläpä on hiljaista”. 

Tyrnävällä ja Oulujoella vaali julistettiin päättyneeksi kello 20.00. Salossa ja 

Herttoniemessä vaali oli kaksipäiväinen, joten vaalihuoneen ovet suljettiin Salossa kello 

18.00 ja Herttoniemessä kello 20.00. Salossa vaaliuurnan suojakansi lukittiin lisälukoin, 

joiden avaimista toinen annettiin vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja toinen 

varapuheenjohtajalle. Uurna myös sinetöitiin. Vaaliluettelo pakattiin laatikkoon, joka 

sinetöitiin. Puheenjohtaja kuljetti vaaliuurnan, leimasimen, vaaliluettelon ja 

käyttämättömät vaaliliput kirkkoherranviraston arkistoon. Arkiston avainta säilytti 

vaalilautakunnan sihteeri. Pöytäkirjaan merkittiin myös todistaja.
555

 

Salossa ja Herttoniemessä äänestys jatkui maanantaina. Vaalihuoneen ovet avattiin 

Salossa kello 9.00 ja Herttoniemessä kello 12.00. Ensin puheenjohtaja totesi sekä 
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vaaliluettelon laatikon sinetöinnin että vaaliuurnan sinetöinnin ehjäksi. Kummassakin 

seurakunnassa äänestys julistettiin päättyneeksi kello 18.00.  Tällöin vaalihuoneen ovet 

suljettiin ja ääntenlaskentakokoukset aloitettiin. Jokaisella seurakuntalaisella, joka on 

tullut ajoissa äänestyspaikkaan saapuville, on oikeus äänestää ennen kuin vaalitoimitus 

julistetaan päättyneeksi.
556

 

Ääntenlaskun aluksi ennakkoäänestysliput pantiin niitä avaamatta vaaliuurnaan. 

Ääntenlaskuun ryhdyttiin välittömästi. Ensimmäisen ääntenlaskun jälkeen suoritettiin 

tarkastuslaskenta. Hylättyjä ääniä oli Herttoniemen kirkkoherranvaalissa kolme, 

Oulujoella kaksi oli äänestänyt tyhjää, Salossa hylättyjä ääniä oli yksitoista, joista neljä oli 

tyhjää ja loput sellaisia, joissa ei ollut merkintää varsinaisen ehdokkaan kohdalla eikä 

ylimääräisen ehdokkaan kohdalla voitu tietää ketä tarkoitettiin. Tyrnävällä kaikki äänet 

olivat hyväksyttyjä.
557

 

Äänet laskettiin manuaalisesti, lippu lipulta. Oulujoella äänet laskettiin niin, että oli kolme 

tai neljä pöytää, niin että jokaiselle ehdokkaalle oli omat pöydät sekä yksi epäselville. 

Jokainen otti yhden pöydän ja samalla katsoi mille pöydälle kukin lippu laitetaan. Jokaisen 

pöydän ääressä oli useampi ihminen. Ensiksi äänet laitettiin kymmenen kappaleen 

nippuihin. Sen jälkeen kymmenen kappaleen nippuja oli ristikkäin kymmenen. 

Vaalilautakunnan työ päättyi käytännössä ääntenlaskemiseen ja äänestyksen tuloksen 

julkistamiseen. Kirkon vaalijärjestys ohjeistaa vaalilautakunnan puheenjohtajan 

julistamaan ääntenlaskun jälkeen tuloksen ja samassa yhteydessä antamaan vaalista 

valitusosoituksen. Vaalipöytäkirjasta lähetetään toinen kopio tuomiokapituliin. 

Äänestysliput laitetaan kestävään päällykseen, joka sinetöidään. Sitä säilytetään 

kirkkoherranviraston arkistossa neljä vuotta.
558

 

6.3. Tulokset 

6.3.1. Tulosten ilmoittaminen 

 

Vaalin tulos ilmoitettiin Tyrnävällä ja Oulujoella sunnuntai-iltana, Salossa ja 

Herttoniemessä maanantai-iltana. Seurakunnan koko aiheutti jonkin verran ongelmia 

ääntenlaskun suhteen. Isossa seurakunnassa, kuten Salossa, oli kova kiire ääntenlaskun 

kanssa. Toisin taas Tyrnävällä, jossa äänet laskettiin tunnissa ja Herttoniemessä, jossa 

äänet saatiin laskettua nopeasti, mutta vaalilautakunta oli sopinut, että tulos julistetaan 

tiettyyn aikaan. Odottaminen turhautti vaalilautakunnan puheenjohtajaa. Salossa 
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vaalilautakunnan puheenjohtajaa ihmetytti säädös siitä, äänestysliput sinetöidään heti 

tuloksen julistamisen jälkeen, eikä tarkastuslaskentaan enää sen jälkeen ole 

mahdollisuutta. 

 

”Maanantaina se mikä siinä pikkusen jäi ihmetyttämään, että kun oliko se nyt niin, 

että et se äänestys loppu kello kaheksantoista tasan sitten sitten avattiin ne uurnat ja 

laskettiin ne äänet ja siihen meni vähän reilu puoli tuntia. Sitte piti kaks ja puoli 

tuntia käkkiä siellä ku oli jostain syystä määrätty.” (Vaalilautakunnan puheenjohtaja 

3). 

 
”No se oli se mikä tässä on yleensäkin seurakuntavaaleissa ja 

kirkkoherranvaaleissa, niin on tämä kiire mikä siihen loppuun tulee. Että kun se 

vaalin tulos pitää julkaista siit kirkkoherranvaalista samana päivänä kun se vaali 

päättyy ja siitä aletaan sitten myöskin oikasu- tai valituksentekoaika, niin miksi se 

on näin tiukka? Ei siinä oikeestaan mitään tarkistuslaskentaan ole mahdollisuuksia.” 

(Vaalilautakunnan puheenjohtaja 4). 

 

Vaalin tulos ilmoitettiin kaikissa paikoissa ensin vaalijärjestyksen mukaisesti 

vaalipaikalla, Tyrnävällä ja Oulujoella kirkossa, Salossa ja Herttoniemellä 

seurakuntatalolla. Tulokset ilmoitettiin vaalissa olleille ehdokkaille ja lehdistölle. 

Tyrnävällä kirkon ulkopuolelle oli tullut noin 30–40 seurakuntalaista odottamaan tuloksen 

julkistamista. Seurakuntalaisia oli myös tullut naapuriseurakunnasta, josta ehdokas haki 

virkaan. Tuloksen julkistamisen jälkeen osa seurakuntalaisista jäi kirkkoon odottamaan 

vaalit voittaneen ehdokkaan saapumista paikalle. Herttoniemessä oli suhteellisen runsas 

joukko sekä seurakuntalaisia että kirkon työntekijöitä kuulemassa vaalin tulosta. 

Seurakuntatalolla oli myös tarjoilua seurakunnan puolesta. Herttoniemessä voittaja oli 

ehdottanut seurakunnan yhteistä juhlaa vaalin tuloksen selviydyttyä. Ehdokkaan mielestä 

kirkkoherran tehtävä on julkinen, tällöin myös juhla voi olla julkinen.  

 

”Kyl siel useita kymmeniä oli, oli kyllä kuuntelemassa ja oli niinkun pappeja tullu 

myös muualta. Et sitten se siinä oli sitten semmonen niinkun tilaisuus sitten sen 

jälkeen, jossa tavallaan oli varattu sitten jotain kakkua ja mehua ja kahvia 

seurakunnan puolesta. Niin siel oli kyllä suhteellisen paljon väkeä myös niinkun 

Helsingin muita kirkkoherroja, et kyl kyl mä sanon, et tosiaan sata henkeä lähelle 

varmaan.” (Vaalilautakunnan puheenjohtaja 3). 
 

”Täällä oli kukitus ja kahvitus, pari puheenvuoroo. Mä pidin puheenvuoron siinä ja 

tota, nehän oli Roihuvuoressa vuosi sitten käytössä, ja tota mä ehdotin sitä täällä 

sitten. Musta se on hyvä tapa, koska se on kuitenki seurakunnan juhla tai 

seurakunnan asia, se ei oo siis henkilökohtanen yksityinen asia. Musta on omituista, 

et sitä niinku ikään ku sitte juhlitaan jossain tuolla ykstyiskodissa bileissä sitä 

voittoa. Kysymyshän on seurakunnan kirkkoherrasta, se pitää niinku täs 

seurakunnan keskellä niinku todeta että.” (Ehdokas 7).  

 

Sama ehdokas järjesti kotonaan kuitenkin myös tukiryhmälle tilaisuuden. 

 



201 
 

”Sit tosiaan tuli tää kutsu sinne [ehdokkaan] kotiin missä missä oli jotain pientä 

purtavaa, et se meni meni yli yhteentoista se ilta. siel oli Vatkaki ja muita niinku 

jotain tukiryhmäläisiä mut mä mullahan tietysti ku mä oon seurakunta siis 

varapuheenjohtaja se rooli siinä.” (Vaalilautakunnan puheenjohtaja 3). 
 

”[Ehdokas] kutsu kotiinsa, mutta mä olin niin kaput, että minä en enää jaksanu 

lähtee puol kymmenen jälkeen mihinkään juhlimaan, et et se ois varmaan ollu 

semmonen missä ois sitte vielä käyty läpi tätä vielä.” (Seurakuntalainen 5). 

 

Toinen ehdokas kertoi, että oli tukiryhmän kanssa syönyt täytekakut, jotka oli 

vaalipäivälle tilattu. Samalla oli käyty läpi vaalia ja vaalin tulosta. 

Salossa vaalin julkistamista oli seuraamassa kolme ehdokasta. Salossa virkaa tekevä 

kirkkoherra lähti onnittelemaan valittua kirkkoherraa hänen kotipaikkakunnalleen 

tavoittamatta tätä, koska vaalin voittaja oli tullut seuraamaan tilaisuutta paikan päälle 

seurakuntatalolle. Vaalin tuloksen selvittyä uutta kirkkoherraa onniteltiin. Uusi 

kirkkoherra käytti puheenvuoron ja onnitteli eniten ääniä saanutta ylimääräistä ehdokasta. 

Ilta päättyi iltavirteen ja uuden kirkkoherran pitämään Herran siunaukseen. Salossa 

ehdokkaat olivat yhtä lukuun ottamatta kokoontuneet kuulemaan vaalipaikalle tulosta. 

Vaalipaikalla oli seurakunnan järjestämä tiedotustilaisuus. 

 

”Mähän olin sitte maanantai-iltana kuuntelemassa sitä tulosta ja se oli aika karu 

tilanne, siinä vaan todettiin kaikki luvut ja numerot.” (Ehdokas 12). 

  

”Mä istuin tossa autossa ja aattelin, että mä odotan sen aikaa, kun se julkistetaan 

siellä. Ja sit tota niin kysyn sitä kännykällä ja jos en tuu valituks niin ajan kotiin, jos 

tuun valituks niin meen paikan päälle tervehtii ihmisiä. Et mää olin autossa tos 

kadunvarressa.” (Ehdokas 10). 

 

Vaalien tulokset kerrottiin pääosin puhelimitse kirkkoherran toimesta. Oulujoella vaalien 

voittajalle tuotiin vaalilautakunnan toimesta kukkia. Tyrnävällä kirkkoherra soitti 

ehdokkaille vaalin tulokset. Myös Herttoniemessä tulokset ilmoitettiin puhelimitse 

kirkkoherran toimesta. Herttoniemessä vaalin tulos ilmoitettiin ehdokkaille ennen 

varsinaisen tuloksen julkistamista.  

 

”Ilmotetaanks tää ehdokkaille tää tulos etukäteen ja sitte vähän keskusteltiin siitä, 

että pysyykö se luottamuksellisesti varmasti siinä piirissä. Ettei niin kyl sitte. Vatka 

soitti kaikki kolme ehdokasta läpi ja kerto tulokset heille etukäteen, mut että 

lähettiin niinku siitä, että se ei mee heiltä eteenpäin se tieto.” (Vaalilautakunnan 

puheenjohtaja 3). 

 

Ehdokkaat olivat sunnuntaivaalipäivinä pääasiassa töissä. Moni kertoi kiireisestä 

työpäivästä, mutta vaalin ratkeamisen olleen usein mielessä. 
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Ehdokkaista kolme kahdestatoista kertoi, ettei sinänsä uskonut realistisiin 

mahdollisuuksiin tulla valituksi uudeksi kirkkoherraksi. Ehdokas oli puntaroinut 

vaaliasetelman mielessään valmiiksi. Toisaalta ”vaali on aina vaali” -ajattelu piti pientä 

jännitystä ilmassa. 

 

”Ihan levollisella mielellä ja oikeestaan paljo ennen vaalipäivää omat, omat 

ajatukset oli sopeutunu tällaiseen vaalitulokseen, että ei, ei ollu tuloksen suhteen…. 

oli omalta osalta laantunu paljo ennen varsinaista vaalipäivää. Sillä tavalla ajatukset 

oli jo suuntautunut tänne, tänne jäämiseen ja ja muihin, muihin haasteisiin ja 

mahollisuuksiin.” (Ehdokas 5). 

 

”No tota täytyy myöntää, että en en en uskonut tulevani valituksi. Se täytyy niinku 

myöntää, että kuitenki aika realistinen olin siinä niinku, mutta mut kuitenki sitte tuli 

sellaisia viestejä, ihan positiviisia viestejä niin edeltävinä päivinä, että ei tää nyt oo 

ihan niinku täysin pelattu kuitenkaan tää peli vielä. Että ei sitä niinku koskaan tiedä, 

tiedä miten käy.” (Ehdokas 3). 

 

Kukaan ehdokkaista ei kertonut olleensa pettynyt tai masentunut tuloksesta. Yksi ehdokas 

kertoi, ettei sinänsä ollut pettynyt äänestystulokseen, mutta äänimäärään kylläkin. 

 

”Tota no kyl mä olin pettyny siitä äänimäärästä, en niinkään siitä sijotuksesta tai 

järjestyksestä, mutta siitä äänimäärästä mä olin.” (Ehdokas 8). 

 

Seitsemän ehdokasta kertoi vaalipäivän olleen alitajunnassa, vaikka tekemistä olikin. 

Heillä odotukseen liittyi myös toive myönteisestä vaalin tuloksesta. Eräs ehdokas kertoi 

vanhasta hyvästä tavasta, ettei vaalipäivänä olla paikkakunnalla. Kyseinen ehdokas kertoi 

käyneensä vanhempiensa haudalla toisella paikkakunnalla.  

 

”Se on semmonen vanha hyvä tapa, että vaalipäivänä ei olla paikkakunnalla. No 

minä asun [eri paikkakunta], että että minähän vaikka oisin ollu kotona, niin en ollu, 

en olis ollu paikkakunnalla. Minä siinä iltapäivällä ajelin, ajelin tuonne emännän 

kans tuonne Yli-Iihin elikkä syntymäpitäjään.” (Ehdokas 2). 

 

”Hyvällä valoisalla mielellä, että työnantaja soitteliki tuolta [paikkakunta] ja 

kirkkoherra kyseli tunti ennen ennen vaalia, että mitkä on fiilikset ja mä sanoin, että 

ei ei normaalia yhtään kummosemmat. Että se varmaan johtu siitäki, että koska 

tämä prosessi oli tämmönen, että kun ei siinä paljon mitään pystyny tekemään, eikä 

mitään, elikkä se meni ihan omalla painollaan. Niin se jotenkin sitten myös se 

vaalipäiväki meni omalla painollaan.” (Ehdokas 4). 

 

”No mä olin rippikoululeirillä sillon, että tuota, että kyllähän se tietenki koko ajan, 

koko ajan, sitä se alitajunnassa oli ja sitä mietin, että jaa vielä on viisi tuntia 

äänestysaikaa jälellä ja niin edelleen, että sillee ihan ihan rauhallisin mielin 

kuitenkin.” (Ehdokas 6). 

 

Kukaan ehdokas ei pitänyt asetelmaa niin selvänä, että olisi riemuinnut voitosta etukäteen. 

Niilläkin, jotka aavistelivat kannatuksen olleen hyvä, vaalitilanne jännitti loppuun asti. 
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”No kyllähän se jännä päivä on sitte. Kyllä se sitoo henkisesti se illan tulos, 

mahdollinen tulos sitte. Ja siinä tota, tietysti se vähän auttaa, ku voi kutsuu ystäviä 

ja tukiryhmäläisiä, niinku ottamaan vastaan sen mitä tulee.  Ja siis loppuun asti, niin 

en mä mikään, en mä niinku tullu mitenkään voittajana, että tää on selvä peli, 

vaikka muut mulle sitä vakuutti, että ei tässä oo mitään epäselvää, niin emmä nyt  

osannu sitä sillai ajatella. Et kyllä sitä loppuun asti jännittää jollain tasolla ja 

helpotuksen tunne on suuri sitte, ku se tulos tulee.” (Ehdokas 7). 

 

”Koskaanhan sä, et voi olla niinku mistään varma. Vaalit on vaalit, et ku aina siellä 

voi käydä, ei sitä voi tietää. On niit äänestäjiä, vaik se on prosentuaalisesti niin 

pieni, niin ku on niitä kuitenki sen verran, et ku ei niit voi kaikkia tuntee.” (Ehdokas 

10). 

 

Ehdokkaita myös mahdollisen myönteisen tuloksen kuuleminen mietitytti tulevaisuuden 

kannalta. Kaksi ehdokasta kertoi mahdollisen muutoksen jännittävän. 

 

”Huomasin, että jännitti jonkun verran, et koska oli kysymys suuresta tulevaisuuden 

muutoksesta. -- Et mietin sitä, et miten siitä selviää.” (Ehdokas 9). 

 

”Jonkulainen pelko oli siitä, että että jos lipsahtaa läpi, että mitä sitte niinku tapahtuu.” 

(Ehdokas 2). 

 

6.3.2. Seurakuntalaiset vaaliuurnilla 

 

Äänestämässä käyneet seurakuntalaiset kokivat vaalit sekä velvollisuutena että oikeutena. 

Ne miellettiin osaksi kansalaisvelvollisuutta. Myös seurakunta koettiin osaksi suomalaista 

elämää kuuluvaksi. Varsinkin Tyrnävällä, pienessä maalaisseurakunnassa, korostui 

hyvänlainen velvollisuus mennä äänestämään, etenkin, kun mieluinen pappi oli 

ehdokkaana.  

 

”Pitää sen verran olla kiinnostunut oman kunnan asioista ja vielä, kun on mieluinen 

pappi.” (Seurakuntalainen 3). 

 

”Totta kai se on, oli mielenkiintosta tietää, että ja turvata se, että mennä 

äänestämään ja turvata se, että nyt on äänens mieleisensä näistä kaikista 

ehdokkaista. Jos ei äänestä niin turha sitten on narista.” (Seurakuntalainen 6). 

 

”No mun mielestä, jos on kuitenkin kirkollisveroa maksava jäsen, niin kannattaa 

käyttää se vaikutusmahdollisuus, kun semmonen on tarjolla.” (Seurakuntalainen 1). 

 

Tyrnävän seurakunnan kirkkoherranvaalin äänestysprosentti oli muihin tapausseurakuntiin 

nähden omaa luokkaansa (taulukko 19). Tyrnävällä äänioikeutetuista äänesti 25, 

29 prosenttia. Toiseksi paras äänestysprosentti oli Oulujoella. Alhaisin äänestysprosentti 
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oli Herttoniemessä, jossa se oli vain vähän yli 5 prosenttia. Määrällisesti eniten ääniä 

annettiin Salossa.
559

 

 

Taulukko 19. Annetut äänet ja äänestysprosentit. 

 Herttoniemi Tyrnävä Salo Oulujoki 

Annetut äänet 743 916 2486 2245 

Äänestysprosentti 5,31 % 25,29 % 6,9 % 14,6 % 

 

Kauppisen mukaan seurakuntavaalien äänestysvilkkaus oli vuonna 1986 sidoksissa 

neljään tekijään eli seurakunnan kokoon, seurakunnan alueelliseen sijaintiin, 

toiminnalliseen aktiivisuuteen ja seurakuntaehdokkaiden määrään.
560

 Tyrnävän suurelle 

äänestysprosentille voi etsiä syitä muun muassa alueen vahvasta herätysliiketaustasta. 

Esimerkiksi Tyrnävä tunnetaan vahvasta vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen 

vaikutuksesta. Erkki Walleniuksen tutkimuksessa Ristiinan kirkkoherranvaaleista 

todettiin, että äänestysprosenttiin ei ole yleensä vaikuttanut niinkään seurakunnan koko 

kuin herätysliikkeet.
561

 Laajimmalle levinnyt herätysliike Suomessa on 

vanhoillislestadiolaisuus. Vilkkainta toiminta on Oulun hiippakunnassa, jossa viikoittaista 

toimintaa oli 73 prosentissa seurakunnista.
562

 Väli-Suomi ja Pohjois-Suomi olivat Kati 

Niemelän tutkimuksessa Suomen uskonnollisinta aluetta, mitä todistaa Oulujoen ja 

Tyrnävän ääniprosenttien aktiivisuus verrattuna muihin vaaleihin.
563

  

Vaalien äänestysprosentit myötäilivät kirkkohallituksen kartoitusta vuosilta 2007–2011. 

Oulujoen ja Tyrnävän kirkkoherranvaalien äänestysprosentti oli keskiarvoltaan hiukan 

parempi kuin kirkkohallituksen kartoituksessa. Siinä keskiarvo oli 18,38 prosenttia, kun 

tämän tutkimuksen vaaleissa se oli 19,9 prosenttia. Myös Herttoniemen äänestysprosentti 

oli parempi kuin kirkkohallituksen kartoituksessa Helsingin hiippakunnan osalta, jossa 

äänestysprosentti oli keskimäärin 4,69 prosenttia, kun se nyt oli 5,31 prosenttia. 

Ainoastaan Salo jäi reilusti 6,9 prosentilla hiippakunnallisesta keskiarvosta, kun Turun 

arkkihiippakunnassa kirkkoherran vaalien äänestysprosentti oli keskimäärin 16,69 

prosenttia. Toisaalta Turun arkkihiippakunnassa äänestysprosenttien vaihteluluku oli myös 

suuri: 3,7–34,8 prosenttia.
564

 Verrattuna samojen seurakuntien vuoden 2010 

seurakuntavaaleihin, tämän tutkimuksen kirkkoherranvaalien äänestysprosentit olivat 
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 O vptk 17.5.2009, 45§; S vptk 13.6.2011, 52§; H vptk 13.6.2011, 4§; T vptk 16.5.2010, 34§. 
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 Kauppinen 1987, 75. 
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 Wallenius 1980, 111–112. 
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 Niemelä 2003, 203. 
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 Kirkkoherran vaalitapa muutoksessa 2011, 7–8. 
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huomattavasti matalampia.
565

 Tapausseurakuntien äänestysprosentit kirkkoherranvaaleissa 

jäivät 11,8 prosenttia vastaavien seurakuntien seurakuntavaalien äänestysprosenteista. 

Seurakuntalaiset ajattelevat ilmeisesti vaikuttamismahdollisuudet paremmiksi 

seurakuntavaaleissa kuin kirkkoherranvaaleissa.
566

  

Kaikissa vaaleissa ennakkoäänten ja varsinaisten vaalipäivien äänestysvilkkaudesta on 

havaittavissa ennakkoäänestyksen aktiivisuus suhteessa varsinaisiin vaalipäiviin. 

Esimerkiksi Salossa äänet jakautuivat vaalipäivien ja ennakkoäänestyksen mukaan niin, 

että 2486 äänestä 1657 annettiin ennakkoon, ja varsinaisista äänestyspäivistä sunnuntaina 

äänesti 252 ja maanantaina 577 seurakuntalaista. Mielenkiintoista on myös se, että Salossa 

maanantain äänestys oli suositumpi kuin sunnuntai.
567

  

Salon seurakunnan kirkkoherranvaali oli ainoa, jossa oli ylimääräinen ehdokas. Salossa 

ylimääräinen ehdokas sai eniten ääniä, 1266 ääntä. Ehdokas ei saanut kuitenkaan 

tarvittavaa äänimäärää, johon olisi riittänyt yli puolet kaikista annetuista äänistä ja 

kymmenen prosenttia kaikista seurakunnan äänistä.
568

 Valituksi tullut kirkkoherra ei 

pitänyt tilannetta mitenkään ikävänä. 

 

”No tuota ei se mua kyllä yhtään rassannu. Niinku sanottu, nimenomaan sen takii, 

että se jäi niin kauas ja ja ei ollu mikään niinku semmonen vyöry, et vaikka se 

saikin enemmän siis yli puolet äänistä eli se kriteeri siinä täytty, mutta ei se, et olis 

kymmentä prosenttia, niin se kuitenki jäi niin vähiin.” (Ehdokas 10). 

 

Kaikissa vaaleissa tulos oli selvä, vaalin voittaja sai selkeästi enemmän ääniä kuin muut 

ehdokkaat (taulukko 20). Ensimmäisen ja toisen ehdokkaan äänimäärät erosivat toisistaan 

kaikissa vaaleissa noin parilla sadalla äänellä. Keskimäärin ensimmäisen ja toisen välinen 

prosentuaalinen ero äänissä oli 20,45 prosenttia, kun taas voittajan ja kolmanneksi tulleen 

äänimäärä erosi 44,85 prosenttia. Jokaisessa vaalissa voittaja sai siis selvästi suuremman 

äänimäärän kuin toiseksi tullut. Kuitenkin toiseksi tullut pystyi haastamaan ja keräämään 

äänestäjiä. Kolmanneksi jäänyt ehdokas sai kaikissa vaaleissa selvästi vähemmän ääniä 
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kuin muut. Vaalit näyttivät olleen siis kahden kauppaa. Erityisesti tämä tuli näkyviin 

Tyrnävän vaalissa, jossa toiseksi tullut sai 33,2 prosenttia enemmän ääniä kuin 

kolmanneksi tullut. Vain Oulujoella kolmas ehdokas pääsi vaaliin mukaan saaden 14,4 

prosenttia äänistä. 

 

Taulukko 20. Ehdokkaiden saamat äänimäärät. Suluissa prosenttiosuus kaikista annetuista 

äänistä. 

 Herttoniemi Tyrnävä Salo Oulujoki 

1. Vaalisija 441 (59,4 %) 324 (35,4 %) 929 (37,4 %) 1181 (52,6 %) 

2. Vaalisija 54 (7,3 %) 20 (2,2 %) 211 (8,5 %) 741 (33 %) 

3. Vaalisija 245 (33 %) 572 (62,4 %) 712 (28,6 %) 323 (14,4 %) 

 

Prosentuaalisesti selvin voitto oli Tyrnävällä, jossa voittaja sai äänistä 62,4 prosenttia. 

Määrällisesti eniten ääniä sai kuitenkin Oulujoen vaalin voittaja (1181 ääntä). Oulujoella 

oli toisaalta myös tasaisinta, sillä jokainen ehdokas sai yli kymmenen prosenttia äänistä. 

Herttoniemessä ja Tyrnävällä voittajan ja toiseksi tulleen prosentuaalinen ero oli suurin, 

Herttoniemessä 26,4 ja Tyrnävällä 27 prosenttia. Pienin ero oli Salossa, jossa 

ensimmäiseksi ja toiseksi tulleen erotti 8,8 prosenttia äänistä.
569

  

Ehdokkaat peilasivat vaalien äänestysprosenttia enemmän vaalien äänestysprosenttiin kuin 

omiin henkilökohtaisiin äänimääriin. Oulun hiippakunnassa viisi ehdokasta kuudesta oli 

tyytyväinen vaalien äänestysprosenttiin. Salossa ja Herttoniemessä ehdokkaat pitivät 

äänestysprosenttia lähtökohtaisesti surkeana. Ehdokkaat, jotka pettyivät vaalien 

äänestysprosenttiin, epäilivät demokratian toteutumista ja kirkon vieraantumista ihmisten 

arjesta. Äänestysprosenttia peilattiin kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin. Äänestämisen 

ongelmana nähtiin, että vaalit kiinnostavat vain kirkon pientä sisäpiiriä. Esimerkiksi 

Salossa tiedotukseen panostettiin, mutta silti äänestysprosentin toivottiin olevan suurempi. 

Syynä nähtiin muun muassa vanhojen itsenäisten seurakuntien pieni koko ja alueiden 

kiinnostumattomuus vaaleista.  

 

”Mutta ei ei ihmisiä kiinnosta, näin se vaan on. Se on se tietty piiri, sisäpiiri, jota 

kiinnostaa ja lopuille se on ihan sama.” (Ehdokas 3). 

 

”No se on, kertoo jotain kirkon todellisuudesta tänä päivänä, et ei kiinnosta tai sillä 

ei oo merkitystä. Vaikka niillekin ihmisille, jotka jollain tavalla nyt on 

seurakunnallisesti aktiivinen, niin ei välttämättä, niinku sillä kuka siel nyt sattuu 

olemaan kirkkoherrana, nii oo hirveen suuri merkitys.” (ehdokas 7). 

 

                                                           
569
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Ehdokkaat, jotka suhtautuivat äänestysprosenttiin myönteisesti, toivoivat sen olevan 

vieläkin korkeampi. Eräs ehdokas epäili äänestysprosenttia liian korkeaksi laskeskeltuaan 

äänimääriä ja seurakuntalaisten lukumäärää. 

 

”Mielestäni tämä äänestysprosentti ei…, ei ole ollut kahtakymmentäviittä 

prosenttia. En ole tarkistanut sitä, mutta jos se olis kakskytviis ollu, niin sehän on 

erinomaisen korkea jos me peilataan sitä tällä hetkellä ylipäätään niin 

kirkkoherranvaaleihin ja seurakuntavaaleista puhumattakaan, niin oishan se korkea, 

mutta epäilen, että se ei piä paikkansa.” (Ehdokas 5). 

 

Kirkkoherranvaalien äänestysprosenttien arvioiminen on osa laajempaa kirkollisen 

demokratian arviointia. Esimerkiksi Krista Valtosen tutkimuksessa kirkollisesta 

demokratiasta, äänestysaktiivisuus joutui koetukselle juuri kirkkoherranvaalin osalta.
570

 

Usein demokratian mittarina on pidetty äänestysaktiivisuutta vaaleissa.
571

 Demokratian 

vaatimuksen kirkkoon toi arkkipiispa Martti Simojoki vuoden 1969 piispainkokouksen 

avajaispuheessaan esille.
572

 Demokratian ja kirkon yhdistämisen haasteena on nähty 

esimerkiksi se, että demokratia edellyttää kansan suvereniteettia ja kirkossa valta on 

Kristuksen.
573

 Demokratialla on kuitenkin kirkossa monia mahdollisuuksia. Tietyllä 

tavalla kirkollinen demokratia nousee yleisestä pappeudesta. Seurakuntalaiset eivät ole 

vain oikeutettuja käyttämään äänivaltaansa, vaan kutsutut osallisiksi kirkon yhteisestä 

tehtävästä.
574

 Siinä jokaisella kirkon jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa kirkon päätöksiin 

ja toimintaan.
575

 Hannu Juntusen mukaan kirkon demokratia voi olla jäsenten 

yhdenvertaisuuteen perustuvaa mahdollisuutta vallankäyttöön.
576

 

6.3.3. Vaalikentän asemat ja voimasuhteet 

 

Bourdieun mukaan kentällä on yleispäteviä, kaikilla kentillä vahvoja kortteja, jotka ovat 

pääoman peruslajit. Tämän lisäksi on valttikortteja, joiden arvo vaihtelee pelin mukaan. 

Jokin pääomatyyppi on jollakin kentällä tehokas niin, että se antaa haltijalleen 

vaikutusvaltaa ja mahdollisuuden olemassaoloon.
577

 Tässä tutkimuksessa vaalisijat 
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edustavat juuri näitä erityisiä valttikortteja. Vaalisijat riippuvat kentästä, ne ovat erilaiset 

riippuen hakijoista ja hakuprosessin kokonaisuudesta. Vaalisijat antavat haltijalleen 

mahdollisuuden olemassaoloon kirkkoherranvaalissa ja ainakin symbolista vaikutusvaltaa. 

Vaalikentän pelin sääntöihin kuuluu, että ikään kuin paras asema vaalikentällä on 

ensimmäiselle vaalisijalle asetetulla. Vaalikentälle lähdettiin siis tuomiokapitulin 

määrittelemistä asemista. Ehdokkaalle vaalisija symboloi vahvuutta ja eräänlaista lupaa 

olla kentällä.
578

 Tämä tuli esille haastatteluissa, mutta myös tuloksissa. Kolmessa neljästä 

tapauksessa seurakuntalaiset äänestivät ensimmäiseksi sijoitetun ehdokkaan uudeksi 

kirkkoherraksi. Muutenkin vaalisijalla on tutkittu olevan merkitystä. Palmun tutkimuksen 

17 vaalissa, vaalisijoilla oli merkitystä siinä tapauksessa, jos seurakunnan oma 

kappalainen ei ollut saanut vaalisijaa. Valituksi tuli lähes poikkeuksetta ensimmäisellä 

vaalisijalla ollut ehdokas.
579

  

Kunkin kentän aktiiviset voimat määrittelevät kentän spesifisen voiman.
580

 Tässä 

tutkimuksessa huomattiin, että toimijoina tuomiokapituli, ehdokkaat ja seurakuntalaiset 

arvioivat ratkaiseviksi erilaisia pääoman muotoja, vaikkakin kapitulien ja 

seurakuntalaisten näkemykset pääomien arvosta kentällä poikkesivat vain Tyrnävän 

tapauksessa, koska kolmannelle vaalisijalle asetettu voitti vaalin.  

Tuomiokapitulin arvostamat pääomat on käsitelty luvussa 3. Seurakuntalaisten arvostamat 

pääomat kävivät ilmi seurakuntalaisten ja ehdokkaiden haastatteluissa. Pohjois-Suomen 

seurakunnissa, Oulujoella ja Tyrnävällä arvostuksen kohteeksi nousi kirkkoherra, jolla 

olisi pääomaa ihmisten tasolla olemisesta, kontaktin ottamisesta, juttelemaan tulemisesta 

ja kansan parissa liikkumisesta. Kirkkoherraan kohdistui vaatimus olla näkyvillä, olla 

ihmisten parissa ja olla nostamatta itseään jalustalle. Lisäksi omassa ehdokkaassa 

arvostettiin hallinnollisen puolen osaamista, lapsiystävällisyyttä, hyviä saarnoja, 

ihmisystävällisyyttä, tuttuutta, laaja-alaisuutta, muutososaamista.
581

  

 

”Jos jatkaisi sitä perinnettä, että pysyisi välit kunnossa ja oltaisiin kaikki 

samanarvoisia. Ei hautajaispuheissa tuomitsisi suoraan helvettiin.” 

(Seurakuntalainen 4).  

 

                                                           
578

 Bourdieun mukaan eri asemissa olevat pyrkivät saattamaan voimaan hierarkisaatioperiaatteen, joka suosii 

heitä itseään. Bourdieu & Wacquant 1995, 129. 
579

 Palmu 1988, 26; Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen Helsingin hiippakunnan Ajanjaksolla 1983–1986 

kirkkoherran virkojen täyttämistä. Seurakunnassa työskentelevä pappi sai yleensä toisen tai kolmannen 

vaalisijan ja tuli yleensä myös valituksi. Palmu 1988, 26. 
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 Bourdieu & Wacquant 1995, 129. 
581

 Kaisa Yletyisen tutkimuksessa suomalaisten pappiskuva tiivistettiin virkkeeseen ”pappi on itsensä likoon 

laittava ja persoonallinen ihminen, joka miellyttävästi käyttäytyen tulee toista ihmistä lähelle ja on 

armahtava tätä kohtaan.” Yletyinen 2005, 79–91. Haastattelujen perusteella tämän tutkimuksen aineisto 

näyttää tukevan Yletyisen tutkimusta.  
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”Varmaan tänä päivänä, että kohtaa sitä ihimistä ja saaha niinku avusta ja rinnalla 

kulukemisesta.” (Seurakuntalainen 2). 

 

”Tärkeintä ois, ettei pappi pysyis ylärapuilla, vaan tulis tänne alas meidän kanssa. 

Sillä sais parhaiten tuloksia. Henkilökohtainen kontakti on aina tärkeintä.” 

(Seurakuntalainen 4). 

 

”Kyseinen henkilö osaa hoitaa hallinnollisen puolen. Tulee ihmisten kanssa 

toimeen. Pitää hyviä saarnoja. Ollut perhetilaisuuksissa ja on lapsiystävällinen.” 

(Seurakuntalainen 3). 

 

”Kyllä se niinku se jos ehokasta ajattelee, niin se laaja-alaisuus ja sitte semmonen 

niinku laajasydämisyys, niin se on niinku se.” (Seurakuntalainen 2). 

 

Etelä-Suomessa, Salon ja Herttoniemen seurakunnissa kirkkoherraan kohdistui 

hengellisyyden ulottuvuus. Toisaalta myös paikkakunnan erityiset piirteet, kuten 

kansainvälisyys nousi esille.  

 

”Kyl högst och främst, et hän on niin sanotusti hengenmies, joka ilmenee siinä 

miten hän puhuu ja julistaa eli kenestä hän kertoo. Kertooko hän päivän uutisista 

telkkaohjelmista vai sanomalehtijutuista vai kertooko hän Kristuksesta, se on niinku 

se ensimmäinen.” (Seurakuntalainen 5). 

 

Seurakuntalaisten vastauksissa saattoi nähdä jälkiä menneistä. Uuteen kirkkoherraan 

kohdistettiin pääomaa, joita edellisessä tai edellisissä kirkkoherroissa ei ollut tavoitettu tai, 

joiden haluttiin nimen omaa säilyvän.  

 

”Meil oli aika staattinen tilanne, kun vanha kirkkoherra oli niin pitkään niin se ei sit 

tehny enää mitään, niin että et et kaivattiin semmosta uudistusta varsinkin kun oli 

seurakunta yhdistyny ja et sitä odotettiin, sitä et jotain tapahtuis ja uudistuis.” 

(Seurakuntalainen 6). 

 

Tuttuus tuli esiin vahvasti kaikissa muissa seurakuntalaisten haastatteluissa paitsi Salossa. 

 

”Siellä on ollu yks semmonen tuttu pappi, niin sitten ei oo hirveesti tarvinnu 

perehtyä muihin, että on sitten jo päättänyt sillon, että tuttu naama, että joo tuota 

mää äänestän.” (Seurakuntalainen 1). 

 

Salossa haastatellun seurakuntalaisen mukaan pääomiksi ehdokkaalla nousivat 

henkilöhaastattelut ja vaalipaneeli sekä sosiaalisten verkostojen suositus. 

 

”Siinä oli ne henkilöhaastattelut… oli tärkeitä, että minkälainen ihminen. Sitte tärk- 

sillä paneelilla oli paljon merkitystä, ja sitten sitten joo lehti- lehtihaastattelulla oli 

suuri merkitys, että ei mun mielestä sillä saarnalla ollu niin paljon painoa. -- Sillä 

oli myöskin merkitystä ehkä jollekin, että että tämä joka tuli valituksi niin lehdessä 

sitte oli tietty määrä henkilöitä, jotka omalla nimellään niinku puffasivat häntä lehti-
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ilmoituksilla, että tämä on hyvä mies tai asiallisemmin tietenki.” (Seurakuntalainen 

6). 

 

Ehdokkaiden haastattelussa kentällä ratkaiseva pääoma muodostui kymmenestä eri 

aiheesta (taulukko 21).  

 

Taulukko 21. Vaalin ratkaisutekijät. 

Vaalitulokseen johtaneet syyt Mainintoja 

Ehdokkaan tuttuus/tunnettavuus 4 

Tietyn alueen aktiivisuus 2 

Herätysliike, äänten keskittäminen 1 

Johdatus 1 

Äänestysaktiivisuus 1 

Vaalinäyte 2 

Paikallispuoleen tuki 1 

Tuomiokapitulin ehdokasasettelu 1 

Kokemus ja virkaura 2 

Ennakkoasetelmat 1 

 

Neljä ehdokasta oli sitä mieltä, että vaalin ratkaisi tietyn ehdokkaan tuttuus ja 

tunnettavuus.  

 

”Sillä on äärimmäisen iso merkitys, että ihmiset tietää ja tuntee, että minkälainen 

tuo kaveri on, että että ne on nähny miten se toimii ja näin, niin sillä on ratkaiseva 

merkitys.” (Ehdokas 6). 

 

”Kyllä vaalin varmaan ratkaisi se, että että vaalissa oli puolitoista vuotta 

seurakunnassa kappalaisena toiminut henkilö, jolla oli vahvaa vahvaa luottamusta 

yli herätysliikerajojen, että oli saanut vahvan kannatuksen ja tullut tutuksi omassa 

seurakunnassa.” (Ehdokas 5). 

 

Kahden ehdokkaan mielestä vaalit ratkesivat tietyn seurakuntaan kuuluvan alueen 

äänestysaktiivisuuteen. Kummassakin tapauksessa oli seurakuntaan liitetty entinen 

itsenäinen seurakunta, jonka kirkkoherrana ehdokas oli aiemmin ollut. 

 

”Kyllä tämän vaalin ratkas se, että Ylikiimingin seurakuntalaiset oli hyvin aktiivisia 

ja lähtivät niinku tuttua, varmaan hyväks koettua ehdokast äänestämään ja 

luultavasti siinä oli myös se asetelma, että tämmösen seurakunnan niinkun tietty 

vähemmistö halus niinku oman ehdokkaansa sitte koko seurakunnan 

kirkkoherraksi.” (Ehdokas 3). 

 

Kaksi ehdokasta oli sitä mieltä, että tietyn taustaryhmittymän vaikutus toi tietylle 

ehdokkaalle vaalivoiton. Toisen takana nähtiin vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen 
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äänten keskittäminen ja toisessa paikallisen kokoomuspuoleen kääntyminen ehdokkaan 

taakse.
582

 

 

”Tämmöseen, miten sen nyt sanoisi, ennakkoasetelmiin ja ja ja se oli alun perin itte 

ajatellukki, että hyvin luultavaa on, että se saattas näin mennä. Toivoin kyllä 

tosiaan, että siinä olis kahen Ry:läisen kesken äänet jakautunut edes vähän 

enemmän, kun mitä ne nyt teki.” (Ehdokas 4). 

 

”Mää ajattelen niin, että se ratkasi nää vaalit, että kokoomuslaiset asettu [ehdokkaan 

nimi] taakse se on, se on mun mielipiteeni.” (Ehdokas 12). 

 

Vain yhden ehdokkaan mielestä vaali ratkesi tuomiokapitulin ehdokasasetteluun.  

Yksi ehdokkaista näki vaalin ratkaisun hengellisesti. Yksi ehdokkaista mainitsi lisäksi 

erääksi ratkaisevaksi käänteeksi vaalinäytteen. 

  

”On vaikea kysymys, että mikä ratkasi niinku vaalin… vaalin. Kyllä minä uskon 

jossain mielessä johdatukseenkin.” (Ehdokas 2). 

 

”Tota kyl mä luulen, et siel on aika moni ja koska mä tiedän semmosia ihmisiä 

jotka oli varautuneet äänestämään omaa omaa pappiansa niin vaalinäytteen jälkeen 

kuitenki oli ilmottaneet, että että taitaa sittenki tulla [paikkakunta], et et kyllä 

vaalinäyteki ihan vaikutti joihinki. Mut sitte aika paljon vaikutti toi kokemus niinku 

siit, et on ollu aikasemmin yhdistymisseurakunnassa kirkkoherrana.” (Ehdokas 10). 

 

Ehdokkailta kysyttiin myös, millaista ehdokasta vaalijärjestelmä suosii. Ehdokkaat 

arvioivat, että kansanvaali suosii pääomana joko ”hyvää tyyppiä” tai sitten 

ehdokasasettelua. Ehdokkaista kuusi mainitsi kansanvaalin suosivan tuttua, mukavaa ja 

supliikkia ehdokasta. Kolme ehdokasta, jotka hakivat seurakuntaan ulkopuolelta, 

mainitsivat juuri tuttuuden ratkaisevaksi tekijäksi kirkkoherranvaalissa. Muuten 

mainintoja tuli useita, esiintymiseen, olemukseen ja ystävällisyyteen liittyvistä teemoista. 

 

”Suosii sellaista, joka on paikkakunnalla jo töissä tai muuten tunnettu. Elikkä hyvin 

hankalaa on ulkopuolelta tulla täydestä tuntemattomuudesta, kun ei oikeestaan 

suvaita sitä, että vaalikamppanjaa hirveesti tekee.” (Ehdokas 4). 

 

”Vaalisijalla ei mun mielestä ole mitään merkitystä, mutta sillä tunnettuudella on. Ja 

nimenomaan tää järjestelmä suosii niitä seurakunnan tuntemia hakijoita ja jos on 

oman seurakunnan hakija, joka joka kutakuinkin hyvin on hommansa hoitanut, niin 

sen ohi on aika mahdoton päästä.” (Ehdokas 8). 

 

”Täytyy olla jollain tavalla semmonen positiivinen habitus ja supliikki, että pärjää 

koska ne tilanteet on aika semmosia ohikiitäviä, jossa niinku ollaan 

                                                           
582

 Paikallisessa aluelehdessä oli vuoden 2010 seurakuntavaaleista juttu siitä, että Kokoomuksesta oli tullut 

kirkkovaltuuston suurin puolue. Seuraavaana päivänä oli juttu siitä, miten kirkkovaltuutetut olivat kallellaan 

liberaaliin suuntaan. Salon Seudun Sanomat 16.11.2010 ja 17.11.2010. 
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yhteisesiintymisessä jossain paneelissa ja jos siinä jää tuppisuuks, niin sillä tavalla 

kyllä pesee itsensä ulos helposti.” (Ehdokas 7). 

”Tää järjestelmä suosii sellasta sanavalmista vähän nokkelaa, joka pystyy olemaan 

semmonen… antamaan ittestänsä rennon vaikutelman ja laukomaan väliin jonkun 

sopivan hyvän vitsin tai humoristisen heiton.” (Ehdokas 12). 

 

”Onhan se nyt muuten selvää, että joku sujuvasananen, mielellään laulavainen tuota 

ja se- se- semmonen tyyppi, joka nyt tekee sitte ystävällisen vaikutuksen, niin totta 

kai aina kansanvaali on kansanvaali.” (Ehdokas 10). 

 

Ne ehdokkaat, jotka näkivät asetelman ehdokasasettelun näkökulmasta, korostivat 

virkaikää sekä esimies- ja johtamiskokemusta. Näitä mainintoja tuli viisi. Järjestelmää 

osattiin tarkastella myös kummastakin näkökulmasta. Varsinkin Oulun hiippakunnassa 

olleet kolme ehdokasta näkivät järjestelmän suosivat kokeneita pappeja. Taustalla saattoi 

olla kaupunkiseurakunnan kirkkoherranvaalit, jossa nuoremmilla ehdokkailla oli 

vaikeuksia päästä vaalisijoille. Eräs ehdokas näki tilanteen tuomiokapitulin näkökulmasta. 

Hänen mukaansa järjestelmä suosii hakijaa, jolla on hyvät välit tuomiokapituliin, ja joka 

pärjää haastattelutilanteissa. Ehdokkaan virka-asema ei noussut myöskään ratkaisevaksi. 

Vain yhdessä tapauksessa voittanut kirkkoherra toimi jo kirkkoherrana.
583

 

 

”Kyllähän se suosii vanhoja, sellasia kokeneita pappeja, joilla on paljon niinku 

virkauraa ja sitte esimieskokemusta vähän niinku riippumatta siitäki, että 

minkälaisista kuvioista se on.” (Ehdokas 3). 

 

”Valituksi tulee yleensä iäkkäämpi, että jotenki niinku ajattelen sitä, että jos haluttas 

niinku nuorempia pappeja, nuorempaa polvea kirkkoherraksi, niin kovin vaikea on 

päästä.” (Ehdokas 1). 

 

”Tietenki semmosella, jolla on kirkkoherrakokemusta pitkästi toistakymmentä 

vuotta ja näkemystä eri eri niinkun toimialoilta, niin niin hänellä on mahdollisuus 

hoitaa ja ja järjestelmä tavallaan niinkun suosii sitä, että siihen ei niinkun tipaheta 

sivusta.” (Ehdokas 2). 

 

”No ainaki semmosta, joka ei oo koskaan asettunu vastahankaan kapitulin kanssa, ei 

oo koskaan ollu eri mieltä tään valmistelevien asessorien kanssa, et se.” (Ehdokas 

11). 

 

Vaalikentälle tultaessa ehdokkaan tärkeimmäksi pelivälineeksi ja pääomaksi nousi 

”mukavuus”, tuttuus ja paikallisuus. Bourdieun teoriassa kaksi viimeistä edustavat 

sosiaalista pääomaa. Mari Kivitalon tutkimuksessa sosiaalinen pääoma sai ilmaisun 

paikallinen pääoma, joka osuvasti kuvaa myös tämän tutkimuksen ehdokkaiden 

sosiaalisen pääoman muotoa. Kivitalon mukaan jokaisella paikkakunnalla on oma 

                                                           
583

 Yksi toimi kappalaisen virassa ja yksi kappalaisen viransijaisena. Yksi ehdokkaista toimi yhteisen 

seurakuntapalvelun johtajana. Kuitenkin kolmella voittaneista oli ollut menneisyydessä vakinainen 

kirkkoherran virka. Suurin osa hakijoista oli kuitenkin kappalaisia (N=7); Ilmeisesti ylivoimaisesti eniten 

kirkkoherranvirkoihin historiallisesti on rekrytoiduttu kappalaisen virasta. Laasonen 1983, 88–90, 95.  
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erityinen sosiaalisen pääoman muoto, joka perustuu paikallisten toimijoiden keskinäisiin 

suhdeverkostoihin. Sosiaalista pääomaa voidaan käyttää sisäänpääsykriteerinä paikallisiin 

verkostoihin. Sisäänpääsynä on symbolinen vaihto, sosiaalinen alkuperä, järjestöjäsenyys, 

tittelit, kunniamerkit ja vastaavat. Paikallinen pääoma on bonus, joka vaikuttaa muiden 

pääomien vaihtokursseihin ja toimijan positioon. Ryhmäjäsenyys voi lisätä myös 

taloudellista ja kulttuurista pääomaa.
584

 

Mistä muodostui kirkkoherranvaaleissa äänestänyt paikallinen pääoma? Kauppisen 

mukaan suurissa seurakunnissa kirkollista vaikutusvaltaa käyttää lähinnä 

seurakunnallisesti aktiivisten sisäpiiri.
585

 Bourdieun teoriaa soveltaen voidaan ajatella, että 

ehdokkaan pääoman puolesta on pelattu sen mukaan, miten aktiivinen on seurakuntalaisen 

asema ollut seurakunnassa. Bourdieun mukaan sosiaaliset toimijat eivät ole ”hiukkasia”, 

joita ulkoiset voimat mekaanisesti vetäisivät ja työntäisivät. Se, miten seurakuntalaiset 

kentällä liikkuvat, riippuu siitä, miten ne toimivat pääoman ja sen säilyttämisen puolesta 

vai sen kumoamiseksi.
586

 Erityisesti Salon ja Herttoniemen haastatteluissa tuli esiin 

sisäpiiriläisyys ja heidän aktiivinen työ oman ehdokkaan pääomien lisäämiseksi.
587

  

Selvää on, että myös muut seurakuntalaiset olivat kiinnostuneet vaaleista. Vallankäytöstä 

eli siitä, ketkä vaaleissa äänestivät, saadaan jotakin irti tarkastelemalla vaalinäytteisiin 

osallistuneita seurakuntalaisia, äänestäneitä ja seurakunnan yleistä toiminta-aktiivisuutta. 

Kauppisen mukaan mitä aktiivisemmin seurakuntalainen osallistuu seurakunnan 

toimintaan, sitä todennäköisemmin hän tulee myös äänestämään.
588

  Samaan tulokseen 

tulivat Kortekangas ja Huotari, joiden tutkimuksessa todettiin, että kunnallisvaaleissa 

äänestäminen ja jumalanpalveluksiin osallistuminen korreloivat seurakuntavaaleissa 

äänestämiseen voimakkaasti. Korrelaatiot olivat voimakkaammat kaupungeissa kuin 

maalla. Seurakunnallisella äänestyskäyttäytymisellä oli selvästi seurakunnallisen toiminta-

aktiivisuuden sekä yleisen äänestyskäyttäytymisen piirteitä.
589

 Äänestysinto ja seurakunta-

aktiivisuus tuli esille myös tässä tutkimuksessa: 
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naiset ovat olleet miehiä aktiivisempia papinvaaleissa. Wallenius 1980, 112 
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”No totta kai, kun on aktiivinen seurakuntalainen, niin totta kai halus tietää, että 

kuka tulee NN jälkeen. Ja en mää tiedä, se on vaan niinku luonnollista, mä oon aina 

käyny äänestämässä seurakuntavaaleissa.” (Seurakuntalainen 6). 

 

Seurakunnallisesti aktiivisten sisäpiiri tuli esiin tässä tutkimuksessa varsinkin 

Herttoniemessä. Herttoniemessä kirkkoherranvaalit ratkaisi varsin pieni seurakuntalaisten 

joukko. Eniten vaalinäytteitä äänestäneistä olivat käyneet kuuntelemassa 

herttoniemeläiset, jossa osuus oli 19,2 prosenttia, mutta yleinen seurakunta-aktiivisuus oli 

alhaista (0,5 %), kuten äänestysprosenttikin. Tyrnävällä äänestäneet ovat olleet muitakin 

kuin sisäpiiriläisiä. Tyrnävällä vain 0,3 prosenttia keskiväkiluvusta osallistui yleisen 

seurakuntatyön toimintoihin, vaikka äänestysprosentti oli korkea.  Kuitenkin 16,9 

prosenttia äänestäneistä oli käynyt kuuntelemassa vaalinäytteet. Kaikista tutkimuksen 

äänioikeutetuista ääntä käytti keskimäärin 13 prosenttia seurakuntalaisista. Äänestäneistä 

vaalinäytteitä kävi seuraamassa keskimäärin 13,8 prosenttia seurakuntalaisista 

(vaihteluväli 9–19 %). Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 187 seurakuntalaista. Varsin 

suuri osa seurakuntalaisista ei siis ole kiinnostunut tai ei laita niin suurta painoarvoa 

vaalinäytteille. Äänestäneistä, jotka olivat myös käyneet kuulemassa vaalinäytteet, oli 

pienin osuus Salossa (9 %). Oulujoella heitä oli 10,1 prosenttia.
590

  Kaupungeissa 

äänestysaktiivisuus kirkkoherranvaaleissa oli enemmän seurakunta-aktiivien, myös 

jumalanpalveluksessa kävijöiden juttu, kuin maalla, jossa siihen liittyy laajempiakin 

yhteyksiä. Ainakin Herttoniemessä sisäpiiri ohjautui pitkälle ehdokkaiden tukiryhmien 

kautta. Salossa sisäpiiriläisyys näytti nousevan seurakunta-aktiivisuudesta käsin, kun taas 

Tyrnävällä ja Oulujoella sisäpiiriläisyys on voinut olla myös herätysliiketoimintaa. 

Eräänlaista sisäpiiriläistä näkemystä edusti Salossa haastateltu seurakuntalainen: 

 

”Näistä ehdokkaista alko aika pian selvitä se kuka tänne haluttiin, kun siinä oli yks 

maailmanmatkaaja hakenu. Tiedettiin, että hän on hakenu hirmusen monta paikkaa 

ja ja sitten kaikki nää oli oikeestaan kansainvälisiä ja sillä oli merkitystä sen takia 

että ku tää Salon seurak- Salossa on yli kakstuhatta muuta kuin Suomen kansalaista. 

Kun täällä on nyt viiskytviistuhatta asukasta, sillon kun tää oli vaan Salo niin sehän 

oli hirmunen määrä. Elikkä täällä on niin paljon näitä muita kansallisuuksia niin 

tiedettiin, että kielitaito hyväksi ja globaali tai kansainvälinen kokemus on hyväksi. 

Näillä kaikilla muilla sitä oli paitsi tällä naisehdokkaalla niin kyllä se kyllä siellä oli 

alkoi niinku aika pian näkyä se, että kuka se on. Sitte sitä… vähän sitä pelättiin, ei 

pelätty tai oltiin epävarmoja sen ylimääräsen ehdokkaan takia, koska hän oli niin 

suosittu tällä alueella niin mietittiin, että hänellä voi olla mahdollisuus.” 

(Seurakuntalainen 6). 

 

Kati Niemelä on luokitellut ihmisiä eri uskonnollisuustyyppeihin heidän 

uskonnollisuutensa perusteella. Ensimmäisen ryhmän muodostavat aktiiviseurakuntalaiset 

(14 %).  He uskovat Jumalaan, käyvät vähintään kerran kuukaudessa kirkossa ja rukoilevat 
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viikoittain. Toinen uskonnollisuustyyppi on perusseurakuntalaiset (35 %). He edustavat 

tyypillistä suomalaista kirkkokansaa. He uskovat Jumalaan, käyvät kirkossa vähintään 

kerran vuodessa (erityisesti erityisinä juhlapyhinä) ja rukoilevat joskus. Kolmas ryhmä on 

passiiviset myönteiset (25 %). He suhtautuvat myönteisesti uskonnollisiin asioihin, 

mutteivät itse osallistu aktiivisesti uskonnon harjoittamiseen. Myös tämä ryhmä edustaa 

tyypillistä suomalaista uskonnollisuutta. Neljäs tyyppi on ei-uskonnolliset (16 %). Tähän 

tyyppiin kuuluvat eivät usko Jumalaan eivätkä osallistu juuri koskaan uskonnollisiin 

tilaisuuksiin.
591

 

Niemelän tutkimus antaa selvyyttä siihen, keitä ovat olleet seurakunta-aktiivien lisäksi 

äänestäneet. Oulujoella ja Tyrnävällä haastatellut seurakuntalaiset olivat Kati Niemelän 

tyypittelyssä perusseurakuntalaisia. Oulujoen ja Tyrnävän vaaleissa 

seurakuntamyönteisyys ja kiinnostavuus näkyivät äänestysprosentissa. Vaalit innostivat 

äänestysprosentin perusteella passiivisempiakin seurakuntalaisia äänestämään. 

Haastatellut seurakuntalaiset olivat kiinnostuneita seurakunnan asioista ja tiesivät suurin 

piirtein mitä seurakunnassa tapahtuu. Haastatellut eivät olleet seuranneet vaalinäytteitä 

eivätkä käyneet vaalitilaisuuksissa. Nämä seurakuntalaiset äänestivät selkeästi tuttuuden 

perusteella pappia, jonka tunsivat. Herttoniemen ja Salon seurakunnissa vaalit jäivät 

äänestysprosentin perusteella seurakunta-aktiivisten ja myönteisten asiaksi. 

Herttoniemessä ja Salossa haastatellut seurakuntalaiset olivat aktiiviseurakuntalaisia. He 

olivat käyneet seuraamassa lähes jokaisen vaalinäytteet ja olleet mukana vaalipaneeleissa. 

Heilläkin tuttuus tuli merkittävänä piirteenä esille, mutta he olivat myös kriittisempiä. 

Tukiryhmään kuuluminen antoi vielä aivan oman näkökulmansa vaaliin.  

Tuomiokapituli arvostaa ehdokasasettelun kentällä kulttuurisen pääoman muotoja. 

Seurakuntalaiset arvostivat kentällään paikallisen pääoman muotoja ja ruumiillista 

kulttuurista pääomaa (habitus) muodossa ”tykätty” tai ”mukava”. Bourdieun 

näkökulmasta hakijalla on ollut sellainen pelitaju tai pelisilmä, että hän ei ole arvottanut 

vain vaalisijaa, vaan myös sosiaalisen pääoman tulevalla vaalikentällä. Ehdokkaan 

paikallinen pääoma ratkaisi tämän tutkimuksen kirkkoherranvaalit. Paikallinen pääoma oli 

etukäteen luotu, myös melko pitkälle tukiryhmätoiminnassa. Jos ehdokkaalla ei ollut 

paikallista pääomaa ennen vaalia, ei ehdokasta otettu enää paikallisiin verkostoihin. 

Sisäänpääsy tapahtui vain Salossa, jossa ehdokkaan ja paikallisen pääoman välillä kävi 

symbolinen vaihto. Salon liitostilanne ja seurakuntarakenne antoi mahdollisuuden tämän 

kaltaiselle tilanteelle. Sosiaalinen pääoma auttoi taloudellisen pääoman hankkimiseen vain 

yhdessä tapauksessa Herttoniemessä, jossa ehdokkaan tukiryhmä päätti rahoittaa 

ehdokkaan kampanjan.  
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Sekä tuomiokapitulin arvottaman kulttuurisen pääoman (vaalisijan) että vaaliseurakuntaan 

sijoittuvan paikallisen pääoman myötä on synnytettävissä ennakkoasetelma vaaliin. Mitä 

parempi vaalisija sekä mitä parempi paikallinen pääoma, sen paremmat edellytykset 

ehdokkaalla on voittaa vaali, paikallisen pääoman ollessa kuitenkin merkityksellisempi 

(taulukko 22).
592

 Vaalikentän voimasuhteina olivat ennakkosuosikin, haastajan ja 

kokeilijan roolit. Kentän rakenne muodostui näiden asetelmien perusteella. 

Ennakkosuosikin ja haastajan rooliin liittyi hyvä vaalisija ja/tai vahva paikallinen pääoma 

(taulukossa vahva paikallinen pääoma on ilmaistu + -merkillä ja heikko paikallinen 

pääoma - -merkillä). Kokeilijan rooli syntyi siitä, että ehdokkaalla oli heikko paikallinen 

pääoma. Kolmanneksi tulleet näyttivät ymmärtäneen jo vaaliprosessin aikana, ettei 

kannatus tule olemaan vahva, vaikka positiivisia viestejä tulikin. Merkityksellistä 

tutkimuksessa oli se, miten kahden pääomiltaan tasavahvan ehdokkaan välille syntyi ero. 

Tämän tutkimuksen tapauksissa tuo eroavaisuus tuli näkyviin ruumiilliseen kulttuuriseen 

pääomaan (habitukseen) liittyvänä seikkana, esimerkiksi sukupuolikysymyksessä 

(taulukossa ♀ -symboli tarkoittaa naisehdokasta), vakuuttavan kulttuurisen pääoman 

kantajana tai kuulumisesta vahvaan viiteryhmään (taulukossa RY tarkoittaa kuulumista 

Rauhanyhdistykseen). Voimasuhteisiin on vaikuttanut myös jokin erityinen leimaa antava 

piirre (spesiaalisuus) vaalissa.  

 

Taulukko 22. Vaalikentän kokonaisuus. 

 

Herttoniemessä seurakuntalainen arveli, ettei sukupuolikysymys sinänsä noussut esiin 

vaalissa, mutta arveli sen näkyneen kuitenkin lopputuloksessa. Salossa naishanketta 

mietittiin, mutta hankkeelle ei löytynyt vetäjää. Toisaalta sukupuolikysymys nähtiin 

vanhoillisesta näkökulmasta käsin. Toisaalta ehdokkaassa ei nähty tarvittavaa johtajuutta. 
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 Taulukkoon voisi ja pitäisi lisätä myös ruumiillisen kulttuurisen pääoman (habitus) määrän (miten 

”tykätty” tai miellyttävä ehdokas on). Kyseistä pääomaa on kuitenkin vaikea arvioida tämän tutkimuksen 
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eroavaisuus  RY   RY RY  ♀    ♀ 
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”Siinä oli mielenkiintonen asetelma, koska oli yks nainen. Mietittiin, että että nyt 

olis naisilla mahdollisuus. Että kun jos naiset todella haluaisivat naisen, niin ne 

kaikki vois lyöttäytyä yhteen, vaikka nämä naisyhdistykset täällä ja äänestää naista, 

mutta niin ei kuitenkaan sitte käyny. -- Niinku mä sanoin, et jos siel ois ollu 

aktiivisia naisia tarpeeksi, niin kyllähän siitä ois saatu naisehdokas läpi, mutta ei 

löytyny semmosta semmosta johtovoimaa, joka olis ruvennu vetämään semmosta 

semmosta naishanketta. -- siel on takana Pohjanmaan duudsonfanit, jotka äänesti, 

niin ihan samalla lailla tässä olis voinu, jos olis tuota niin… mut tuota oishan se ollu 

jännä nähä jos semmonen ilmiö. Ois tullu, mutta lopputulos on nyt varmasti 

parempi, että esimerkiks tässä naisehdokkaassa hänessä ei ollu tippaakaan 

semmosta johtajuutta jota tarvitaan tässä.” (Seurakuntalainen 6). 
 

”Et se nyt ei vaan ollu tästä sukupuolesta kysymys. Tosin mä uskon, että tää on niin 

konservatiivistä joukkoo, ettei täällä haluta nähdä naiskirkkoherraa.  Näin mää 

uskon.” (Seurakuntalainen 5). 

 

Kahden tasavertaisen erottumisessa oli kyse myös siitä, että vaalikentällä arvostettu 

pääoman muoto oli arvokkaampi kuin toisella. Tämä kenttään konstituoitunut 

historiallinen kehitys toi vaalikentälle sen omalaatuiset voimasuhteet ja struktuurin. Sen 

nimittäjä tässä tutkimuksessa on seurakuntaliitos. Kolmessa neljästä vaalista 

seurakuntaliitos on todennäköisesti vaikuttanut vaalin tuloksen. Herttoniemessä ja 

Oulujoella seurakunnan alueeseen kuuluneen entinen kirkkoherra äänestettiin uuden 

seurakunnan kirkkoherraksi. Salossa äänestettiin uuden seurakunnan ensimmäistä 

kirkkoherraa. Alueelliset pyrkimykset eivät onnistuneet, vaan seurakuntaan haluttiin 

kokonaan uusi ihminen. 

Herttoniemen vaalissa asetelmassa oli seurakuntien yhdistymisen seurauksena 

kappalaiseksi jäänyt kirkkoherra ja seurakunnan alueella asuva pappi. Ennakkosuosikkina 

oli entinen kirkkoherra. Eräs ehdokas oli kuullut puhuttavan sopuvaalista. 

 

”Joo kyllä joo, kyl mä oon sitä mieltä, että tässä oli selkee lähtökohta, että 

Kulosaaren kirkkoherra halutaan uuden Herttoniemen seurakunnan kirkkoherraksi 

ja piste.” (Seurakuntalainen 5). 

 

Oulujoella tilanne oli samanlainen, tosin entinen kirkkoherra työskenteli 

seurakuntayhtymässä. Vaaliasetelmaan tuli vahvasti mukaan vanha seurakunta ja jonkin 

verran myös toisen ehdokkaan paikallisuus ja herätysliike. Tyrnävällä vaaliasetelmassa oli 

selkeästi oman seurakunnan pappi ja alueella vahvana vaikuttavan vanhoillislestadiolaisen 

liikkeen pappi suosikkina.  Haastajana vaaliasetelmassa oli ei-vanhoillislestadiolainen 

ehdokas. Salossa oli kaksi seurakunnan omaa pappia, joista toinen jäi ylimääräiseksi 

ehdokkaaksi. Kumpikin pappi toimi aluekappalaisena. Haastatellun mukaan 

ylimääräiseksi jäänyt ehdokas oli paikkakunnalla hyvin suosittu ja hänen tilannettaan 

jännitettiin ristiriitaisissa tunnelmissa. Materiaalin perusteella Salossa oli selkeimmin 



218 
 

tilanne, jossa vaaliin lähdettiin ehdokkaiden kesken tasatilanteesta. Salossa ensimmäiselle 

vaalisijalle asetettu nousi ennakkosuosikiksi vähitellen. Haastajiksi jäivät ylimääräinen 

ehdokas ja kolmanneksi sijoitettu aluekappalainen. 

Vaalikentän voimasuhteita pyrittiin muuttamaan kahden eri toimijan suunnasta, 

ehdokkaiden ja seurakuntalaisten. Jos ehdokkaalla ei ollut paikallisia pääomia eikä kentän 

struktuuriin kuulunut vaalityö, jäi pelaaminen suureksi osaksi seurakuntalaislähtöiseksi 

mekanismiksi. Kenttä ei ikään kuin antanut mahdollisuutta voimasuhteiden muuttamiselle. 

Tällöin vaalikentällä yksi pelaamisen muoto oli erottautuminen. Bourdieun mukaan 

aseman parantaminen tai pääomien tavoittelu aiheuttaa pyrkimystä erottautua. Vaalissa 

haluttiin erottautua herätysliikkeen mukaan tai tarjoutua vaihtoehdoksi ennakkosuosikille 

olemalla jotain, mitä ennakkosuosikki ei ole. Eräässä haastattelussa kävi ilmi, että pelin 

sääntöjä vastaan protestoitiin ja voittajan pääomaa pyrittiin kyseenalaistamaan, kun Salon 

ylimääräinen ehdokas laittoi lehteen kerätyt äänimäärät hänen saatua vaalissa eniten ääniä.  

 

”Se, joka oli neljännellä vaalisijalla onnistu hankkii ne [äänimäärät] käsiinsä ja 

laitto lehteen, niin niin mistä sai edelleen huomattavassa määrin luottamusmiesten 

kiukut niskoilleen.” (Ehdokas 10). 

 

Tässä tutkimuksessa vaalien tulosta on analysoitu Bourdieun kenttäteorian valossa. 

Täydellisiä selityksiä tuskin lienee. Orrin E. Klapp pohtii kysymystä miksi toisesta tulee 

suosittu ja toisesta ei.  Hänen mukaansa tähden rakentaminen on illuusiota niin kauan kuin 

yleisö aktiivisesti valitsee tähdet tietystä välineestä. Aina suosiolle ei ole syytä. Klappin 

mukaan sama ilmiö toistuu myös uskonnossa, liikemaailmassa, kasvatuksessa ja 

politiikassa. Joillakin ihmisillä vain on valtava vaikutus, yleensä sen takia, että he 

edustavat joitakin ihmisille tärkeitä asioita.
593

 Tutkijalla ei ollut tiedossa, että äänestämistä 

ja äänestyskäyttäytymistä olisi tutkittu Bourdieun teorian valossa. Seurakuntalaisten 

äänestyskäyttäytymisen tutkiminen olisi vaatinut laajan kvantitatiivisen aineiston sekä 

erilaisen teoreettisen lähestymistavan, esimerkiksi peilikuvamallin.
594

 

6.3.4. Ehdokkaiden ajatukset vaaliprosessin jälkeen 

 

Kokemukset ehdokkuudesta kirkkoherranvaalissa vaihtelivat seurakunnan koon mukaan. 

Erityisesti tutkimuksessa mukana olleista vaaleista Tyrnävän kirkkoherranvaali koettiin 

ehdokkaiden mukaan vaivattomaksi. Vaalisijoilla olleet ehdokkaat eivät kokeneet 

vaaliprosessia erityisen raskaaksi. Tyrnävällä vaalinäytteen lisäksi ehdokkaat olivat 
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 Peilikuvamallilla tarkoitetaan sitä, kun äänestetään ehdokasta, jolla on samankaltaisia erityispiirteitä kuin 

heillä itsellään. Bengtsson & Grönlund 2005, 244–245. 



219 
 

vaalinäytteen jälkeen kirkkokahvin yhteydessä esillä. Muita julkisia tilaisuuksia Tyrnävän 

vaalissa ei järjestetty. 

 

”Oikeestaan päinvastoin, että yllättävän kevyt ja helppo. Mä oon miettiny, että onko 

tässä jotain tehny väärin, kun se on niin yksinkertainen oikeestaan ja helppo ollu--.” 

(Ehdokas 4). 

 

”No ei tässä ollu oikeestaan mitään semmosta… että en ite kokenut mitään osa-

aluetta niinku erityisellä tavalla raskauttavaks, et ihan kohtuu kohtuu… se meni 

kokonaisuutena läpi. Odottavan aika on aina vähän pitkä, että se etenee näin 

edespäin.” (Ehdokas 5). 

 

Ensimmäiselle vaalisijalle asetetut ja ennakkosuosikit kokivat vaaliprosessin erityisesti 

raskaaksi. Isojen seurakuntien kirkkoherranvaalit vaativat ehdokkaalta myös aktiivista 

mukanaoloa erilaisissa tilaisuuksissa. Juuri julkisuus ja mediahuomio koettiin henkisesti 

uuvuttavaksi. Myös vaalin ajallinen pituus ja vaalin ratkeaminen mietitytti ehdokkaita.  

 

”-- pelko sitten siitä, että mitä se julkisuus nostaa sitte pintaan ja mitä asioita 

lähdetään pyöritteleen ja mitä nousee tällä tavalla niinkun mediassa keskeiseksi.” 

(Ehdokas 1). 

 

”-- on tietyl taval, niinku julkista riistaa ja arvioitavana koko ajan, niin helposti siinä 

käy niin, että tota miettii joka työtehtävänki yhteydessä, että miten tää niinku 

vaikuttaa, vaikka pyrki- ihan mielellään.” (Ehdokas 7). 

 

”Jälkeenpäin, kun se oli kaikki ohi niin huomas, että oli aika aikalailla takki tyhjä. -- 

se, että piti jatkuvasti olla valmiustilassa valmiina vastaamaan mitä ihmeellisimpiin 

kysymyksiin ja ja jotenki tuntu, et nyt on sitte sillai niinku suurennuslasin alla.” 

(Ehdokas 12). 

 

”Se on yllättävää vaik siin on niin vähäsen siis mitään varsinaista tekemistä: käydä 

yks vaalisaarna pitämässä ja yks vaalikeskustelu, mut ku se on niin hidas se prosessi 

niin kyl se niinku vaikuttaa sillee, et ajatukset tuntuu olevan muualla.” (Ehdokas 

10). 

 

Vaaliprosessissa koettiin raskaaksi myös se, että jouduttiin kulkemaan kotipaikkakunnalta 

vaalitilaisuuksiin. Aineiston perusteella vaalisijalla oli jossain määrin merkitystä, kuinka 

raskaaksi vaali koettiin. Erityisesti isompien seurakuntien ensimmäiselle vaalisijalle 

asetetut tunsivat prosessin aikana paineita julkisuudesta ja esillä olosta. He myös 

kampanjoivat ahkerasti ehdokkuutensa puolesta. Ehdokkaissa oli myös kaksi toiselle 

vaalisijalle asetettua, jotka eivät erityisesti kampanjoineet eivätkä stressanneet vaalia. 

 

”Nii ei ei mua rasittanu tämä ollenkaan. Että ihan mukava ja mielenkiintoinen 

kokemus.” (Ehdokas 2). 
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Vaaliprosessissa ei koettu raskaaksi niinkään vaalin pakollisia vaalinäytteitä eikä 

vaalitilaisuuksia. Henkinen paine tuli pitkästä prosessista. Erityisesti Herttoniemen 

ehdokkaat kertoivat haastatteluissa oman vaalityön syöneen paljon voimavaroja. 

Herttoniemessä vaaleista tiedotettiin vaatimattomimmin, näin vaalityö jäi pitkälle 

ehdokkaiden vastuulle. 

 

”Se oli työtä vuorotta, että ku omat työtehtävät oli hoitanu niin ajallisesti sitte tota 

kaikki muu aika meni siihen siihen kamppanjaan.” (Ehdokas 7). 

 

”Kyllä se vei… se vei ihan käytännön valmisteluaikaa sen takia, että kun 

kaupunkiseurakunnissa vaaleissa on ehdottoman tärkeetä, että hakijoilla on 

nettisivut ja sit pelkästään niiden tekeminen oli todella iso työ ja sitten erilaisia 

vaaliesitteitä ja muita tämmösiä joutu miettimään ja valmistamaan.” (Ehdokas 8). 

 

”Must tuntuu, et mä sain jonkinlaisen häivähdyksen siitä mitä on ehkä olla ehdolla 

myös niinku vaikka kansanedustajanavaaleissa. Että että tuli jonkun verran 

sähköpostikyselyjä, sitte oli niitä tilaisuuksia, sitte ku mietti niitä sivuja ja niitten 

sisältöjä ja ja tota pyrki niinku oleen myös käymään niissä tilaisuuksissa -- kyllä mä 

olin aika uuvuksissa sitte sitte ku just se, että se oli oman työn ohella.” (Ehdokas 9). 

 

Vaaliprosessia pidettiin myös mielenkiintoisena ja opettavaisena kokemuksena. Kaksi 

kolmannella vaalisijalla ollutta ehdokasta kertoivat prosessin kasvattaneen ja kehittäneen 

omaa ajattelua sekä antaneen vastapainoa tavalliselle papin työlle. 

 

”Tää prosessi oli musta erittäin niinku mielenkiintoinen ja niinku kiva ja tavallaan 

tää prosessi oli niinku jo sinällään tällasta niinku vastapainoa tällaselle niinku 

normaalityölle. Että tässä joutuu vähän niinku miettii asioita ja perehtymään niihin 

ja ja se on ollu oikein kiva ja palkitseva, tosi hauska.” (Ehdokas 3). 

 

”Vaalin aikana ne kysymykset, jotka nousi esiin niin oli tietysti ennakoitaviakin, 

mut että et tota totta kai ne haasto myös omaa ajattelua koko ajan kehittämään --.” 

(Ehdokas 9). 

 

Tutkimuksen vaaleissa oli mukana vain kaksi naisehdokasta. Naisehdokkailla oli 

havaittavissa tietynlaista halua ja uhmakkuutta haastaa miesehdokkaat 

kirkkoherranvaaleissa. Naisehdokkaat kokivat naisena olemisen sekä myönteisenä että 

negatiivisena haasteena. Myönteistä ehdokkaana olemisessa koettiin ylipäätään kynnyksen 

ylittäminen hakuprosessiin lähdettäessä. Negatiivisena haasteena koettiin puolestaan se, 

että seurakuntalaiset halusivat kirkkoherraksi miestä, isähahmoa, ja että naiset haluttaisiin 

pitää perinteisessä papin roolissa. 

 

”Ainaki mä oon ihan ylpee, että mä lähdin siihen vaaliin mukaan, ihan jo sen takia, 

että siinä oli yks naisehdokas. Että et onhan se naisena semmosta jonkun kynnyksen 

ylittämistä, että lähtee mukaan tämmöseen kilpailuun.” (Ehdokas 12). 
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”Mun mielestä tää järjestelmä suosii miehiä. Että lähinnä sen kautta, että 

äänestäjistä huomattavan iso osa ajattelee, että seurakunnan johtajan tulee olla mies. 

Että siinä mielessä vaikka ajatellaan, et se on demokraattinen niin se ihan selkeästi 

ohjaa toimintaa siihen, että miehillä on etusija ja naiset pääsee vain pieniin 

seurakuntiin--.” (Ehdokas 8). 

 

Kirkon tilastollisen vuosikirjan mukaan naisten osuus papeista oli vuonna 2011 40,9 

prosenttia. Pekka Asikaisen väitöskirjan mukaan naisia oli kirkkoherroista 7,2 prosenttia. 

Naisehdokkaiden ajatukset todentuvat tilastoissa.  Kaikkien vähiten naisia on 

kirkkoherroina suurissa (yli 20 000 seurakuntalaisen) seurakunnissa (3,8 %). Eniten naisia 

on kirkkoherroina pienehköissä seurakunnissa (2001–6000 seurakuntalaista).
595

 

Tutkimuksessa esiin tulleet ajatukset naishakijoiden kokemuksista vahvistavat aiempia 

tutkimuksia. Asikaisen tutkimuksessa kirkkoherran virkaan pätevöittävästä 

johtamiskoulutuksesta opiskelijat ajattelivat hyvin stereotyyppisesti sukupuoleen 

liittyvästä johtamisesta. Asikainen arveli, että naisen voi myös kirkossa olla miehiin 

verrattuna vaikea raivata tietä ja osoittaa pätevyytensä johtamistehtävässä.
596

 

Mielenkiintoisena ulottuvuutena nousi esille erään ehdokkaan toive siitä, että ehdokkuus 

voitaisiin tehdä vaaliprosessissa myös mukavaksi asiaksi. Ehdokkaan mielestä 

kokemuksissa korostuivat liikaa tenttaamisen ja kuulustelun kohteena oleminen. 

 

”Musta vois olla semmosta… vähän semmosta inhimillistä niinku lähestymistapaa 

myöski -- että musta siinä vois olla vähän semmosia pehmeempiäkin keinoja.” 

(Ehdokas 7). 

 

Kirkkohallituksen mietinnössä kirkkoherran vaalitavan muuttamisesta, tulee paljon samaa 

esiin kuin tässä tutkimuksessa ehdokkaiden ajatuksissa kirkkoherranvaaliprosessista. 

Mietinnössä vaaliprosessia haluttiin lyhentää. Tässä tutkimuksessa se koettiin monen 

ehdokkaan mielestä pitkäksi ja raskaaksi. Kirkkohallituksen mietinnössä 

kirkkoherranvaalin kesto oli keskimäärin 10–12 kuukautta. 
597

  

Haastateltujen näkemykset kirkkoherran vaalitavasta vaihtelivat lopultakin vain hyvin 

vähän toisistaan eikä kukaan asettunut tiukasti minkään vaalitavan puolelle. 

Haastatelluista moni näki välillisessä vaalissa paljon mahdollisuuksia, vaikka 

nykytapaakin pidettiin hyvänä. Yksikään haastatelluista ei ollut suoraan välillisen vaalin 
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 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2011, 29; Asikainen 2010, 17–18. 
596

 Asikainen 2010, 98, 92; Kellerman & Rhoden mukaan johtajiin liitetyt piirteet ovat vahvasti miehisiä. 

Miehiin luotetaan enemmän johtajina ja ollaan valmiimpia hyväksymään heidät johtajina. Kellerman & 

Rhode 2007, 7. 
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 Kirkkoherran vaalitavan muuttaminen 2011, 51; Tässä on kuitenkin vaaliprosessi koko pituudeltaan, aina 

valtakirjan saamisen saakka. Pahin jännitysjakso ehdokkaan kannalta kesti kuitenkin lyhyemmän aikaa. 

Tämän tutkimuksen vaaleissa hakuajan päättymisestä vaalin tuloksen selviämiseen meni noin neljä 

kuukautta. Salossa hakuajan päättymisestä tuloksen selviämiseen meni yli puoli vuotta. 
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puolella. Niissä näkemyksissä, joissa kansanvaalia pidettiin hyvänä, nähtiin kuitenkin 

myös muutostarpeita. Erään ehdokkaan mielestä kirkkoherranvaali tarjoaa mukavan 

piristysruiskeen seurakuntaelämään, mutta vaaliprosessia pitäisi keventää ja 

seurakuntalaisten osuutta vaalissa vahvistaa.  Myös ylimääräinen vaalisija sai kritiikkiä 

epäoikeudenmukaisuutensa vuoksi. Kansanvaali sai myös kritiikkiä, koska kansanvaali ei 

tuonut esiin ehdokkaan hallinnollista kokemusta, vaan korostaa ehdokkaan tunnettuutta ja 

mukavuutta. Kritiikkiä tuli myös heikosta äänestysprosentista, joka sai ehdokkaat 

epäilemään kansanvaalin mielekkyyttä. 

 

”Minun mielestä tämä tämä vaalitapa mikä nyt on vuosikymmeniä ollu, ni 

periaatteessa on on ihan hyvä. Ainut on se, että se on niinkun kokonaiskirkon 

kannaltahan se vaikuttaa minusta negatiivisesti, jos äänestysprosentit on näitä...” 

(Ehdokas 2). 

 

”Se toimii meidän leveysasteilla ihan kohtuullisen hyvin. -- Mutta tietenki jos se nyt 

sitte selkeesti pienenee ja pienenee, niin se nyt on lähestulkoon sama, että se sitte 

valtuusto esimerkiks valittis. Et et sillon mä sanosin, että ehkä se ois 

ammattimaisempi valinta.” (Ehdokas 4). 

 

”Tota se periaatteessa antaa mahdollisuudet demokratiaan, mutta käytännössä 

käytännössä se mun mielestä ei takaa sitä, että paras henkilö tulis valituks.” 

(Ehdokas 8). 

 

Kolme ehdokasta oli sitä mieltä, että välillisessä vaalissa oli omat riskinsä. Välillisen 

vaalin nähtiin kaventavan demokratiaa ja johtavan pienen piirin kähmintään. Kahdessa 

haastattelussa ehdokkaat pitivät parempana kansanvaalia, koska kansanvaalin tulos antaa 

uudelle kirkkoherralle selvän tuen. Välillisessä vaalissa eturistiriidat ja intressiryhmät 

pääsisivät liikaa vaikuttamaan. 

 

”Kyllähän se niinku sellasen pienemmän piirin kähmintään johtaa, jos se on sitte 

neuvosto, että siellä on vaan muutama ihminen sitte, että tässä on kuitenki isompi se 

foorumi, joka joka sen päättää.” (Ehdokas 3). 

 

”Eturistiriidat ja intressiryhmät pääsee helpommin mun mielestä niin ku 

vaikuttamaan siihen, ku tämmösessä kansanvaalissa. Et kyl mä niinku silti sitä sen 

mandaatin näkökulmasta niinku pidän parempana tätä kansanvaalia.” (Ehdokas 7). 

 

”Se että on selkee vaalivoitto, ni on siinä erilainen tuki niinku tavallaan, 

seurakuntalaistenki tuki sitte. Että että että niinku mihin voi vaikeinaki hetkinä 

turvataki.” (Ehdokas 6) 

 

Yllättävää oli ehdokkaiden neutraaliksikin luonnehdittava tapa suhtautua kirkkoherran 

vaalitapaan. Enemmän oltiin kuitenkin kansanvaalin puolella. Ehdokkaat ajattelivat 

vaalijärjestelmää kokonaisvaltaisesti ja analyyttisestikin. Vastauksissa näkyi kuitenkin 

paljon vielä vaaliprosessin tunnelmat, onnistumiset ja pettymiset. Erityisesti pettymykset 
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näkyivät niissä kommenteissa, joissa kritisoitiin vaaliprosessin kestoa ja painetta sekä 

tiedotusta. Jonkin verran nousi esiin myös pettymys ikään kuin seurakuntalaisiin ja 

järjestelmän pinnallisuuteen ehdokasta valittaessa. Onnistumiset näkyivät yllättäen niillä 

ehdokkailla, jotka eivät pärjänneet itse vaalissa, mutta kokivat kuitenkin vaalin 

hyvänlaisena kokemuksena. 
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7. VIRKAAN ASETTAMINEN 

7.1. Virkaan asettamisen kehittyminen toimitukseksi 

 

Virkaan asettamisen juuret ovat uuden kirkkoherran esittelemisessä seurakunnalle ja 

valtakirjan antamisessa. Ennen 1600-lukua ordinaatio ja installaatio tarkoittivat Saksassa 

samaa asiaa, mutta 1600-luvun jälkeen ne kuitenkin erotettiin toisistaan. Virkaan 

asettaminen nähtiin välttämättömäksi, koska asianomainen pappi ei voinut olla varma 

viran lopullisuudesta, vaikka olisikin saanut valtakirjan virkaan. Vuoden 1571 

kirkkojärjestyksessä papin saatua valtakirjan kirkkoherran virkaan, piispa antoi 

lääninrovastille tai muulle papille tehtäväksi lukea seurakunnalle kyseinen valtakirja eli 

installaatiokirje. Valtakirjasta oli käytävä ilmi, että asianomainen oli kutsuttu oikein, 

hyväksytty ja oli saanut vahvistuksen pappisvirkaan sekä määrätty kirkkoherraksi. Kuka 

valtakirjan lukikaan, joutui kehottamaan jumalanpalveluksessa seurakuntaa olemaan 

kuuliainen paimenelleen ja antamaan hänelle taloudelliset saatavat.
 598

 

Valtakirjan antaminen merkitsi kirkkoherran viran täyttöprosessin päättymistä ja kirkon ja 

pappilan omaisuuden inventointia. Kirkkoherran virkaan astumisen viimeisenä vaiheena 

oli toimitus eli installaatio (introductio tai myös investitura), joka sinetöi tapahtuneen. 

Installaatiossa esiteltiin uusi kirkkoherra seurakunnalle ja kirkkoherra otti vastaan 

kirkkoherranviran. Tähän seurakunta ei voinut enää hakea muutosta. Ennen sen 

suorittamista oli olemassa vaara, että ilmaantuisi ehdokas, joka syrjäyttäisi aiemman.
599

 

Vuoden 1571 kirkkojärjestyksen käytäntö ei merkinnyt vielä liturgista virkaan asettamista. 

Sellainen kehittyi 1600-luvun alkupuolella. Ensimmäisen kerran piispa installaation 

toimittajana mainitaan vuoden 1608 kirkkojärjestysehdotuksessa. Vuonna 1653 piispa 

Johannes Matthiae painatti sitä varten tehdyn kaavan erillisenä kirjasena. Lopullisesti siitä 

tuli kaava vuoden 1686 kirkkolakiin. Toimitus oli luonteeltaan opetuksellinen. Sen 

pääkohtia olivat puhe seurakunnalle. Puheessa ilmoitettiin virkaan asetettavan nimi ja 

kutsu virkaan, esitys saarnaviran säätäjästä ja viran jumalallisesta alkuperästä sekä papin 

tehtävistä ja velvollisuuksista. Lisäksi siihen kuului esitys seurakunnan velvollisuuksista 
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 Parvio 1965, 52–53; Lempiäinen 1985, 240; Paarma 1980, 396–398. 
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 Esimerkiksi Hiitolassa seurakuntalaiset kieltäytyivät ottamasta vastaan kirkkoherran virkaan äänestettyä. 

Tämän installaatiota häirittiin niin, ettei sitä saatu toimitettua. Vasta rovastin puhuteltua seurakuntaa 

pappilassa, seurakuntalaiset taipuivat uuteen kirkkoherraan. Parvio 1965, 52–53, 66–69; Lempiäinen 1985, 

240; Joskus installaatiota piti myös odottaa. Parvio kirjoittaa tapauksesta, jossa uusi kirkkoherra joutui 

odottamaan kuolleen kirkkoherran lesken armovuotta ennen installaatiota. Isokyrön kappalainen Isaacus 

Brennerus sai installaation vasta edeltäjän Georgius Thomae Paturin lesken nautittua armovuotensa, vaikka 

Brennerus oli saanut valtakirjan virkaan piispalta. Parvio 1965, 63. 
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paimentaan kohtaan, virkaanasettamisrukous ja virkaanvahvistaminen. Toimitus päättyi 

virteen, Oi Pyhä Henki, Vahvista ja Herran siunaukseen.
600

 

Ruotsissa on säilynyt myös kirkkoherran virkaan kutsutun antama juhlallinen lupaus 

viranhoidosta Växjön hiippakunnasta vuodelta 1597. Tämä lupaus annettiin ilmeisesti 

tuomiokapitulissa ja sen joutui asianomainen allekirjoittamaan. Tapa on mahdollisesti 

ollut myös Suomessa käytössä regaalisten pitäjien kohdalla. Kirkkoherran viran 

vahvistusta allekirjoittamaan tullut joutui nähtävästi antamaan myös kiitollisuutta 

osoittavan lahjan jokaiselle tuomiokapitulin jäsenelle mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 

1773 määrättiin, ettei mihinkään virkaan saanut astua tekemättä virkavalaa. Näin 

kirkkoherrat alkoivat tehdä sen installaatiotoimituksessa.
601

 

Virkaan asettamisen kaavaa käsikirjaan saatiin kuitenkin odottaa 1800-luvulle saakka, 

vaikka virkaan asettaminen oli vakiintunut jo 1600-luvulla. Ruotsissa kaava tuli 

käsikirjaan vuonna 1811 ja Suomessa 1886. Kaava oli saanut yhä enemmän vaikutteita 

ordinaatiosta. 1600-luvun lopulla siihen tuli kysymys papille tahtomisesta virkaan, 

Raamatun antaminen ja kirkon avaimet. Näillä kaikilla ilmennettiin papin oikeuksia ja 

velvollisuuksia. 1600-luvulla tuli tavaksi myös, että virkaan asetettava polvistui Isä 

meidän -rukouksen ajaksi ja virkaan asettaja avustajineen laittoi kädet hänen päänsä 

päälle. Näin käsikirjaan tullut installaatiokaava vastasi rakenteeltaan ordinaatiokaavaa. 

Tätä perusteli vuoden 1963 käsikirjaa valmistellut komitea, että on ”vain yksi vihkiminen, 

joka voidaan toistaa samanlaisena tarpeen mukaan”. Installaation kuuluvat ordinaation 

perusajatukset: kutsu, siunaus ja lähettäminen.
602

 

Virkarakennekomitean pohdinnassa virkaan vihkimisessä ja virkaan siunaamisessa on 

kysymys kätten päällepanemisesta ja esirukouksesta viranhaltijan vahvistamiseksi. Näiden 

välinen ero syntyy lupausten ja velvollisuuksien kohdistumisesta. Vihkimisen merkitessä 

elinikäistä kirkon virkaan sitoutumista, tarkoittaa virkaan siunaaminen tai asettaminen 

tietyn seurakuntaviran hoitamiseen sitoutumista. Virasta toiseen siirtymisessä on kyse 

virkaan asettamisesta, koska ei ole kysymys vihkimisestä uuteen tai eri virkaan. Komitean 

mukaan virkaan asettaminen edellyttää, että henkilö on vihitty kirkon virkaan. Virkaan 

asettaminen muistuttaa kuitenkin virkaan vihkimistä. Vihkimisen ja virkaan asettamisen 

ero syntyy suhteesta virkaan sanojen ämbete ja tjänst – merkityksessä. Kun vihkiminen 

virkaan (ämbete) on lähtemistä palvelemaan kirkkoa, on asettaminen ja siunaaminen 

sitoutumista tiettyyn virkaan ja tehtävään (tjänst) sen hoitamiseen. Vihkimisessä ei ole 
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kyse täydemmän tai suuremman hengellisen lahjan vastaanottamisesta kuin sen, mitä 

virkaan asettamisessa rukoillaan.
603

 

7.2. Virkaan asettamisen kulku 

 

Kirkkojärjestyksessä määrätään, että kirkkoherran virkaan asettamisen toimittaa 

hiippakunnan piispa tai hänen määräämänsä pappi. Lisäksi käsikirja ohjaa virkaan 

asettamista niin, että piispa kutsuu avustajikseen vähintään neljä avustajaa. Virkaan 

asetettavalla tulee olla yllään alba, stola ja kasukka. Kaavan ingressissä määrätään lisäksi, 

että osanottajat tulevat kirkkoon ristikulkueena, ristinkantaja ja kynttilänkantajat 

ensimmäisinä, viimeisenä piispa. Tilaisuuden paikasta ei ole kuitenkaan ohjetta.
604

 

Kaikissa virkaan asettamisissa meneteltiin ohjeen mukaan, niin ristikulkueen kuin virkaan 

asetettavan pukeutumisessa. 

Virkaan asettaminen järjestettiin tapausseurakunnissa vaalipäivästä lukien vaihtelevasti 

usean kuukauden jälkeen. Kirkkojärjestyksen mukaan ehdokkaalla, jolla on vaalin mukaan 

oikeus kirkkoherran virkaan, on oikeus hakea toista papin virkaa, jos valtakirjaa ei annetta 

kolmen kuukauden sisällä vaalista.
605

 Kaikkien vaalien kohdalla, tuomiokapitulit päättivät 

valtakirjan antamisesta kolmen kuukauden sisällä.
606

  

Virkaan asettaminen sovittiin piispan aikatauluun sopien. Lähtökohtaisesti piispan sihteeri 

otti yhteyttä ja ehdotti virkaan asettamiselle mahdollisia päiviä. Saattoi olla myös niin, että 

tuomiokapitulista tuli valtakirjan mukana ilmoitus päivämäärästä, jolloin piispa tulee 

virkaan asettamisen toimittamaan. Seurakuntaneuvostolle ja kirkkoneuvostolle ilmoitettiin 

juhlan aika. Salon tapauksessa piispainkokous kokoontui paikkakunnalla seuraavalla 

viikolla, joten virkaan asettuminen mahdollistettiin samaan yhteyteen. 

Kaikki kirkkoherran virkaan asettamiset järjestettiin seurakunnan pääjumalanpalveluksena 

sunnuntaina kello 10.00.
607

 Kaikki neljä virkaan asettamista olivat juhlavia ja hyvin 

valmisteltuja juhlia. Oulujoen ja Tyrnävän seurakunnan virkaan asettamiset toimitti piispa 

                                                           
603

 Palvelijoiksi vihityt 2002, 157–159. 
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 KJ 18:1; Kirkollisten toimitusten kirja 2. osa; Hytönen 2005, 145. 
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 KJ 6 luku, 32 §. 
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 Pisimpään virkaan asettamisen järjestymisessä meni Oulujoen seurakunnassa, jossa siihen meni lähes 
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kuukautta. Salossa virkaan asettamiseen meni vain päivää vaille 3 kuukautta. Herttoniemessä aikaa kului 4 

kuukautta ja 4 päivää.  
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 Oulujoella virkaan asettaminen järjestettiin 8.11.2009, joka oli isänpäivä. Kirkkovuodessa se oli 23. 

sunnuntai. helluntaista ja päivän teemana oli anteeksiantamus. Tyrnävällä virkaan asettaminen toimitettiin 

17.10.2010, joka oli 21. sunnuntai helluntaista, aiheena Jeesuksen lähettiläät. Salossa virkaan asettaminen 

toimitettiin 11.9.2011, joka oli kirkkovuodessa 13. sunnuntai helluntaista, aiheena Jeesus, parantajamme. 

Herttoniemessä installaatio järjestettiin kuukautta myöhemmin, 16.10.2011, kirkkovuoden teeman ollessa 

18. sunnuntai helluntaista, kristityn vapaus. 
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Samuel Salmi. Herttoniemessä sen toimitti piispa Irja Askola ja Salossa piispa Kaarlo 

Kalliala. Virkaan asettamisissa oli mukana useita avustajia. Työnjako oli kaikissa virkaan 

asettamisissa niin, että piispa toimitti messun liturgina ja uusi kirkkoherra saarnasi. 

Kaikissa juhlissa oli mukana avustamassa myös lääninrovasti, jolla oli tehtävänä kahdessa 

installaatiossa esirukous ja ehtoollisen jakaminen sekä kahdessa muussa avustaminen itse 

virkaan asettamisessa. Varsinaisen virkaan asettamisen avustajina oli myös 

luottamushenkilöitä, kahdessa messussa mukana kirkkovaltuuston puheenjohtajat ja 

seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajat sekä kahdessa kirkkoneuvoston 

varapuheenjohtaja ja seurakuntapiirin piirineuvoston puheenjohtaja.
608

  

Virkaan asettamisissa oli paljon seurakuntalaisia (taulukko 23). Erityisesti Herttoniemessä 

seurakunta oli runsaana koolla. Virkaan asettaminen oli selkeästi koko seurakunnan juhla. 

Virkaan asettamisissa oli keskimäärin 41,5 prosenttia enemmän seurakuntalaisia kuin 

keskimäärin vaalinäytteissä. 

 

Taulukko 23. Virkaan asettamisten väkimäärä. 

 Kirkossa ihmisiä Ehtoollisella 

Oulujoki 294 225 

Tyrnävä 280 170 

Herttoniemi 450 410 

Salo 321 276 

 

Virkaan asettamisissa oli käytössä erillinen käsiohjelma Tyrnävää lukuun ottamatta. 

Virkaan asettaminen toimitetaan aina messuna eli ehtoollisjumalanpalveluksena.
609

 

Kirkollisten toimitusten kirjassa (2. osa) on kirkkoherran virkaan asettamisen kaava 

kokonaisuudessaan.
610

 Kirkkoon tultiin ristikulkueessa. Kolmessa virkaan asettamisessa 

oli alkumusiikki ja virsi erikseen.
611

 Virkaan asettamisten alkuvirret olivat kaikki eri 

virsikirjan osastoilta. Kaikissa virkaan asettamisissa piispa toimitti alkusiunauksen ja 

vuorotervehdyksen. Piispa puhui myös johdantosanat ja virkaan asetettavan esittelyn. 

Kirkollisten toimitusten kirjassa on valmiit johdantosanat virkaan asettamiseen.
612
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 Ilman kuorolaisia ja soittajia mukaan laskettuna (tarkkaa määrä ei ole selvillä), Salon kirkkoherran 
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toimitusten kirjan suositusvirttä Oi Pyhä Henki. Virsikirja 1986.  
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Rakkaat kristityt. Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista 

varten. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja 

toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja 

opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa 

huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä 

kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä 

luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä 

järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan. 

 

Johdantosanat olivat piispojen tärkein paikka sanoittaa tilaisuutta. Kukaan piispoista ei 

saarnannut kirkossa. Johdantosanat olivat piispojen erityinen paikka osoittaa kaitsentaa. 

Johdantosanat eivät suinkaan siis olleet toimitusten kirjan sanoja, vaan ajankohtaisia, 

rohkaisevia, henkilökohtaisia ja kirkkoherran tehtävään liittyviä sanoja. Esimerkiksi 

Oulujoen seurakunnan kirkkoherran virkaan asettamisessa piispa puhui silloin käynnissä 

olleesta seurakuntarakenneselvityksestä ja siihen liittyvästä muutoksesta. Piispa toivoi 

uudelle kirkkoherralla sisäistä rauhaa. Piispa puhui myös toimintaympäristön 

muutoksesta. Piispa puhutteli uutta kirkkoherraa henkilökohtaisella tasolla: ”rakas 

ystävä”, ”sinun harteillesi asetetaan tänään paljon”. Myös seurakunnalle puhuttiin uudesta 

kirkkoherrasta: ”olen vakuuttunut siitä, että seurakunta saa paimenen ja minulla on 

luottamus siihen, että yhdessä teidän kanssa hän tulee olemaan muutosjohtaja”, ”tämän 

ajan kirkkoherra”, ”tämän alueen hengellinen johtaja”. 

Tyrnävällä piispan sanat sisälsivät myös kannustusta ja rohkaisua. Piispa suhtautui virkaan 

asetettavaan isällisen kannustavasti. Piispa puhui kirkkoherran kantamisesta rukouksissa, 

hänen rohkaisemisestaan ja tukemisestaan, aivan erityisesti haasteellisena murroksen 

aikana. Piispa otti esille myös koko kirkon haasteena nykyhetken ja -ajan, muistuttaen 

kirkon perustehtävästä, evankeliumista ja lähimmäisen rakkaudesta. 

Salossa piispa aloitti puheensa kotiseutukirjalla Espoo – totuus Suomesta. Piispa toi 

Saloon kirjan väitteen Espoosta edelläkävijänä. Piispan mukaan Salosta on tulossa paikka, 

jollaiseksi muu Suomi pyrkii. Salo on käynyt läpi paljon muutoksia ja se monikielinen, 

moniuskontoinen ja monikulttuuristuva. Salon todellisuuden piispa toi henkilökohtaiselle 

tasolle puhuessaan uudelle kirkkoherralle:  

 

Niinpä tulet, Timo, kirkkoherraksi vaativaan aikaan ja vaativaan paikkaan, keskelle 

muutosta ja sellaista muutosta, josta muualla on vain vähän kokemusta ja 

seurattavaa mallia. Johdat suurta seurakuntaa, joka kokemuksellisena todellisuutena 

on vasta alkanut muotoutua ja jonka työntekijöiden toimintakulttuuri ja työn 

organisointi ovat vielä vakiintumista vailla. 
 

Piispa vertasi kirkkoherraa kapteeniin ja tapaa, miten seurakuntaa pitäisi ohjata. Piispan 

sanat sisälsivät myös kehotuksen seurakunnalle: 
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Kokoontunut seurakunta! Te olette Timo Hukan tähän yhtä aikaa hyvin vaativaan ja 

yhtä aikaa tavattoman kiinnostavaan virkaan kutsuneet. Olette saaneet kirkkoherran, 

jonka elämänkaari, työkokemus ja henkilökohtaiset kyvyt antavat hyvän pohjan 

kantaa vastuunsa ja selvitä tehtävästään. Niin koko seurakunnan, 

luottamushenkilöiden kuin työntekijöidenkin on kuitenkin sekä rukoiltava että 

tehtävä työtä kirkkoherransa kanssa ja puolesta. 
 

Piispa puhui seurakunnan ja kirkkoherran tehtävästä toivon ja merkityksen tuojana. 

Piispan puheen taustalla saattoi aistia virkaan asettamisen päivän, 11.9.2011, 10 vuotta 

New Yorkin World Trade Centerin terroritekojen jälkeen. Puheessa kuului ennen kaikkea 

rauhan ja mielekkyyden löytäminen Jumalan läsnäolossa murroksen ajassa.  

Herttoniemessä virkaan asetettava kirkkoherra kertoi piispan kyvystä olla läsnä ja 

kannustaa. 

 

”Irja Askolan kyky olla läsnä ja vuorovaikutuksessa on valloittavaa. En tarkalleen 

muista, mitä hän sanoi, mutta tunnelma juhlassa oli erittäin lämmin ja koskettava. 

Siinä oli todellinen siunaus, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Irjan sanoma oli 

kannustava, rohkaiseva ja rakkaudellinen.” (Ehdokas 7). 

 

Johdantosanojen jälkeen tuli virkaan asetettavan esittely.
613

  

 

Tänään NN asetetaan tämän seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu 

kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja 

tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. 

 

Esittelyn jälkeen piispan kehotuksesta notaari luki valtakirjan ja ojensi sen piispalle. 

Notaarina toimi kahdessa tapauksessa seurakunnan talouspäällikkö, yhdessä 

seurakuntayhtymän taloussuunnittelija ja yhdessä seurakunnan kappalainen. 

Esittelyn jälkeen toimitus jatkui yhteisellä ripillä, jonka toimitti joko piispa tai avustava 

pappi. Yhteisen ripin jälkeistä psalmia käytettiin kahdessa virkaan asettamisessa. Herra 

armahda toteutettiin useimmassa tapauksessa perinteisemmällä eli vaihtoehto B:llä. 

Herttoniemessä käytettiin kirkkoherran virkaan asettamiseen kuuluvaa Kyrie-litaniaa. 

Kunnian jälkeinen kiitosvirsi Pyhälle Kolminaisuudelle oli virsikirjan osastolta tai 

ensisijaisesti käytettävä Laudamus. Laudamusta käytettiin kahdessa juhlassa. Päivän 

rukouksen toimitti useimmiten vielä piispa. Tekstinlukijoina olivat joko seurakuntalaiset, 

luottamushenkilöt tai työyhteisön jäseniä. Lukukappaleiden välissä oli vastausmusiikkina 

joko kuorolaulua tai musiikkia.
614
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 Kirkollisten toimitusten kirja 2. osa, 96. 
614

 Oulujoella kirkkokuoro lauloi Ah, älä, Herra, minua (sov. E. Tuppurainen). Salossa vastausmusiikkina oli 

Säde Bartlingin Jumalan tuuli. Herttoniemessä huilusoolo. 
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Päivän virsinä virkaan asettamisissa oli virret 536, 442, 271 ja 415. Evankeliumin ja 

saarnan virkaan asettamisissa puhui virkaan asetettava. Eri hiippakunnissa oli eri 

käytäntöjä saarnaamisen suhteen. Eräs ehdokas kertoi, että Helsingin hiippakunnassa oli 

aiemmin piispa Eero Huovinen saarnannut virkaan asettamisissa. Valitun kirkkoherran 

toive oli, että piispa Irja Askola saarnaisi, koska seurakunta pääsee harvoin häntä 

kuulemaan.
615

 

Saarnojen sisällössä oli vaihtelevasti huomioitu evankeliumi ja virkaan asettamisen 

tilanne. Saarnat olivat huolellisesti valmistettuja. Oulujoella uusi kirkkoherra otti vahvasti 

huomioon isänpäivän. Hän aloitti lapsuuden muistolla ja puhui lapsuuden merkityksestä. 

Hän toi puheessaan esiin isämuistoja, isänsä opetuksen anteeksiantamuksesta, isän 

opetukset ja tuen. Saarnassa puhuttiin isyyden merkityksestä ja miehisestä maailmasta. 

Myös päivän teemaa anteeksiantamusta, pohdittiin uuden mahdollisuuksien antamisen 

näkökulmasta. Saarnan loppuun tuli kehotus isille: ”Lähdetään yhdessä, tehdään 

seurakunnasta armon ja anteeksiantamuksen yhteisö.” Saarnassa oli lopulta vain lyhyt 

sivulause virkaan asettamisesta. 

Tyrnävällä virkaan asetettava saarnasi tekstistä, josta hän oli saarnannut kaikissa 

virkauransa merkittävissä taitekohdissa, pappisvihkimyksessä, kahden seurakunnan 

tulosaarnoissa, ja nyt kirkkoherran virkaan asettamisessa. Virkaan asetettava koki tämän 

yhteyden johdatuksena. Päivän tekstit antoivat saarnassa aihetta käsitellä myös nuoruutta 

papin ja kirkkoherran tehtävässä. Hän perusteli Raamatulla, ettei se ole este. Saarnassa 

tuotiin esille myös samoja teemoja kuin haastattelussa vaalin aikana. Muun muassa se, että 

haluaa olla kaikkien seurakuntalaisten kirkkoherra ja pappi. Saarna oli jäsennelty, selkeä 

ja johdonmukainen. Saarna päättyi lestadiolaisen herätyksen ytimeen syntien 

anteeksiantamuksesta. 

Herttoniemessä uusi kirkkoherra puhui päivän evankeliumista. Hän muisteli saarnassaan 

omaa nuoruuden aikaista henkilökohtaista kuvaa kristityistä ja kristinuskosta. Saarnassa 

käsiteltiin ahdistuksen teologian ja ilon teologian vastakkaisuutta, kristinuskon toivoa 

erilaisten perinnäissäännösten alta. Saarna liitti teemassa kristittyjen keskinäiset riidat 

myös vaalisaarnaan. Saarnassa otettiin huomioon myös Herttoniemen seurakunnan 

toiminta-ajatus, josta johdettiin ajatus siihen, miten kristinusko on paljon suurempi ja 

syvempi todellisuus kuin inhimilliseen kokemusmaailmaan rajoittuva. 

Saarnan jälkeen oli kaikissa virkaan asettamisissa joko virsi tai musiikkia, jonka aikana 

piispa ja muut toimitukseen osallistuvat siirtyivät alttarin ääreen. Avustajat asettuivat 
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 Kirkollisten toimitusten oppaan mukaan virkaan asettaja voi myös saarnata. Ellei virkaan asetettava 

saarnaa, hän voi lausua seurakunnalle lyhyen tervehdyksen ennen Herran siunausta. Kirkollisten toimitusten 

opas 2006, 124. 
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suosituksen mukaisesti piispan molemmin puolin ja virkaan asetettava alttarin eteen. Tästä 

alkoi itse virkaan asettaminen, jossa piispaa oli avustamassa neljä henkilöä.
616

  

Ensiksi lausuttiin uskontunnustus, joka kirkkoherran virkaan asettamisessa on Nikean 

uskontunnustus. Tämän jälkeen virkaan asettava antoi lupaukset. Kirkollisten toimitusten 

kirjassa lupaustenanto etenee seuraavasti:
617

 

 

L Tahdotko Jumalan avulla pysyä lujana tässä kirkon uskossa ja vahvistaa siinä 

seurakuntalaisia? 
Vastaus: 

Tahdon. 
– Joh. 15:5 

L Olet ottanut vastaan kutsun X:n seurakunnan kirkkoherran virkaan. Tahdotko 

hoitaa tätä virkaa oikein ja uskollisesti Jumalan sanan ja kirkkomme tunnustuksen 

mukaisesti? 
Vastaus: 

Tahdon. 
– Ap. t. 20:28, 32 

L Tahdotko pitää tässä seurakunnassa huolta siitä, että evankeliumia julistetaan ja 

opetetaan puhtaasti, sakramentteja jaetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti ja 

seurakuntaa hoidetaan kirkkomme järjestyksen mukaan? 
Vastaus: 

Tahdon. 
– 1. Piet. 5:2–4 

L Tahdotko edistää kaikkea, mikä rakentaa seurakuntaa, ja elää niin, että olet 

esikuvana 

seurakunnalle? 
Vastaus: 

Tahdon. 

L Kaikkivaltias Jumala auttakoon sinua pitämään sen, minkä olet luvannut. 

 

Maarit Hytösen mukaan lupaukset noudattavat tuttua vihkimysten kaavaa, erona on vain 

virkaan liittyvät muotoilut. Toisessa lupauksessa kutsu on tullut kirkkoherran virkaan ja 

sitä luvataan hoitaa. Kolmannes lupauksessa luvataan huolehtia siitä, että evankeliumia 

julistetaan ja opetetaan puhtaasti.
618
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 Herttoniemessä avustajina olivat lääninrovasti, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, edellinen kirkkoherra 

ja kirkkoherrakollega. Oulujoella piispaa avustivat lääninrovasti ja seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, 

seurakunnan lehtori sekä seurakuntapiirin piirineuvoston puheenjohtaja. Salossa avustajina toimivat 

lääninrovasti, aluekappalainen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja että kirkkovaltuuston puheenjohtaja. 

Tyrnävällä avustajina olivat lääninrovasti, seurakunnan suntio sekä kirkkoherran pyytämät avustajat. 
617

 Kirkollisten toimitusten kirja 2. osa, 105–106. 
618

 Hytösen mukaan on yllättävää, että lupauksiin liittyvät raamatunkohdat ovat muuttuneet. Ensimmäinen 

raamatunkohta (Joh. 15:5) Minä olen viinipuu, te olette oksat, saa Hytösen mukaan aikaan oudon 

mielleyhtymän ennen toisen lupauksen mainintaa, että seurakunnan pitäisi pysyä kirkkoherrassaan ja ilman 

häntä se ei saa aikaan mitään. Toisena tuleva raamatunkohta (Ap.t. 20:28,32) on siirretty neljännen 

lupauksen yhteydestä toisen ja kolmannen väliin ja siihen on lisätty jae 32 (Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen 

armonsa haltuun). Hytösen mukaan se on kummallinen valinta, koska piispa liturgina ja esipaimena ikään 

kuin lupaa olla puuttumatta mahdollisimman vähän seurakunnan asioihin. Viimeistä raamatunkohtaa (1. 

Piet. 5: 2-4) Hytönen pitää osuvana. Hytönen 2005, 146–147. 
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Lupausten jälkeen kirkkoherra asetettiin virkaan. 

 

L X:n seurakunta on kutsunut sinut kirkkoherran virkaan. Sillä valtuutuksella, jonka 

Kristuksen kirkko on Jumalan tahdon mukaisesti minulle antanut, asetan sinut tähän 

virkaan Isän ja ✢ Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

 

Tämän jälkeen piispa antoi kirkkoherralle valtakirjan ja virkaan asettava siunattiin ja 

piispa kehotti seurakuntaa tukemaan ja rukoilemaan kirkkoherran puolesta: 

 

L Rakkaat kristityt. NN on asetettu tämän seurakunnan kirkkoherran virkaan. 

Ottakaa hänet rakkaasti vastaan, tukekaa häntä hänen työssään ja kantakaa häntä 

rukouksissanne Jumalan eteen. 

 

Virkaan asettamiseen kuului myös virkaan lähettäminen. Samaa lähettämistä käytetään 

myös piispan vihkimyksessä.
619

 

 

L Jeesus sanoo: »Kaitse minun lampaitani!» (Joh. 21:16.) Lähde rauhassa ja palvele 

Herraa iloiten. 

 

Virkaan asettamisen jälkeen ennen esirukousta oli joko virsi tai kuoromusiikkia. Yhteisen 

esirukouksen toimitti Salossa kaksi aluekappalaista. Oulujoella esirukouksen luki 

lääninrovasti yhdessä kahden seurakuntalaisen kanssa. Tyrnävällä esirukouksen luki myös 

lääninrovasti. Herttoniemessä esirukouksen luki seurakunnan pappi yhdessä kahden 

seurakuntaneuvoston jäsenen kanssa. Esirukouksissa oli monenlaista ainesta yhdistettynä, 

ajankohtaista, seurakunnan tarpeista nousevaa ja perinteistä, käsikirjasta muokattua 

esirukousta. Toimitusten kirja ohjaa liittämään esirukoukseen seuraavan rukouksen:
620

 

 

Kaikkivaltias Jumala. Sulje suojaasi palvelijasi NN. Auta häntä julistamaan ja 

opettamaan sanaasi puhtaasti ja hoitamaan pyhiä sakramentteja asetuksesi 

mukaisesti. Anna hänelle viisautta ja kärsivällisyyttä seurakunnan johtamiseen. 

Täytä hänet rauhallasi ja anna hänelle nöyryyttä ja rohkeutta. Anna hänelle 

luottamus siihen, että sinä olet hänen kanssaan. Auta häntä tukemaan seurakunnan 

työntekijöitä ja muita vastuunkantajia. Vahvista häntä väsymyksen hetkinä. Auta 

seurakunnan jäseniä kohtaamaan hänet avoimesti ja rakastaen. Siunaa hänen 

läheisiään. Johdata hänet ja meidät kaikki kerran taivaalliseen valtakuntaasi. 
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 Hytönen 2005, 147. 
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 Kirkollisten toimitusten kirja 2. osa, 107; Maarit Hytösen mukaan esirukouksen liitetty rukous 

kirkkoherran, hänen läheistensä ja seurakunnan puolesta on tiivistynyt. Sanamuotona käytetään ”sulje 

suojaasi”. Hytösen mukaan viisauden ja kärsivällisyyden rukoileminen seurakunnan johtamiseen tuntuu 

luonnolliselta, mutta pyyntö ”auta seurakunnan jäseniä kohtaamaan hänet avoimesti ja rakastaen” 

kummalliselta. Hytönen pohtii, että liittyykö se seurakuntien tulehtuneisiin ihmissuhteisiin vai kirkkoherran 

vaalin taistoihin vai johonkin muuhun. Ensimmäistä kertaa esirukoukseen liitetään myös pyyntö ”johdata 

hänet ja meidät kaikki kerran taivaalliseen valtakuntaasi”. Hytönen 2005, 147. 
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Uhrivirren aikana toimittajat siirtyivät alttarille valmistelemaan ehtoollispöytää.
621

 

Kaikissa virkaan asettamisissa piispa liturgina oli myös ehtoollisen asettajana. Ehtoollista 

jaettiin useilla jakopareilla. Herttoniemessä oli kahdeksan jakoparia, kun muissa virkaan 

asettamisissa oli kaksi paria jakamassa ehtoollista. Ehtoollisen viettoon kuului 

ehtoollisvirret ja musiikkia.
622

  

Kokonaisuuksissaan installaatiot olivat huolellisesti valmisteltuja ja juhlavia 

jumalanpalveluksia. Esimerkiksi Herttoniemessä kanttori kertoi juhlavuuden syntyneen 

eri-ikäisten seurakuntalaisten mukana olosta ja monipuolisesta musiikin käytöstä. Niin 

saarna kuin koko kokonaisuuskin olivat saaneet kiitosta. Virkaan asettamisen 

suunnittelussa oli kantavana voimana joko uusi kirkkoherra tai seurakunnan kanttori. 

Salossa uusi kirkkoherra oli halunnut virkaan asettamiseen mukaan liitosseurakunnan 

jokaiselta alueelta työntekijöitä.  

 

”Otin joka alueelta työntekijöitä näitä pappeja ja tietysti ku kaikki kanttorit oli 

paikalla ja sit suntioita ja kaikkia muita ihmisiä, mitä nyt vaan ikinä mä pystyin 

keksiin jumalanpalvelukseen. Jotain pientä tehtävää, jos ei muuta niin kantamassa 

jotain evankeliumikirjaa prosessiossa, niin se oli aika juhlava ja ihmiset selkeestikin 

koki sen niinkun sillee yhtenäisyyden.” (Ehdokas 10). 

 

Oulujoen kirkkoherra kertoi suunnitellessaan juhlaa ensin itse, jonka jälkeen se kävi 

seurakunnan johtoryhmässä ja tiimiesimiesten palaverissa. Piispan kanssa siihen tehtiin 

joitakin pieniä muutoksia. Seurakuntaneuvostoon asia meni tiedotusluonteisesti ja 

seurakuntayhtymästä asia meni puolestaan tiedotusvälineille. Tyrnävällä virkaan 

asettamisesta tuli ohjeistus tuomiokapitulista, jonka mukaan seurakunta laati ohjelma. 

Lopuksi se lähetettiin piispalle kommentoitavaksi. 

Herttoniemessä uusi kirkkoherra ei puolestaan odottanut isoa juhlaa, koska eläkkeelle 

jäävän kirkkoherran eläkejuhlat olivat olleet niin iso voimainponnistus seurakunnalta. 

Edellisen ja uuden kirkkoherran juhlilla oli väliä ajallisesti noin puolitoista kuukautta. 

Virkaan asettamiset seurasivat toimitusten kirjan kaavaa, variaatioita syntyi virsissä ja 

musiikissa, teksteissä ja joissakin vaihtoehtoisissa kaavan osissa. Varsinkin musiikkia oli 

messuissa todella mietitty. Jokaisessa installaatiossa oli mukana kuoro, joko seurakunnan 

oma kirkkokuoro tai paikallinen kuoro, Herttoniemen virkaan asettamisessa oli mukana 
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 Uhrivirsinä virkaan asettamisissa olivat virret 174 (Vielä, Herra, kutsut meitä), 252 (Oi paimen 

lammasten), 331 (Ylistän Herran nimeä) ja 452 (Jo Herran armopöytä). 
622

 Ehtoollisen aikana Herttoniemessä kirkkokuorot lauloivat Gospel Clock – yhtyeen kanssa hengellisiä 

lauluja. Salossa kanttorikuoro lauloi kolme hengellistä laulua, samoin Oulujoella Gaudiate-kuoro lauloi 

kaksi hengellistä laulua. Messun päätösosassa laulettiin kolmessa tapauksessa ylistysvirsi. Päätösmusiikkina 

oli kaikissa virkaan asettamisissa soitinmusiikkia: Franz Schubertin Sanctus-osa G-duuri messusta, J.S. 

Bachin Jesu, nun sei gepreiset, Félix-Alexandre Guilmantin Quatrième Sonate op. 61, osa Finale. 
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monta kuoroa. Musiikkiryhmiä oli lisäksi mukana Oulujoella Ylikiimingin vaskikvintetti, 

Tyrnävällä trumpetti ja kuorosäestys, Herttoniemessä soitinyhtye Gospel clock ja 

jousisoittajat. Musiikillisesti Herttoniemessä oli nuorekkain ilme. 

Seurakunta oli virkaan asettamisissa vahvasti mukana, seurakunta seurasi tapahtumien 

kulkua kiinnostuneena. Osallistuminen kuului esimerkiksi vahvana virrenveisuuna. 

Kirkkoon oli pukeuduttu myös juhlavasti. Kestoltaan messut olivat pitkiä, yli 

puolitoistatuntisia.  

Havainnointimateriaalista käy esille, että ennen virkaan asettamisten alkua sakastissa oli 

paljon ihmisiä. Tunnelmassa oli jännitystä, jokainen pohti paikkaansa ja tehtäväänsä 

messussa. Sakastissa saatettiin myös sopia vielä viime hetken asioita, esimerkiksi lisätä 

Raamatunteksti virkaan asettamisen kohtaan. Sakastissa oli kuitenkin mukana ilo ja nauru 

jännityksestä huolimatta. Siellä saatettiin myös puhua läpi vakavampia teemoja, 

esimerkiksi kirkosta eroamisesta.  

Kahdessa virkaan asettamisessa havainnoitiin seurakuntalaisten olevan vanhempia, noin 

kaksi kolmasosaa yli 60 vuotiaita. Yhdessä seurakunnassa havainnoitiin ikärakenteen 

painottuneen nuoriin aikuisiin. Salossa havainnoitiin seurakuntalaisten olleen 

enimmäkseen keskusta-alueelta. 

Virkaan asettamisten puheissa oli läsnä murroksellisuus ja kirkon paikka yhteiskunnan 

muutoksissa ja ihmisen arjessa. Vain viikkoa ennen erästä virkaan asettamista oli 

ilmestynyt seurakuntarakenneselvitys, jossa ajettiin kaupunkiin yhden seurakunnan mallia. 

Se näkyi kuitenkin vain vähän juhlan tunnelmassa ja puheissa. 

Virkaan asettamisissa oli lähtökohtaisesti paljon seurakunnan työntekijöitä mukana 

seurakuntalaisina. Salossa oli työntekijöitä käytetty messussa laajimmin seurakunnan eri 

työmuodoilta, mukana olivat diakoniatyön, nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen johtavat 

viranhaltijat. Luottamushenkilöistä oli ainakin puheenjohtajan roolissa olevat paikalla 

virkaan asettamisessa. Eräässä virkaan asettamisessa havaittiin vain muutamia 

luottamushenkilöitä. Edelliset kirkkoherrat olivat yhtä poikkeusta mukaan lukien 

näkymättömissä rooleissa tai jos ollenkaan paikalla virkaan asettamisissa. Vain 

Herttoniemessä edellinen kirkkoherra oli mukana avustamassa virkaan asettamisessa. 

Kaikkiin virkaan asettamisiin kuului myös juhla messun jälkeen. Juhla pidettiin joko 

seurakuntatalolla tai kirkossa. Oulujoen seurakunnan kirkkoherran viran asettamisjuhla 

pidettiin seurakuntatalossa. Juhla alkoi keittolounaalla. Ohjelmassa oli puheenvuoroja, 

musiikkiohjelmaa, vapaa sana, Oulujoen ja Ylikiimingin kirkkokuorot, Ylikiimingin 
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mieskvartetti, Ylikiimingin Liippaveikot ja piispan päätössanat. Juhlassa nautittiin 

kakkukahvit. 

Tyrnävän seurakunnan virkaanasettamisjuhlaan kuului ruokailu ja tervehdysten 

vastaanotto. Varsinainen tulojuhla pidettiin kirkossa välittömästi ruokailun jälkeen. 

Ruokailu oli selvästi suositumpi kuin juhla kirkossa. Varsinaiseen ohjelmaan kuului 

virrenveisuuta, urkumusiikkia (improvisaatio virren teemasta), tervetulosanat 

(kappelineuvoston puheenjohtaja), runon lausuntaa, muisteluksia ”Pappilan pojan 

muisteluksia 50-luvulta” (professori Hannu Mustakallio), kirkkokuoron laulua, 

puheenvuoroja (muun muassa paikallinen kuntaministeri, seurakunnan pitkäaikainen 

kirkkoherra, entiset esimiehet), luottamushenkilöiden ja työntekijöiden antamat lahjat ja 

puheet. Lopuksi uusi kirkkoherra itse piti puheen, jonka jälkeen piispa puhui 

loppupuheenvuorossa lämpimästi ja kannustavasti uudelle kirkkoherralle. Piispa ja 

piispatar saivat seurakunnalta lahjaksi Tyrnävän kunnan imagon mukaiset ”pottusäkit”. 

Salossa juhlaa vietettiin seurakuntatalolla. Ohjelma oli mutkatonta ja rentoa. Ohjelmassa 

oli puheita, kirkko- ja nuorisokuoron laulua. Kanttorit lauloivat juhlassa keveämpiä 

tunnelmia kuin kirkossa.
623

 Herttoniemessä messun jälkeen oli kirkkokahvit ja ohjelmaa 

kirkkosalissa.  

Seurakuntien erilainen luonne tuli esille hyvin virkaan asettamisen tyylissä ja juhlassa. 

Juhlat olivat rentoja. Ohjelma oli kaikissa hyvin perinteistä, eli kuultiin puheita ja 

musiikkia. Erityisesti Tyrnävällä välittyi maalaisseurakunnalle luonteva yhteisöllisyys 

virkaan asettamiseen kuuluvasta juhlasta. Musiikillisesti ja puheissa etelän kahdessa 

seurakunnassa välittyi rentous ja hauskuus. 

7.3. Kokemus virkaan asettamisesta ja sen merkitys 

vaaliprosessissa 

 

Virkaan asettamisen historiasta käy ilmi, että virkaan asettaminen merkitsi pitkän 

vaaliprosessin loppumista. Lopullinen kirkkoherra määräytyi vasta piispan asettaessa 

uuden kirkkoherran virkaan.
624

 Tämän tutkimuksen uusille kirkkoherroille virkaan 

asettaminen edusti uuden alkua. Virkaan asettamisen merkitys nousi työn alkamisesta 

todenteolla ja lopullisen valtuutuksen saamisesta virkaan. Yksi kirkkoherroista sanoi, että 

messussa tulee hyvin esiin viran vastuut ja velvollisuudet. 

 

                                                           
623

 Eräät seurakunnan papit olivat kritisoineet kanttoreita siitä, että aiheuttivat pyhäinhäväistyksen 

hymyilemällä juhlassa ja esittämällä gospelmusiikkia. 
624

 Parvio 1965, 52–53. 
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”Se on niinku sitä, siitä tavallaan niinkun todenteolla lähetään. -- Installaatio 

merkitsi minulle konkreettista, näkyvää vakuutusta siitä, että minut on asetettu ja 

tarkoitettu juuri tähän virkaan tässä seurakunnassa”. (Ehdokas 6). 

 

”Virkaanasettaminen on nimenomaan työn alku, ei vaalin loppu. Sillä on yllättävän 

paljon symboliarvoa siirryttäessä "uuteen aikaan".” (Ehdokas 10). 

 

”Virkaan asettamisessa ikään kuin saa "avaimet käteen" koko viran tehtävään tai 

lopullisen valtuutuksen/toimiluvan ja inhimillisesti käsitettävän ja ymmärrettävän 

täyden siunauksen lähteä työtä tekemään.” (Ehdokas 1). 

 

Toinen piirre, joka virkaan asettamisesta nousi esille, oli sen merkitys seurakunnalle. 

Uudet kirkkoherrat korostivat sen merkitystä koko seurakunnan yhteisenä juhlana. Tämä 

piirre nousi esille erityisesti liitosseurakunnissa. Uuden kirkkoherran kokemus 

ensimmäisenä ”uuden” seurakunnan kirkkoherrana toimimisesta sai vahvistusta virkaan 

asettamisesta.  

 

”Omassa tapauksessani siis pääsin ensimmäisenä aloittamaan koko seurakunnan 

uutena kirkkoherrana.” (Ehdokas 10). 

 

Seurakunnan merkitys tuli myös toisin päin esille, seurakunnan tukena uudelle 

kirkkoherralle. Seurakunnan työntekijöiden läsnäolo on antanut turvallisuutta uuden 

tehtävän alussa. Yksi kirkkoherroista sanoi myös, että uusi kirkkoherra tulee juhlassa 

tutuksi seurakuntalaisille. 

 

”Toisaalta on myös välittynyt tietty turvallisuus, joka on syntynyt kaikkien 

työntekijöiden ollessa mukana juhlassa ja seurakunnan perustehtävästä, jossa emme 

tee työtä yksin, vaan Jumalan hoidossa ja johdossa.” (Ehdokas 1). 

 

Kokemuksina virkaan asettaminen oli uusille kirkkoherroille merkittävä. Monella saattoi 

olla jo montakin virkaan asettamista takana, joko kappalaisen tai kirkkoherran virkaan. 

Yhden kirkkoherran mukaan niissä on ollut paljon samaa, mutta myös paljon 

eroavaisuuksia. Yhteistä juhlassa on aina ollut se, että on koko juhlan keskipisteenä. 

Erityisesti silloin, kun piispa puhuu virkaan asetettavalle. Piispan kannustus ja rohkaisu 

koettiin tärkeäksi. Yksi kirkkoherra koki virkaan asettamisessa jotakin vanhaa, liittymistä 

osaksi vanhaa perinnettä. Yhdelle kirkkoherroista vaali oli ratkennut samana päivänä kuin 

hän oli 40 vuotta aiemmin tullut konfirmoiduksi 

Myös piispojen kokemuksissa virkaan asettumiset näyttäytyivät miellyttävinä juhlina. 

Yksi piispa kertoi arvostaneensa sitä, että kirkko oli täynnä, ja että juhla oli täynnä 

arvokkuutta, mutta samalla rento ja hauska. Piispan mukaan arvokkuus ei näissä tilanteissa 

tarkoita jäykkyyttä ja kumartelua. 
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”Et siis, siin ei ollu tämmöstä patsastelun makua, vaan, että että tuota, et niinkun 

jollakin tavalla siitä välitty semmonen tuntu, että hieno ja arvokas asia, että me 

ollaan saatu uus kirkkoherra. Mutta ei sitten sellaista, että ei myöskään suhteessa 

piispaan, että että niin kun kuljetaan koko aika linkussa, joka tällä hetkellä ei olis 

myöskään millään lailla aitoa. Et, ei ei tota, ei ei maallinenkaan saati se kirkollinen 

johtajuus, niin ei se ole eikä sen pidä olla siis sellasta, että et ois tämmöstä herra 

kirkkoherra –otetta. Se oli yhtä aikaa, yhtä aikaa niin kun riittävän arvokas ja 

asiallinen, ja yhtä aikaa niin kun riittävän rento ja ja tuota jopa hauska.” (Piispa 2). 

 

Kirkkoherroilla ja piispoilla oli pitkälti samanlaisia ajatuksia installaatiosta. Niissä oli 

yhteistä työhön lähettämisen ajatus ja apostoliseen perinteeseen liittyminen. Piispan 

mielestä oli tärkeää, että kirkkoherra pääsee osalliseksi apostolisesta perinteestä ja on 

ikään kuin piispan edustaja seurakunnassa. Installaatio viestittää kirkon lojaalisuudesta ja 

jatkuvuudesta. Installaatio vahvistaa johtajuutta ja antaa uudelle kirkkoherralle jotakin 

mihin nojautua. 

 

”Uuden kirkkoherran virkaanasettamisella haluan painottaa työhön lähettämisen 

merkitystä.  Kättenpäällepaneminen liittää kirkkoherran pitkään paimenten ketjuun 

ja viime kädessä koko apostoliseen perintöön piispan kautta. Kun piispa on saanut 

konsekraatiossa  apostolisen perinnön, on kirkkoherra osallinen tästä perinnöstä ja 

liittyy myös  virkansa puolesta piispaansa  sellaisen siteen kautta, jota voitaisiin  

kutsua  myös niin, että kirkkoherra on piispansa edustaja seurakunnassa.  Tällainen 

ajattelu sisältää viestin lojaalisuudesta ja jatkuvuudesta.” (Piispa 1). 

 

”Kirkkoherra kun on seurakunnan johtaja, on syytä tehdä selväksi ja näkyväksi ja 

kiistattomaksi hänen johtajuutensa - englanniksi authority. Tämä koskee siis sekä 

kirkkoherraa, jota virkaan asettaminen pyrkii rohkaisemaan, että seurakuntaa, joka 

näkee piispan suhtautuvan kirkkoherran virkaan ja tehtävään tosissaan. Virkaan 

asettamisella - kuten kaikella seremoniallisella toiminnalla - on laajassa mielessä 

sakramentaalinen rakenne: se sekä tekee näkyväksi ja konkreettiseksi että antaa sen 

mitä näyttää. Kysymys ei siis ole pelkästä "kuvittamisesta", vaan myös jostakin 

annetusta. Sellaisesta, johon khra voi mielessään nojautua.” (Piispa 2). 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu kirkkoherranvaaliprosessia viran auki tulemisesta 

uuden kirkkoherran virkaan asettamiseen neljän eri kirkkoherranvaalin kautta. 

Tutkimuksessa peilattiin vaalia Bourdieun kenttäteoriaan. Vaali on nähty viiteteorian 

mukaisesti kenttinä. Toisella kentällä on ollut tuomiokapituli ja toisella seurakunta. 

Vaaliprosessissa on tutkittu eri toimijoiden toimintaa kentillä, toimijoiden asemia ja 

voimasuhteita. 

Kokonaisuutena hahmoteltuna kirkkoherranvaalikenttä on bourdieulaisesta näkökulmasta 

seuraavanlainen: alussa hakijan on päästävä ensimmäiselle kentälle, mitä edellyttää 

vaalisijan saaminen (kuvio 6). Varsinaisen kilpailukentän muodostaa vaalisijoille 

pääseminen. Tuomiokapituli päästää harkintansa mukaan kolme hakijaa varsinaiselle 

vaalikentälle. Tällä kentällä ehdokkaat kilpailevat pääomallaan seurakuntalaisten äänistä 

voittaakseen vaalit.  

 

Ehdokasasettelun kenttä 

 

 

 

 

 

 

 

Seurakuntakenttä 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Kirkkoherranvaalikenttä. 
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Vaalikentille oli pyrkimystä tilastoihin nähden hyvin. Kirkkoherran virkoihin tuli 

keskimäärin viisi hakemusta, joka on tilastollisesti enemmän kuin aiemmissa 

tutkimuksissa. Yhteensä hakemuksia tuli 20. Tutkimuksen virat julistettiin auki hyvissä 

ajoin, useimmiten heti, kun edelliselle kirkkoherralle oli myönnetty ero virasta. 

Tuomiokapitulin esittelijänä kaikissa tapauksissa toimi pappisasessori. Kahdessa vaalissa 

hakijat kutsuttiin kapitulin haastatteluun. Oulun hiippakunnassa hakijoita ei haastateltu. 

Tähän vaikutti muun muassa pitkät ajomatkat sekä tutut ehdokkaat. Haastattelukäytännön 

kehittymisen taustalla nähtiin virkakysymyksen selvittäminen ehdokkailta. Helsingin ja 

Turun kapituleissa haastattelumenettelyyn oli perehdytty ja haastattelua käytettiin hakijan 

kyvyn pohtimiseen vaaliehdotuksessa. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että jo kentälle pääsyssä käytettiin pelisilmää. Suurimmalla 

osalla motivaatioon vaikutti vahvasti seurakunnasta tullut pyyntö hakeutua virkaan. 

Kirkkoherran virka itsessään motivoi myös hakemaan. Motivaatiota lisäsi myös jokin 

seurakuntaan liittyvä seikka, kuten sijainti tai alue tai koko. Kilpailuasetelmaa määriteltiin 

jo ennen hakuajan päättymistä. Bourdieun mukaista kentälle pääsyä hahmoteltiin 

ehdokkaan toimesta tiedustelemalla tuomiokapitulista mahdollisten hakemusten määrää ja 

tulevia kilpakumppaneita. Moni hakija jätti hakemuksensa tämän takia vasta viimeisenä 

päivänä. Hakijoilla oli pitkälle kehittynyt taju omasta paikasta, omista mahdollisuuksista 

vaalisijoille. Pelipanoksena oli tavallaan myöntyminen pitkään ja raskaaseenkin 

vaaliprosessiin. Tutkimuksessa tuli esille, että erityisesti suurien seurakuntien 

kirkkoherranvaali koettiin raskaaksi julkisuuden ja vaaliin kohdistuvan huomion takia. 

Myös prosessin kesto itsessään koettiin uuvuttavaksi. Vaaliprosessin kesto saattoi 

aiheuttaa ehdokkaassa eräänlaisen välitilan, toisin sanoen mitään uutta ei silloisessa 

työpaikassa oikein haluttu aloittaa, eikä toisaalta uskallettu ajatella liikaa edessä olevaa.  

Ehdokasasettelun kentällä havaittiin kaksi toimijaa, tuomiokapituli ja hakijat. 

Tuomiokapitulin rooli koettiin kaikkien toimijoiden näkemyksissä tärkeäksi. 

Tuomiokapitulin jäsenet pitivät tuomiokapitulin roolia kirkkoherranvaalissa olennaisena. 

Tuomiokapitulin työskentely pohjautui pitkälti pappisasessorin esittelyyn. 

Tuomiokapitulin jäsenet osallistuivat tasapuolisesti vaaliehdotuksen käsittelyyn. 

Haastattelemattomuus saattoi kasvattaa yksittäisen esittelijän valtaa. Toisaalta esittelyt 

olivat perusteellisesti valmisteltuja, eikä yhdestäkään tehty oikaisuvaatimusta. Viran 

käsittely hakuajan päättymisestä vaalisijojen määräämiseen meni tuomiokapitulissa 

nopeasti, Salon kirkkoherranvaalia lukuun ottamatta, jossa tuomiokapituli joutui 

miettimään ehdotuksen hyvin tarkkaan. 

Varsinaiselle vaalikentälle pääsemiseksi vaadittiin hakijoilta paljon pääomaa. 

Kirkkoherranvaalijärjestelmässä kolmelle ehdokkaalle annetaan vaalisija taidon, kyvyn ja 
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viran erityisten tarpeiden mukaan. Nämä muodostavat arvioitavan pääoman kriteerit. 

Hakijoiden kykyä mitattiin haastattelulla ja nimikirjaotteella. Haastattelun merkitys saattoi 

näkyä vaaliehdotuksen arvioinnissa. Viran erityiset tarpeet otettiin kapitulin 

työskentelyssä huomioon, mutta niiden lopullinen merkitys näytti olevan vain 

vaaliehdotuspäätöstä tukeva. Vaalikentälle vaadittavaksi pääomaksi ei riittänyt vielä 

kelpoisuus. Seurakunnat olivat viran erityiset tarpeet huomioidessaan korostaneet 

johtamisen eri osaamisalueita.  

Yksi tärkeä pääoma muodostui virkaiästä. Ensimmäisen vaalisijan sai keskimäärin 22 

pappisvirkavuoden jälkeen. Kuitenkin virkaikä oli vain yksi osa kokonaispääomasta, sillä 

ensimmäisen vaalisijan saaneella oli enimmillään 30 vuotta ja vähimmillään vajaa neljä 

vuotta pappisvirkaa hoidettuna. Kolmannen vaalisijan saaneilla oli keskimäärin 

pappisvirassa vuosia 14,7. Kaikkien vaalisijan saaneiden keskimääräinen pappisvirkaikä 

oli 16,3 vuotta. Toinen tärkeä pääoma oli johtamiskokemus. Kirkkoherran virasta 

vaalisijan saaneilla oli kokemusta keskimäärin vain 3,3 vuotta. Kolmas tärkeä pääoma oli 

koulutus ja aiempi työhistoria. Tämä muodostui tutkinnoista, mutta myös 

johtamiskoulutuksesta. Vaalikentälle pääsemiseksi arvostettiin myös muuta kuin 

teologisia tutkintoja sekä muuta työhistoriaa. Ne kaksi ehdokasta, joiden aiempi 

työhistoria oli muualla kuin kirkossa, saivat vaalisijan 5,4 pappisvirkavuoden 

kokemuksella.  

Vaaliehdotuksissa arvostettiin tapauskohtaisesti monipuolista kirkon työkokemusta, 

erityisesti ulkomailla ja liitosseurakunnissa, kirkon ulkopuolista työkokemusta ja tutkintoa 

sekä johtamiskokemusta. Yllättävää oli, että kirkkoherrakokemusta oli hakijoilla vähän, 

mutta virkavuosia paljon. Vaaliehdotukset eivät olleet kaavamaisia, virkaiän mukaisesti 

laadittuja esityksiä, vaan tarkkaan harkittuja kokonaisuuksia. Vaikka virkaikää ei sinänsä 

korostettu, sen merkitys näkyi vaaliehdotuksen pohjavireenä. Hakijoiden keskimääräinen 

ikä oli 49 vuotta, jota voi pitää suhteellisen korkeana. Kirkkoherran virkoja hakivat 

lähinnä kappalaiset. Vaaliehdotuksen merkitys korostui vaaleissa, joissa oli yli kolme 

hakijaa. 

Vaalikentälle pääsemiseksi ehdokkaalta vaadittiin kokemusta ja koulutusta (taito) eli 

institutionalisoitua kulttuurista pääomaa. Ehdokasasettelun kenttä muodostui hakijoiden 

voimasuhteista ja asemista. Vaaliehdotukset olivat tapauskohtaisia. Ehdokasasettelun 

kentällä havaittiin, että seurakunnan koko vaikutti vaalikentälle vaadittavan pääoman 

määrään. Huomattiin myös, että etelän seurakunnissa institutionalisoitunutta pääomaa oli 

enemmän kirkollisten tutkintojen ja teologisen oppineisuuden muodossa. Aineistosta nousi 

myös esiin, että aiemmat kokemukset kirkkoherranvaaleista olivat kuranttia pääomaa sen 

hetkisessä tilanteessa. Ehdokasasettelun kentällä pelattiin vähän. Pelisilmän käyttö tiivistyi 
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hakutilanteen selvittämiseen ennen hakuajan päättymistä. Pelaaminen näkyi vaalisijojen 

arvosteluna. Kolmessa vaalissa ehdokkaat kyseenalaistivat vaaliehdotuksessa käytettyjen 

pääomalajien kriteerit. Yhdestäkään vaaliehdotuksesta ei kuitenkaan tehty 

oikaisuvaatimusta. 

Ehdokasasettelun kenttä sulautui osaksi vaalikenttää, kun vaalit siirtyivät 

tuomiokapitulista seurakuntaan kuulutuksen muodossa. Vaalikentälle siirryttäessä 

voimasuhteisiin vaikutti voimakkaasti ehdokasasettelu. Varmasti tosin myös ne tiedetyt 

paikalliset pääomat, joita ehdokkaalla oli, vaikuttivat voimasuhteisiin. Vaalisija, erityisesti 

ensimmäinen sija edusti ehdokkaalle tärkeää symbolista pääomaa. Vaalin edistyessä 

voimasuhteet ja toimijat muuttuivat kentällä. Vaalikenttä muodostui kolmesta toimijasta: 

ehdokkaista, seurakunnasta (vaalilautakunnasta) ja seurakuntalaisista. Vaaliprosessin 

siirtyminen seurakuntaan aiheutti seurakunnan hallinnossa toimintaa, muuten vaalikentällä 

oli rauhallista jonkin aikaa vaalin siirryttyä seurakuntaan. Toimintaa aiheutti 

vaalilautakunnan järjestäytyminen ja vaaliluettelon laadinta.  

Vaalilautakunnat pitivät 4–6 kokousta. Erityisen tärkeitä olivat ensimmäiset kokoukset, 

joissa päätettiin varapuheenjohtajasta ja sihteeristä, vaalipäivien määrästä, 

vaalimateriaalista, vaalien käytännön järjestelyistä, tiedottamisesta, ehdokkaiden 

esiintymisestä seurakunnassa ja kuulutusten nähtävillä olosta. Joissakin seurakunnissa 

nämä saatiin mahdutettua ensimmäiseen kokoukseen, useimmissa ne käsiteltiin kahdessa 

tai kolmessa kokouksessa. Puheenjohtajat olivat kolmessa tapauksessa 

luottamushenkilöitä ja yhdessä seurakunnan kirkkoherra. Vaalilautakunnan työ osoittautui 

hyvin tekniseksi suoritukseksi. Vaalilautakunnan toiminta nousi kirkon vaalijärjestyksen 

pohjalta. Vaalilautakunnan toiminnan päämääränä oli vaalin virheetön tekninen 

toteuttaminen. Vaalilautakunnan toiminnan taustalla näkyi vahvasti seurakunnan 

työntekijöiden virkamiestoiminta. Moni asia oli huolellisesti valmistettu jo ennen 

kokousta. Vaalilautakunnan puheenjohtajalla saattoi olla ”marionetti” -olo roolistaan. 

Toisaalta pitkältä luottamusmiespohjalta puheenjohtajan tehtävässä olleet vetivät 

lautakunnan työtä vakaasti. Vaalilautakunnalla ei ollut sinänsä mitään tekemistä vaalien 

aikataulun kanssa. Vaalilautakunta toimi tuomiokapitulin ja vaalijärjestyksen asettamien 

rajojen sisällä. Eniten toimintaa vaalilautakunnalta vaati ennakko- ja kotiäänestyksen 

toteuttaminen sekä itse vaalipäivät. 

Vaalikenttä alkoi aktivoitua vaalinäytepäivien lähestyessä. Ehdokkaat ja seurakuntalaiset 

astuivat näkyvästi kentälle vaalinäytteiden myötä. Ehdokkaiden oma vaalityö alkoi 

kuitenkin hyvissä ajoin vaalisijojen ja vaalin aikataulun selvittyä. Media kiinnostui 

vaaleista kunnolla lähempänä vaalipaneeleita ja vaalipäivää.  
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Vaalinäytteissä kilpailtiin ehdokkaiden kirkollisen habituksen ja ruumiillisen kulttuurisen 

pääoman määrällä. Vaalinäytteiden toimittaminen oli lähinnä seurakunnan ja ehdokkaiden 

välinen asia. Yhteydenpito seurakunnan ja ehdokkaiden välillä jäi kuitenkin ohueksi. 

Vaalinäytteet toimitettiin lähinnä ehdokkaan toimittaessa koko messun. Ehdokkaat 

pyrkivätkin toimittamaan messun samantyyppisesti kuin jumalanpalvelus paikkakunnalla 

normaalisti toimitettiin. Vaalit näkyivät vaalinäytteissä vain vähän. Vaalinäytteet olivat 

pääsääntöisesti huolellisesti valmisteltuja. Vaalinäytteissä pyrittiin nostamaan 

jumalanpalveluksen laatua musiikillisesti, virsivalinnoilla, havainnollistamalla saarnaa, 

tilaratkaisuilla, käsikirjan rikkaalla käytöllä, liturgisella laululla ja kyvyllä olla läsnä.  

Seurakuntalaisille vaalit näyttäytyivät mielenkiintoisena tapahtumana. Kolmessa 

seurakunnassa vaali oli ensimmäinen kirkkoherranvaali moneen kymmeneen vuoteen. 

Seurakuntalaisten kokemuksissa kirkkoherranvaaleista heijastui seurakuntalaisen oma 

suhde seurakuntaan. Vaalinäytteitä kävi seuraamassa runsaasti seurakuntalaisia, 

keskimäärin 54 prosenttia normaalia enemmän. Mielenkiintoista oli se, että vaalin 

voittaneen ehdokkaan vaalinäytteessä oli aina selvästi enemmän seurakuntalaisia kuin 

muissa vaalinäytteissä. Vaalinäytteet antoivat osviittaa vaalin ratkaisuille. Vaalin 

voittaneen ehdokkaan vaalinäytteissä kävi 49 prosenttia enemmän seurakuntalaisia kuin 

hävinneen. Näyttää siltä, että äänestäjät olivat valinneet ehdokkaansa etukäteen jo ennen 

vaalinäytettä. Vaalinäytteillä ja vaalipaneeleilla oli äänestyskäyttäytymiseen vahvistava 

vaikutus. Mielikuvaprosessina vaalit toimivat vain osittain Anttilan kriittis-realistisen 

evaluaatiomallin mukaisesti. Näyttää siltä, että tuumailuvaihe jäi osalla äänestäjiä 

kokonaan väliin. Silti vaalinäytteillä oli merkitystä, sillä niin seurakuntalaiset kuin 

ehdokkaatkin kokivat sen mielekkäänä osana vaalia. Vaalinäytteisiin osallistuneiden ja 

tavallisten jumalanpalveluskävijöiden tilastoista voidaan päätellä, että vaalinäytteet ovat 

houkutelleet paikalle sellaisia seurakuntalaisia, jotka harvemmin käyvät kirkossa. Tällaisia 

ovat voineet olla passiiviset seurakuntamyönteiset seurakuntalaiset, tukiryhmäläiset, 

ehdokkaiden lähipiiriläiset tai kannattajat. Seurakunta-aktiivit seurasivat vaaleja läheltä ja 

tarkkaavaisesti.  

Vaalisaarnoissa saarnattiin kirkkovuoden mukaisesta evankeliumitekstistä. Saarnat olivat 

pääosin hyvin valmisteltuja. Ne olivat jäsenneltyjä ja loogisia. Vaalisaarnoissa oli vain 

vähän vaaliteemoja tai ohjelmajulistuksia. Sellaiseksi voi määritellä vain yhden 

vaalisaarnan. Vaalisaarnat olivat ulkoasultaan turvallisia. Kirkkokansaa miellytettiin 

saarnoissa satunnaisilla kevennyksillä. Saarnoissa ei peloteltu myöskään liiallisella 

synnintuskalla äänestäjää. 

Ehdokkailla oli vaalinäytteiden lisäksi mahdollisuus tulla paremmin esille 

vaalipaneeleissa, jotka nousivat isoon rooliin. Vaalipaneelit antoivat ehdokkaille 
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mahdollisuuden erottua kenttäasemassaan kilpailijoistaan näkemyksillään ja 

habituksellaan. Vaalipaneelit olivat viihdyttävämpi tapa tulla esille. Vaalipaneelit olivat 

suosittuja. Vaalipaneeleissa arvostettiin ehdokasta, joka osasi olla tarkkasanainen ja 

vastauksissaan lyhyt. Työryhmän tai yksittäisen henkilön etukäteen valmistellut 

kysymykset liittyivät enemmän seurakunnan johtamiseen ja työnäkyyn kuin 

seurakuntalaisten kysymykset, jotka liittyivät arkisempiin asioihin, kuten päivänpolttaviin 

teologisiin aiheisiin, tiettyihin intresseihin esimerkiksi jumalanpalveluksen suhteen sekä 

kysymyksiin, jotka lisäävät ehdokkaan tuntemista.  

Kirkkoherranvaaleissa tiedotustyöstä vastasi seurakunta- tai kirkkoneuvosto. Kahdessa 

seurakunnassa oli vaalilautakunnan lisäksi erillinen työryhmä, joka koostui sekä 

työntekijöistä että luottamusmiehistä. Toisessa oli mukana seurakunnan tiedottaja. Kaksi 

seurakuntaa, Salo ja Oulujoki, erottuivat edukseen tiedotuksellisesti. Salossa 

vaalitiedotuksessa oli käytetty kaikki kirkkohallituksen suosituksen mukaiset tiedotustyön 

muodot. Myös Oulujoella tiedotukseen oli kiinnitetty erityistä huomiota, sillä vaalia varten 

oli laadittu erillinen tiedotussuunnitelma. Tiedotustyö ei ollut sinänsä vaalien itseisarvo. 

Esimerkiksi Tyrnävällä, jossa tiedotustyö oli vähäistä, oli myös suurin äänestysprosentti. 

Tiedotustyön merkitys nousi esiin Herttoniemen vaalissa, jossa se oli lähes olematonta. 

Näin myös äänestysprosentti jäi vähäiseksi. 

Vaalien yleisin ja tavoitetun informaatiokanava vaaleista oli seurakuntalehdet. Ehdokkaita 

käsittelevät jutut olivat luonteeltaan esitteleviä. Ehdokkaat vastasivat esittelyjutuissa 

samantyyppisiin kysymyksiin luonnehdinnoista hyvistä ja huonoista puolista, 

hakumotiiveista sekä teologisista näkemyksistä. Juttuihin olisi mahtunut mukaan 

enemmän ehdokkaiden persoonallisia piirteitä. Muista tiedotuskanavista käytetyin oli 

seurakunnan verkkosivut. Näistä Salon ja Oulujoen verkkosivut huomioivat vaalit 

parhaiten. Sivuilla vaalit olivat monipuolisesti esillä. Sivuille laitettiin vaaleista muun 

muassa informaatio, jutut ehdokkaista, linkit vaalipaneeliin tai vaalisaarnaan, vaaliblogit 

sekä kuvia. Eri toimijoiden näkökulmasta hyvänä pidettiin vaalitiedotteen lähettämistä 

jokaiseen seurakuntatalouteen. Tätä kaivattiin erityisesti Herttoniemessä. Salossa oli 

ainoana vaaleista käytössä myös vaalikone. Sen käyttö ja merkitys jäi kuitenkin tässä 

tutkimuksessa epäselväksi. Muut tiedotuskanavat jäivät vaaleissa vähälle.  

Kirkkoherranvaalit huomioitiin alue- ja paikallislehdissä Herttoniemen seurakuntaa 

lukuun ottamatta. Huomioon vaikutti kirkkoherranvaali paikkakunnan ”tapauksena”, näin 

esimerkiksi Oulujoen ja Salon seurakunnissa. Kirkkoherranvaaleja koskevat uutiset olivat 

pääosin neutraaleja. Jonkin verran havaittiin tiettyjen ehdokkaiden suosimista Rantapohja 

-lehden antaessa paikkakuntalaisehdokkaille lisähuomiota. Seurakuntalaisten 

mielipiteenilmaisuja ei lehdissä juurikaan havaittu maksettuja mainoksia lukuun ottamatta. 
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Tiettyjen seurakuntaliitosalueiden merkitys nousi jossain määrin esiin. Internet-kirjoittelua 

oli erityisesti niiden sanomalehtien verkkosivuilla, joissa juttuja pystyi kommentoimaan. 

Oulujoen vaalista havaittiin eniten internet-kirjoittelua. Mediapeliä sellaisenaan ei 

vaaleissa esiintynyt, joidenkin juttujen piilovaikutuksia lukuun ottamatta.  

Julkisuus näytteli vaaleissa monimuotoista roolia. Ehdokkaiden kannalta se antoi 

mahdollisuuden parantaa tai heikentää asemaa kentällä. Ehdokkaan maine, esiintyminen 

sekä toisaalta median ehdokkaasta välittämä kuva, näkyivät jossain määrin vaalikentällä. 

Ehdokas oli saattanut antaa työn kautta näytön, että häntä kannattaa äänestää. Ehdokkaasta 

saatettiin myös tietää, että hän on hakenut montaa paikkaa, tai ulkoasu ei miellyttänyt 

äänestäjää. Maine ja mielikuvat tuntuivat liittyvän jonkinlaiseen ”me” -tunteeseen 

ehdokkaista. 

Kirkkoherraehdokkailla oli vaalikentällä erilainen määrä sosiaalista pääomaa, jota tässä 

tutkimuksessa kutsutaan myös paikalliseksi pääomaksi. Mikrotasolla ehdokkaan 

paikallinen pääoma muodostui hänen itsestään luomasta verkostosta.  Makrotasolla 

kirkkoherraehdokkaalla oli yhteiskunnallista sosiaalista pääomaa esimerkiksi paikalliseen 

poliittiseen puolueeseen.  Mesotason yhteydet, eli ehdokkaan yhteydet paikkakunnan 

lähiyhteisöihin, nousivat merkittäväksi pääomaksi. Sosiaalinen pääoma oli vaaleissa joko 

itse kerättyä tai sellaista, jota ehdokas ei itse aktiivisesti haalinut.  

Voimasuhteiden muuttaminen kentällä tuli aktiiviseksi siinä vaiheessa, kun ei ollut selvää, 

ketkä ehdokkaista lähtivät tekemään omaa aktiivista vaalityötä. Itse kerätty paikallinen 

pääoma näyttäytyi erityisesti Herttoniemen kirkkoherranvaaleissa merkityksellisenä. 

Oulun hiippakunnan kirkkoherranvaaleissa se oli vielä hyvin vaatimatonta. 

Herttoniemessä vaalityötä tehtiin lähinnä tukiryhmän kautta. Tukiryhmä organisoi 

kampanjan käytännön työn. Tukiryhmä muodostettiin vaaleissa kahden ehdokkaan taakse. 

Tukiryhmän vaikutus näkyi Herttoniemen vaalissa siten, että ehdokas, jolla sitä ei ollut, 

sai selvästi vähiten ääniä. Tukiryhmät koottiin ehdokkaan toimesta. Salossa ensimmäiselle 

vaalisijalle sijoitetun taakse kerääntyi tukijoita eri yhteyksistä, tukiryhmän omaisesti, 

mutta siinä ei ollut kyse niinkään aktiivisesta organisoimisesta. Oulun hiippakunnan 

vaaleissa tukiryhmät nähtiin muotoutuvan herätysliiketaustasta käsin. Salossa ylimääräistä 

ehdokasta lukuun ottamatta vaalityölle ei nähty tarvetta. Ylipäätään vaalityön perusmuoto 

näytti olevan ehdokkaan perinteinen vaaliesite. Myös kotisivut olivat suositut ja niitä oli 

melkein puolella ehdokkaista. Uutena vaalityön muotona kirkkoherranvaaleihin näyttää 

tekevän tuloaan yhteisöpalvelu Facebook, jossa sivut oli neljällä ehdokkaalla. Facebookin 

etuja ovat sen ilmaisuus ja nopea tapa tehdä, mahdollisuus kontrolloida kävijämäärää ja 

”tykkäyksiä” sekä mahdollisuus vuorovaikutukseen äänestäjien kanssa. 
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Kirkkoherranvaaleissa vaalityöllä on vaikutusta. Tästä Herttoniemi on hyvä esimerkki 

kolmannella vaalijalla olleen ehdokkaan haastaessa ennakkosuosikin. 

Vaalikentällä seurakuntalaiset edustivat ehdokkaille paikallista pääomaa. Seurakuntalaiset 

olivat pääoman kantajia. Toimijoina seurakuntalaiset eivät olleet Bourdieun mainitsemia 

”hiukkasia”, joita ulkoiset voimat mekaanisesti olisivat vetäneet tai siirtäneet. 

Seurakuntalaiset pelasivat vaalikentällä edustamansa pääoman puolesta. Tätä ehdokaspeliä 

paikkakunnalla ja seurakunnassa koettiin kentällä jonkin verran. Pääosin vaalit koettiin 

reiluina ja hyvähenkisinä. 

Ennakkoäänestys järjestettiin jokaisessa vaaliseurakunnassa. Ennakkoäänestyksissä ei 

muodostunut ongelmaksi äänestyksen järjestäminen useampaan paikkaan, vaikka 

vaalijärjestyksen tulkinnasta heräsi kahdessa vaalilautakunnassa ongelma. 

Ennakkoäänestys oli seurakunnissa vilkasta. Ennakkoäänten määrä oli keskiarvoltaan 59,5 

prosenttia kaikista annetuista äänistä. Tyrnävän kaltaisessa maalaisseurakunnassa 

seurakuntalaiset kävivät vielä hiukan enemmän äänestämässä varsinaisena vaalipäivänä. 

Ennakkoäänestys näyttää toimivan erityisen hyvin kaupunkiympäristössä. 

Varsinainen äänestys tapahtui kahdessa seurakunnassa yksipäiväisenä ja kahdessa 

kaksipäiväisenä.  Vaalit käynnistyivät kaikissa seurakunnissa heti messun päätyttyä 

sunnuntaina. Äänestäminen sujui rauhallisesti kaikissa seurakunnissa. Seurakunnassa, 

jossa oli ylimääräinen ehdokas, äänestyksen tekninen suoritus koettiin hankalana. Vaalien 

äänestysprosenttien keskiarvo oli 13 prosenttia, jota voi pitää kohtuullisena. Erityisesti 

äänestysprosentissa tuli näkyviin Etelä–Pohjoinen -ulottuvuus. Korkeimmat 

äänestysprosentit olivat Oulun hiippakunnassa, jossa kahden vaalin äänestysprosentti oli 

19,9 prosenttia, kun se Salon ja Herttoniemen osalta oli vain 6,1 prosenttia. 

Virkaan asettaminen järjestettiin noin 3–5 kuukauden kuluttua vaalipäivästä. Virkaan 

asettamiset olivat seurakunnalle suuri juhla. Virkaan asettaminen tapahtui seurakunnan 

pääkirkossa piispan johdolla sunnuntain pääjumalanpalveluksena. Keskimäärin niissä oli 

paikalla 41,5 prosenttia enemmän seurakuntalaisia kuin vaalinäytteissä keskimäärin. Tämä 

kertoo siitä, että uusi kirkkoherra on otettu laajasti vastaan koko seurakunnan 

kirkkoherrana. Virkaan asettamiset olivat juhlallisia tilaisuuksia, jossa erityisesti piispan 

läsnäoloa arvostettiin. Piispat puhuivat henkilökohtaisesti ja rohkaisevasti virkaan 

asetettavalle. Kirkkoherrat saarnasivat messuissa, joissa tuli jonkin verran näkyviin 

tilanteen konteksti. Virkaan asetettaville toimitus edusti uuden alkua ja työn 

vastaanottamista todellisesti. Piispat näkivät virkaan asettamisen johtajuuden 

vahvistamisena ja apostolisen perinteen jatkumona.  
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Tutkimuksessa huomattiin, että toimijoina tuomiokapituli, ehdokkaat ja seurakuntalaiset 

arvioivat ratkaiseviksi erilaisia pääoman muotoja. Tuomiokapituli arvosti ehdokkaassa 

kulttuurisen pääoman muotoja. Vaalikentälle tultaessa ehdokkaan tärkeimmäksi 

pelivälineeksi ja pääomaksi nousivat persoonallisuus, tuttuus ja paikallisuus. 

Seurakuntalaiset arvostivat kentällään paikallisen pääoman muotoja ja ruumiillista 

kulttuurista pääomaa (habitus) muodossa ”tykätty” tai ”mukava”. Seurakuntalaiset 

arvostivat myös vaalisijaa pääomana (samoin kuin ehdokkaat), sillä kolmessa neljästä 

tapauksessa seurakuntalaiset äänestivät tuomiokapitulin ensimmäiseksi sijoitetun uudeksi 

kirkkoherraksi.   Vaalisijalla oli siis merkitystä. Tämän tutkimuksen kirkkoherran vaalit 

ratkaisi ehdokkaan paikallinen pääoma. Varsinaisella vaalikentällä tarvittiin enemmän 

pääomaa kuin ehdokasasettelun kentällä. Tuomiokapitulin arvottamalla pääomalla ei 

voitettu vaalia, jos ehdokkaalla ei ollut vaalikentällä riittävää paikallista pääomaa. Jos 

ehdokkaalla oli kuitenkin riittävä paikallinen pääoma, hän voitti vaalin, vaikka vaalisija 

olisikin ollut heikoin. Paikallinen pääoma tuli tässä tutkimuksessa esiin 

seurakuntaliitoksina.                            

Vaalikentän voimasuhteet nimettiin tutkimuksessa ennakkosuosikin, haastajan ja 

kokeilijan roolien mukaan. Voimasuhteet vaalikentällä määrittyivät ehdokkaan paikallisen 

pääoman, vaalisijan ja ruumiillisen kulttuurisen pääomaan (aineistossa mukava, 

ystävällinen, supliikki). Näiden pääomien määrien myötä määräytyy ehdokkaan asema 

vaalikentällä ja vaalin sijoitus. 

Tämän tutkimuksen kirkkoherranvaaleista voidaan luoda kolme erilaista vaalityyppiä. 

Näistä Oulujoen ja Herttoniemen vaalit muodostavat ensimmäisen ryhmän. Tälle ryhmälle 

voi antaa nimen ”entisestä kirkkoherrasta uusi kirkkoherra”. Molemmissa tapauksissa 

vaalin voitti seurakuntaliitoksessa kirkkoherran viran menettänyt pappi.  Näissä vaaleissa 

alueellisuus vaikutti voimakkaasti. Tämä vaalityyppi voi tulevaisuudessa lisääntyä 

seurakuntahallinnon muuttuessa. Yleistäen ryhmä voisi olla nimeltään myös ”seurakunnan 

entisestä työntekijästä uusi kirkkoherra”. Toinen ryhmä muodostuu ”omasta papista uusi 

kirkkoherra” -vaalityypistä. Seurakunta äänesti selkeästi oman seurakunnan pappia. 

Tällainen vaali on yleinen maalaisseurakunnissa, kuten Tyrnävän seurakunnassa. Tämän 

tyyppiseen vaaliin kuuluu korkeahko äänestysprosentti, herätysliikkeet ja 

”puskaradiointi”. Kolmas kirkkoherranvaalityyppi on ”oma ehdokas ei saa vaalisijaa”. 

Tätä tyyppiä tutkimuksen vaaleista edusti Salon seurakunnan kirkkoherranvaali. Toisaalta 

Salon vaalissa mukana oli piirteitä muistakin vaalityypeistä. Tässä ryhmässä vaali 

muodostui ennalta arvaamattomaksi. Äänestäjät joutuivat valitsemaan oman ehdokkaan 

rinnalle myös toisen ehdokkaan tai kokonaan uuden ehdokkaan. Tässä vaalityypissä 

vaalisijalla ja mielikuvaprosessilla, eli symbolisella pääomalla oli suuri merkitys.  
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Vaalikentän voimasuhteita voidaan tarkastella myös vaalityypin mukaan. ”Entisestä 

kirkkoherrasta uusi kirkkoherra” -tyypissä vaalikentän voimasuhteet ja asemat 

muodostuivat jännittäviksi. Tähän vaikutti kahden ehdokkaan paikallinen pääoma. 

Toisessa tapauksessa haastaja oli töissä vaaliseurakunnassa ja toisessa tapauksessa 

ehdokas asui paikkakunnan alueella.  ”Omasta papista uusi kirkkoherra” -vaalityypissä 

asetelma kentällä määräytyi pitkälle jo ehdokasasettelussa ja pysyi samana koko prosessin 

ajan. Vaalikentän tilanne antoi mahdollisuuden pelaamiselle johtuen 

herätysliikevaikuttimista, mutta sitä ei kuitenkaan tapahtunut. Jännitys kentällä aiheutui 

juuri herätysliikeasetelmasta. ”Oma ehdokas ei saa vaalisijaa” -vaalityypissä oli kaikkein 

eniten muuttujia. Voimasuhteet ja asemat olivat liikkuvia loppuun asti. Mielenkiintoista 

on se, että kirkkoherranvaaleissa pelaaminen näyttää muodostuvan kahden kaupaksi. 

Pelikentän tietoisuuteen jaksetaan ikään kuin nostaa vain kaksi ehdokasta. Juuri kokeilijan 

rooliin jääneet olivat mielenkiintoisessa asemassa. Heidän strateginen orientaationsa 

vaaliin oli vaatimaton, eikä heitä otettu peliin kunnolla mukaan. 

Tutkimuksen otsikossa kysytään: tuomiokapitulin vai seurakuntalaisten valtaa? Valta 

kirkkoherranvaalissa jakaantui kummallekin. Kirkkoherranvaalin kentällä toimijat 

erottautuivat vallankäytön ja tehtävän suhteen. Tuomiokapituli käytti harkintavaltaa ja 

seurakuntalaiset täytäntöönpanovaltaa. Tuomiokapituli käytti valtaa varsinkin silloin, kun 

hakijoita kirkkoherraksi oli yli kolme. Tuomiokapituli saattoi rikkoa ennakkoasetelman 

vaaliin sijoittaessaan esimerkiksi seurakunnan paikallisehdokkaan ulos vaalisijoilta. 

Tuomiokapitulin rooli nousi näkyväksi nimenomaan isoissa hakijamäärissä. 

Pappisasessorit käyttivät yksittäisinä henkilöinä vaalissa eniten valtaa. Seurakuntalaiset 

pystyivät halutessaan käyttämään huomattavasti valtaa vaalissa, erityisesti asettuessaan 

ryhmänä jonkin ehdokkaan taakse. Vaalilautakunnan rooli jäi tekniseksi vaalilain 

toteuttajan rooliksi. Sen sijaan seurakunta kirkkoherran ja kirkkoneuvoston roolissa saattoi 

käyttää jonkin verran valtaa tiedotuksen muodossa. Seurakunnan käyttäessä vähän 

tiedotusresursseja saattoi olettaa tutuimman ehdokkaan olleen vahvoilla. Median vaikutus 

vallankäyttäjänä jäi näissä vaaleissa vähäiseksi. Mielikuvia vaaleissa syntyi ja niillä oli 

vaikutusta vaalin kulkuun. Mielikuvat eivät kuitenkaan syntyneet niinkään median 

manipuloinnin kuin seurakuntalaisten prosessoinnin seurauksena. Ehdokkailla olisi ollut 

mahdollisuus käyttää valtaa asemassaan seurakunnan työntekijänä. Näin ei kuitenkaan 

käynyt. Toisaalta ehdokkaat pystyivät kampanjoinnillaan vaikuttamaan 

äänestyskäyttäytymiseen. Toimijoista tuomiokapitulilla ja vaalilautakunnalla on vaalin 

toteutumisen kannalta tärkein tehtävä. Tietynlaisina toimijoina näkyvintä roolia käyttivät 

sen sijaan ehdokkaat ja julkisuus (media, tiedotus, mielikuvat).  

Symbolinen väkivalta eli valtaa pitävien halu pitää vallitseva strategia voimassa tuli 

vaaliprosessissa esiin. Tuomiokapitulien avainhenkilöt, joilla on vaaliprosessissa erityinen 
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toimijan asema, saattoivat nähdä vaalijärjestelmässä varjopuolia, mutta tärkeimpänä 

pidettiin tuomiokapitulin otetta vaalista. Toisekseen symbolinen väkivalta tuli esiin 

naisehdokkaiden näkemyksissä. Heidän mukaansa järjestelmä suosii miehiä. Tutkimuksen 

vaalikentillä havaittiin ortodoksiaa kirkkoherran vaalijärjestelmästä. Bourdieun mukaisesti 

vaalijärjestelmä hyväksyttiin hallitsevaksi (doksa), mutta sitä myös kyseenalaistettiin. 

Heterodoksiaa eli doksan kyseenalaistavia näkemyksiä vaaliprosessissa esiintyi 

ehdokkaiden kritisoidessa kansanvaalin huonoa äänestysprosenttia sekä hallinnollisen 

kokemuksen näkymättömyyttä. Kansanvaali suosi ehdokkaiden mielestä sekä ”hyvää 

tyyppiä” että kapitulin vaaliehdotusta. Myös seurakuntalaisten ajatuksissa esiintyi 

heterodoksiaa, kun ylimääräisen ehdokkaan asema koettiin epäoikeudenmukaisena 

vaalissa. Heterodoksiassa on näiltä osin kyse myös siitä, että kentän rajoja haluaan 

laajentaa. Kentälle halutaan tulla ja siksi kyseenalaistetaan vallitseva käytäntö.  

Välittömällä kirkkoherran vaalitavalla on paikkansa. Tämän puolesta puhuu ainakin 

seurakunta-aktiivien kiinnostus kirkkoherran valinnasta. Kirkkoherranvaalit lisäsivät 

seurakunta-aktiivisuutta. Kokonaisuutena tarkasteltuna kirkkoherranvaalijärjestelmän 

mielekkyyttä lisäisi ennestään perusteltu ehdokasasettelu (kannustaisi nuorempiakin 

pappeja hakemaan), seurakunnan tai seurakuntayhtymän kokonaisvaltainen tiedotustyö 

vaaleissa (tämä vähentäisi ehdokkaiden tarvetta omalle vaalityölle ja samalla vaalityön 

problematiikkaa), ehdokkaiden yhteiset pelisäännöt sekä 

ennakkoäänestysmahdollisuuksien lisääminen. Mielenkiintoista on tulevaisuudessa nähdä, 

miten seurakunnat haluavat kirkkoherransa valita. Pidetäänkö vaalit jatkossa välittöminä 

vai välillisinä ja antaako tuomiokapituli välillisille vaaleille luvan? Ennen kuin laki 

muuttuu, on ollut tarpeellista tallentaa tutkimuksen muotoon välitön vaali sellaisessa 

muodossa kuin se Suomessa evankelis-luterilaisessa kirkossa on kautta aikain ollut. 

Tämän tutkimuksen viiteteoriaan nähden välillinen vaali poistaisi vaalikentältä suuren 

osan pelaamista. Pelaamisen kenttä muuttuisi välillisen vaalin myötä, mutta pelaamista se 

tuskin poistaisi. Pelaaminen saattaisi uppoutua piirien syviin rinkeihin. Luultavasti 

luottamushenkilöiden taustavaikuttimet kasvaisivat. Myös politisoituminen saattaisi näkyä 

vahvemmin kuin esimerkiksi kappalaisen vaalissa. Ehdokkaiden kannalta työ kuitenkin 

helpottuisi, erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa oma vaalityö on merkittävä ja raskas osa 

vaaliprosessia. Ehdokkaiden tiedostaessa valitsijansa, vaalityö saattaisi kohdistua 

hienostuneesti luottamushenkilöiden taustaryhmiin ja luottamushenkilöihin itseensä. 

Välillinen vaali tulisi vähentämään paikallisen pääoman merkitystä valinnassa. Niin 

sanottu ”tuttuus-efekti” hälvenisi, ainakin kaupunkiseurakunnissa. Maalla hakijamäärät 

pysynevät pienempinä, ”meidän pappi” -efektin säilyessä. Kaupunkiseurakuntien 

välillisissä kirkkoherranvaaleissa korostuisi entisestään hallinto-osaaminen ja 

johtajakokemus.  
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Tätä tutkimusta tehdessä tuli esille lukuisia aiheita lisätutkimukselle. Tälle tutkimukselle 

tyypillinen prosessikuvaus antaa informaatiota pikemmin laajasti kuin yksityiskohtaisesti. 

Erityisesti tutkimuksessa nousi esille tarve tarkemmalle pääoma-analyysille. Ehdokkaiden 

sosiaalisen pääoman tarkka selvittäminen tarvitsisi verkostoanalyysin. Erityisen 

kiinnostavaksi nousi seurakuntalaisten sisäpiirin selvittäminen. Oma 

tutkimuskokonaisuutensa olisi seurakuntalaisten vallan käyttö ja ohjautuvuus. Olisi 

mielenkiintoista selvittää, miten pitkälle se ohjautuu luottamushenkilöiden kautta, vai jopa 

kokonaan luottamushenkilöverkoston ohi. Tutkimuskehyksen antaisi seurakuntalaisten 

uskonnollisuustyypit. Oman kvantitatiivisen aineiston ansaitsisi myös seurakuntalaisten 

arvostamat ehdokkaan pääomat. Ehdokkaiden pääomien arvo saattaisi vaihdella eri 

uskonnollisuustyyppien mukaan. Tähän voisi liittää tutkimuksen kirkkoherran 

johtamisesta ja asemasta seurakuntalaisen näkökulmasta. Kokonaisuudessaan uuden 

kirkkolain tarjoamat mahdollisuudet kirkkoherranvaalille antavat aiheen aivan uudelle 

tutkimukselle. 

Bourdieun kenttäteoria antoi tutkimukselle varsin pätevän työkalun. Teoriasta olisi vielä 

ollut paljon ammennettavaa tälle tutkimukselle. Tässä tutkimus olisi kuitenkin tarvinnut 

laajempaa pääoma-analyysia aineistoksi. Bourdieun teoria auttoi näkemään vaalin 

taistelujen kenttänä. Vaikka vaalit käytiin ulkoisesti sopuisasti, laidoilla on pelattu 

kunnolla. Tämä ei tarkoita, että peli olisi ollut likaista, mutta pelaamista kuitenkin. 

Haastavaa Bourdieun teoriassa oli habitus-käsitteen käyttö. Bourdieulle habitus on laaja, 

mutta myös jokseenkin monimutkainenkin käsite. Symbolinen väkivalta tuli 

tutkimuksessa mielenkiintoisesti esille. Naisnäkökulmaa kirkkoherranvaaleissa on tuotu 

jonkin verran viime aikoina esille. Symbolisen väkivallan näkeminen osana kirkollista 

koneistoa antaisi aihetta monelle tutkimukselle. 

Tutkimusaineiston kautta on piirtynyt kuva neljästä kirkkoherranvaalista. 

Tutkimuksellisesti vaaliprosessi olisi tarjonnut lisänäkökulmia, jos aineistossa olisi ollut 

mukana esimerkiksi valitusprosessi tai vaikkapa kaksi saman vaaliseurakunnan työntekijää 

ehdokkaina. Tutkimuksen lopuksi on kuitenkin hyvä todeta, että lopultakin 

mielenkiintoisimmaksi vaaleissa nousi hakijat ja ehdokkaat sekä heidän luomansa 

vaalikentän voimasuhteet. 
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LIITTEET: 
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KJ Kirkkojärjestys 

KL Kirkkolaki 

KVJ Kirkon vaalijärjestys 
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O vlk ptk Oulujoen vaalilautakunan pöytäkirja 
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T vlk ptk  Tyrnävän vaalilautakunnan pöytäkirja 

H vptk Herttoniemen vaalipöytäkirja 

O vptk Oulujoen vaalipöytäkirja 

S vptk Salon vaalipöytäkirja 

T vptk Tyrnävän vaalipöytäkirja 
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Liite 1: 

Vaalinäyte- Jäsennelty havainnointi  

– sanaton ja sanallinen viestintä 

Paikka: 

 
Aika: 

 
 

Sakasti ennen messun alkua (millainen tunnelma, ketä paikalla ym.) 

 
Jumalanpalvelus 
 

Ehdokas 
 

Esiintyminen (esim. varmaa, hapuilevaa, kosiskelevaa, anteeksipyytelevää, valmisteltua)   

 
Miten kirkkoherrakandidaatti asennoitui tilaisuuteen, miten toi itseään esille, näkyikö 

johtajuutta ym.  
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Puheet ja saarna (mitä teemoja, mitä liittymäkohtia vaaliin, näkyikö ja kuuluiko erityinen 

valmistautuminen, huolellisuus, ym.) 

 
Näkyikö vaalinäyte jumalanpalveluksen teksti-, virsi-, rukousvalinnoissa 

 
Roolit, tehtäväjako pappien kesken, tehtiinkö asiat normaalilla tavalla kotiseurakunnassa – 

jotain toisin? 

 
 

Ihmiset ja vuorovaikutus 

 

Määrä (paljonko, minkä ikäisiä, mistä päin) 

 
Osallistuminen (laulettiinko virsiä, aktiivisuus yleensä) 

 
Tunnelma kirkossa (esim. vapautunut, juhlallinen, odottava, hiljainen, vaivaantunut, miten 

vaalinäyte näkyi tunnelmassa) 

 
KOKONAISUUS  

 

Mitä ajatuksia jäi kokonaisuudesta? 

 
tehtiinkö vaalinäytteessä muuten vaalityötä, jaettiinko esitteitä tai muuta 

 
MUUTA 

 
 
Liite 2.  

Ehdokkaiden vaalipaneeli/vaalitilaisuus - Jäsennelty havainnointi  

– sanaton ja sanallinen viestintä 

Paikka: 

 
Aika: 

 
 

Ehdokkaat 
 

Esiintyminen (esim. varmaa, hapuilevaa, kosiskelevaa, anteeksipyytelevää, valmisteltua)   

 
Miten ehdokas asennoitui tilaisuuteen, miten toi itseänsä esille 

 
Miten suhtautui kysymyksiin, vastattiinko kysymyksiin 

 
 

Ihmiset ja vuorovaikutus 

 

Määrä (paljonko, minkä ikäisiä, mistä päin) 
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Millaisia kysymyksiä tehtiin, mitä teemoja esillä 

 
Reaktiot (miten seurakunta reagoi puheisiin, retorisiin/suoriin kysymyksiin, vastauksiin) 

 
 

Ympäristö 

 

Tunnelma (esim. vapautunut, odottava, hiljainen, vaivaantunut) 

 
Miten vaalit olivat esillä (suoraa vaalityötä, ehdokkaan esittelyä) 

 
Seurakunnan työntekijät (oliko mahdollisia seurakunnan työntekijöitä, 

luottamushenkilöitä) 

 
 

KOKONAISUUS – Millainen runko illassa oli? 

( sanallinen ja sanaton viestintä – mitä nousi esille) 

 
MUUTA 

 
 

Liite 3: 

Virkaanasettaminen - Jäsennelty havainnointi  

– sanaton ja sanallinen viestintä 

Paikka:  

 
Aika:     

 
 

Sakastissa ennen ja jälkeen messun 

 
Virkaan asetettava messussa 
 

Esiintyminen  

 
Miten uusi kirkkoherra asennoitui tilaisuuteen, miten toi itseänsä esille 

 
Puheet ja saarna 

 
Roolit, tehtäväjako 

 
Ihmiset ja vuorovaikutus 

 

Määrä (paljonko, minkä ikäisiä, mistä päin) 

 
Osallistuminen (laulettiinko virsiä, aktiivisuus yleensä) 
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Reaktiot (miten seurakunta reagoi puheisiin, retorisiin/suoriin kysymyksiin, vastauksiin) 

 
Piispa 

 

Esiintyminen, osallistuminen 

 
Mitä teemoja nosti esille, sanat 

 
Ympäristö 

 

Tunnelma (esim. vapautunut, odottava, hiljainen, vaivaantunut) 

 
Seurakunnan työntekijät (oliko mahdollisia seurakunnan työntekijöitä omasta 

seurakunnasta/entisestä seurakunnasta, luottamushenkilöitä) 

 
KOKONAISUUS – Millainen runko oli? 

(Sanallinen ja sanaton viestintä – mitä nousi esille) 

 
MUUTA 

 
 

JUHLA MESSUN JÄLKEEN 

 

Tunnelma ja ihmiset (määrästä ja paikalla olevista) 

 
Ohjelma (puhujat, esiintyjät ym.) 

 
Muuta (jotain silmiinpistävää ym.) 

 
 
Liite 4: 

Havainnointi – vaalipäivä/Ennakkoäänestys 

 

IHMISET 

 
YMPÄRISTÖ 

 
VUOROVAIKUTUS 

 
TILANNE 

 

Liite 5: 

Ehdokkaan haastattelurunko 

 

Tutustuminen 

Hakuprosessiin hakeutuminen 

- Ratkaisu hakemisesta 
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- Motiivit 

- Tietoisuus hakutilanteesta 

Hakuprosessissa mukana oleminen 

- Tunnelmat 

- Kokemukset 

Tuomiokapitulin työskentely 

- Millaisia ajatuksia herätti tuomiokapitulin sijoittelu vaalisijoille 

- Kokemus haastattelusta 

- Kapitulin rooli vaaliprosessissa 

Vaaliprosessi seurakunnassa 

- Vaalinäyte: kokemus, tarpeellisuus, erikoisuus, ohjeet 

- Ajatukset oman seurakunnan hakijana tai ulkopuolelta tulevana 

- Kokemukset vaalipaneelista 

- Vaalityön tekeminen 

- Taustatuki 

- Taustaryhmän vaikutus 

- Kokemus media- tai ehdokaspelistä 

- Ääneensanomattomia asioita 

- Ehdokkaiden suhde toisiin 

- Vaalin äänestysprosentti 

- Julkisuus 

- Vaalipäivän tunnelmat 

- Vaalin ratkaisu 

- Virkaan asettaminen 

Kirkkoherranvaalijärjestelmä 

- Vaalin toimijoiden sopusuhtaisuus vaalijärjestelmässä 

- Nykyinen järjestelmä 

- Kehittäminen 

- Millaista ehdokasta nykyinen järjestelmä suosii 

Mitä muuta haluaisitte sanoa? 

 
Liite 6: 

Haastattelurunko – vaalilautakunnan puheenjohtaja/-sihteeri 

 

Tutustuminen 

Tehtävä ja rooli vaalilautakunnassa 

- Tehtävään valikoituminen 

- Millaista oli työskentely vaalilautakunnassa 

- Näkökulma vaaleihin 

Vaaliprosessi tuomiokapitulissa 

- Vaalisijat 

Vaaliprosessi vaalilautakunnassa 

- Vaalilautakunnan kokoukset 

- Budjetti 

- Eri vaiheet, kriittisin vaihe 

- Korostukset 

- Vaalipaneelit ja - tilaisuudet 

- Odotukset ja tavoitteet vaaliin 
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- Vaalin ratkaisu 

- Vaalipäivän tunnelmat ja asiat 

- Ääntenlasku 

- Äänestysaika 

- Äänestyksen jälkeen 

- Ääneensanomattomia asioita 

Vaaliprosessi seurakunnassa 

- Vaalityön raamit ja vapaus 

- Työyhteisön näkökulmat vaaliin 

- Vaalinäytteet 

- Kokemus media- tai ehdokaspelistä 

- Palaute vaalilautakunnan työskentelystä 

- Luottamushenkilön näkökulma vaaliin 

Kirkkoherran vaalijärjestelmä 

- Ajatukset nykyjärjestelmästä 

- Ajatukset välillisestä vaalista 

- Järjestelmän kehittäminen 

- Järjestelmän hyvät ja huonot puolet 

Mitä muuta haluaisitte sanoa? 

 
Liite 7: 

Tuomiokapitulin jäsenen (piispan, pappisasessorin, lakimiesasessorin) haastattelu 

 

Tutustuminen 

Tehtävä ja rooli kirkkoherranvaalin ehdollepanossa 

Vaaliehdotuksen syntyminen 

- Pappisasessorin valmisteluprosessi: 

työtavat, vaiheet, valmisteluaika, taustatiedot 

- Tuomiokapitulin valmisteluprosessi 

- Tuomiokapitulin rooli, eri jäsenten roolit, vallan käyttö 

- Seurakunnan lausunto 

- Ehdollepano 

- Kelpoisuus 

- Haastattelu 

- Valitukset 

Kirkkoherranvaaliprosessi 

- Vaalinäytepäivät 

- Vaalinäytteet 

- Kokemukset prosessista 

- Oleellisinta ehdollepanossa ja vaaliprosessissa 

- Jotain ääneensanomatonta 

- Suhtautuminen vaalityöhön 

- Sukupuoliulottuvuus 

- Virkaan asettaminen 

Kirkkoherranvaalijärjestelmä 

- Nykyjärjestelmän toimivuus 

- Kansan vaali vai välillinen vaali 

- Millaista ehdokasta järjestelmä suosii 
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- Äänestysprosentit 

Kirkkoherran työ 

- Kirkkoherranviran tulevaisuus 

- Kehittäminen 

Mitä muuta? 

 
Liite 8: 

Seurakuntalaisen haastattelurunko 

 

Tutustuminen 

Etukäteistunnelmat vaalista 

Vaaliprosessi tuomiokapitulissa 

- Onko vaalisijoilla jotakin merkitystä 

- Vaalisijojen määrä 

Vaaliprosessi seurakunnassa 

- Millä tavalla mukana vaaleissa 

- Miten aktiivisesti 

- Mikä on kiinnostanut 

- Vaalinäytteet, mihin huomio kiinnittyi, tarpeellisuus 

- Vaalipaneelit ja -tilaisuudet 

- Tiedotus, oliko helppo saada informaatiota, mistä 

- Vaalityö 

- Kokemus media- tai ehdokaspelistä  

- Tunnelmat vaalin aikana ja vaalin jälkeen 

Äänestäminen 

- Missä vaiheessa äänestyspäätös 

- Oman ehdokkaan löytäminen: tuttuus, piirteet, hengellisyys, 

- Vaalin tulos 

- Millaista oli käydä äänestämässä 

Kirkkoherran työ 

- Pappi vai johtaja 

- Odotukset 

Kirkkoherranvaalijärjestelmä 

- Kansanvaali vai välillinen vaali 

- Kehittäminen 

Mitä muuta?  


