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Arvoisa arkkipiispa, hyvät kirkolliskokouksen jäsenet, 
Ärade ärkebiskop, bästa medlemmar i kyrkomötet! 

  
Reformaation merkkivuoden juhlallisuudet alkoivat viime viikolla Lundissa 
ekumeenisella tapahtumalla, johon osallistui myös paavi Franciscus. Merkkivuotta 
juhlitaan ensimmäisen kerran ekumeenisesti. Se, että luterilaiset ja katolilaiset 
voivat viettää reformaation merkkivuotta yhdessä, on suuri merkkipaalu myös 
ekumeenisessa yhteistyössä.  
  
Aiempina vuosisatoina vastakkainasettelu katolisen ja luterilaisen kirkon välillä oli 
jyrkkä. Sitä käytettiin maallisen valtapolitiikan välineenä ja sen nimissä käytiin sotia. 
Vuoropuhelun myötä on kasvanut ymmärrys siitä, että yhdistävät tekijät kirkkojen 
välillä ovat kuitenkin paljon merkittävämmät kuin erot. 
Samanlaista kehitystä tulisi edistää myös uskontojen välisissä suhteissa. Evankelis-
luterilainen kirkko on aktiivisesti kehittänyt vuoropuhelua muiden uskontojen 
kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö omalta osaltaan edistää vuoropuhelua 
valtionavustuksilla. 
  
  
Hyvät kuulijat! 

Vuoden vaihteessa alkaa myös Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi. Niin kuin 
reformaation merkkivuotta vietetään ekumeenisesti yhdessä, myös itsenäisyyden 
juhlavuoden teemana on ”yhdessä”. Tarkoituksena on, että juhlavuotta voivat 
viettää yhdessä kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät.  
  
Seurakuntien järjestämät tapahtumat istuisivat hyvin juhlavuoden ohjelmistoon. 
Kutsun kaikkia seurakuntia mukaan itsenäisyyden juhlavuoden viettoon ja 
yhdistämään reformaation merkkivuosi Suomi 100 -juhlavuoteen – yhdessä. 
  
  
Hyvät kuulijat! 

  
Joka toinen maanantai-ilta hallitus kokoontuu strategiaistuntoon, jossa käymme läpi 
isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Otin eilen puheeksi työelämän ja opiskelun 
ulkopuolelle jääneet nuoret. Tilanne on huolestuttava. Jopa joka viides nuori mies 



20 ja 24 vuoden ikähaarukassa on jäänyt ikään kuin tyhjän päälle: ei opiskele, ei tee 
työtä.  
  
Tutkijoiden ammattikielessä puhutaan NEET-nuorista. Lyhenne tulee sanoista 
Neither in Education nor in Employment or Training: ei opiskele, ei käy töissä, ei ole 
harjoittelussa.  
  
Näiden nuorten määrä lähti kasvuun vuonna 2008 alkaneen talouskriisin myötä, ja 
erityisesti miesten syrjäytyminen alkoi nousta: luku kasvoi melkein kymmenen 
prosenttiyksikköä kymmenessä vuodessa. 
  
Muuallakin Euroopassa näin kävi, mutta useimmissa muissa maissa ongelma taittui 
ja korjaantui. Meillä näin ei tapahtunut.  Talouskriisi jätti jälkensä erityisesti 
suomalaisiin nuoriin miehiin. 
  
Tiedämme, että tilanne on jatkuessaan inhimillisesti raskas. Mitä kauemmin työn ja 
opiskelun ulkopuolella oleminen kestää, sitä enemmän ongelmia 
kasautuu.  Riippuvuus toimeentulotuesta, psykiatriset ongelmat ja rikostuomiot 
kaikki yleistyvät, mitä pidempään työn ja opiskelun ulkopuolella ollaan. 
  
Tiedämme, että syyt syrjäytymiseen on moninaiset. Selvä yhteys on havaittu huonon 
peruskoulumenestyksen sekä heikon luku- ja laskutaidon kanssa. Vanhempien 
matala koulutustaso ja työttömyys ovat riskitekijöitä; meillä huono-osaisuus 
periytyy. Myös ulkomaalaistausta korreloi valitettavan voimakkaasti. 
  
Koulutusjärjestelmän osalta toimemme alkavat jo varhaiskasvatuksesta. Siellä 
annetaan lapsille elinikäisen oppimisen valmiuksia, sosiaalisia taitoja ja tasoitetaan 
lähtökohtien eroja turvallisten aikuisten seurassa. Peruskoulussa pidetään huoli 
siitä, että jokainen saa hyvät perustaidot ja riittävät oppimisen edellytykset. 
Uudistuvassa peruskoulussa on tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori löytää omat 
vahvuutensa, saa onnistumisen kokemuksia ja että hänestä pidetään huolta. 
Ammatillisen koulutuksen reformissa korostuu tekemällä oppiminen, ja 
oppilaitoksille annetaan myös rahoitusjärjestelmän puolesta kannustin pitää 
opiskelijoista kiinni. Nykyään yksi kolmesta aloittaneesta jättää ammatilliset opinnot 
kesken. 
  
Näiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäksi teemme myös korjaavia toimia. 
Etsivän nuorisotyön, työpajatoiminnan ja nuorten aikuisten osaamisohjelman 
tarkoituksena on auttaa niitä, jotka ovat jo pudonneet yhteiskunnan kelkasta ja jotka 
ovat vaarassa jäädä pysyvästi ulkopuolelle. 



  
On tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori saa osallistumisen ja osallisuuden 
kokemuksia, luovaa tekemistä, yhdessäoloa, vaikutusmahdollisuuksia. Näitä kaikkia 
seurakuntien toiminnassa tarjotaan. Pidän tätä tärkeänä. Kirkko tekee myös 
arvokasta työtä juuri niiden tavoittamiseksi, joita kukaan muu yhteiskunnassa ei 
tahdo löytää. Kiitos teille siitä! Seurakuntien toiminnassa tarjotaan juuri sellaisia 
osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia, jotka voivat olla murtamassa 
syrjäytymisen kierrettä.  
  
Yhdistetään siis voimat – kukin omassa roolissamme – nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja ulkopuolelle jääneiden auttamiseksi. Kutsun kirkon edustajat 
mukaan tähän työhön valtiovallan kanssa – yhdessä. 
  
  
Hyvät kuulijat! 

  
Reformaation merkkivuosi aloitetaan täällä kirkolliskokouksessa pohtimalla kirkon 
organisaation ja toiminnan reformia. Kirkon tulevaisuuskomitea on saanut valmiiksi 
mietintönsä, jossa on tarkasteltu kirkon organisaatiota kokonaisuutena.  
  
Komitean ehdotukset koskevat pääasiassa kirkon sisäistä organisaatiota ja 
toimintaa. Komitea esittää kirkollisen sääntelyn olennaista karsimista ja 
keventämistä. Sääntelyn karsiminen lisäisi hallinnon ja toiminnan joustavuutta. 
Kirkkolain keventäminen myös vahvistaisi kirkon autonomiaa. Mielestäni ehdotus on 
kannatettava myös valtion kannalta. Kirkkolain tasolla säädetään nykyisin paljon 
sellaista, joka sopisi hyvin kirkon itsensä päätettäväksi. 
Nuorisoasioista vastaava ministerinä on syytä erityisesti kiittää komiteaa siitä, että 
nuorten osallistumismahdollisuuksiin kirkon toiminnan ja hallinnon eri tasoilla on 
kiinnitetty erityistä huomiota. 
  
  
Ärade kyrkomötesdelegater! 

  
Jag har glädjen att på hela statsrådets vägnar framföra vår hälsning till kyrkomötet. 
Jag önskar Er framgång i Er utmanande uppgift. 
Arvoisat kirkolliskokousedustajat! 

  
Minulla on ilo tuoda kirkolliskokoukselle valtioneuvoston tervehdys. Toivotan teille 
menestystä tärkeään tehtäväänne. 
 


