
USKONNOLLISTEN YHDYSKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄT 31.12.2007 (29.8.2008)

Väestörekisterikeskus (VRK) julkaisi kesän kynnyksellä rekisteröityjen uskonnollisten 
yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2007.  Luettelossa ei ole valtiokirkkoja (Suomen evankelis-
luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko), ainoastaan muut uskonnolliset yhdyskunnat.

Kaiken kaikkiaan muutokset jäsenmäärissä vuonna 2007 olivat pieniä.  Kymmeniin tuhansiin 
noussut erovirta evankelis-luterilaisesta kirkosta ei suuntaudu muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. 
Eroavat jäävät yhdyskuntien ulkopuolelle.  Suomi maallistuu myös tämän tilaston valossa.

Suomen Adventtikirkolla ja Jehovan todistajilla suurin jäsenkato 

Eniten jäseniään menetti Suomen Adventtikirkko, 136 jäsentä: jäsenmäärä laski 3 813 jäseneen. 
Toiseksi suurin jäsenkato kohtasi Jehovan todistajia, 115 jäsentä.  Jäsenmäärä oli 18 071.  Jos 
jäsenkato jatkuu, 18 000 raja alittuu kuluvana vuonna, mutta yhdyskunta säilyttää kirkkaasti 
suurimman yhdyskunnan asemansa.

Suurimmat kasvajat

Eniten jäsenmääräänsä lisäsi Suomen Helluntaikirkko (+931), jonka jäsenmäärä on 3 251. 
Yhdyskunta on nyt tilaston viidenneksi suurin ja ohittanee tänä vuonna neljäntenä olevan Suomen 
Adventtikirkon.

Helluntailiikkeessä on n. 240 suomenkielistä seurakuntaa ja yhteensä n. 47 000 jäsentä.  Näistä 
toistaiseksi vain n. 30 seurakuntaa on liittynyt Suomen Helluntaikirkkoon, mutta prosessi jatkuu 
hiljalleen.    

Katolinen kirkko Suomessa on saanut uusia jäseniä maahanmuuttajista.  Se on tilastokolmonen ja 
kasvatti jäsenmääräänsä 387 jäsenellä.  Yhdeksän tuhannen raja meni rikki, jäsenmäärä on nyt 
9 117.

Helsinki Islam Keskus kasvoi 231 jäsenellä 1 482 jäseneen.  Se on Suomen suurin islamilainen 
yhdyskunta ja tilaston yhdeksäs.  Vain harvat Suomeen muuttaneet muslimit ovat liittyneet 
islamilaisiin yhdyskuntiin.  Potentiaalisia liittyjiä on kymmeniä tuhansia, mutta myös heitä 
jäsenikseen tavoittelevia uusia islamilaisia yhdyskuntia on jo suuri määrä.  Heikko liittyminen 
yhdyskuntiin voi kuitenkin kieliä myös siitä, ettei uskonto kiinnostakaan kovin paljon kaikkia 
muslimeita.  Esim. Ruotsissa on arvioitu, että maassa asuvista 450 000 muslimista vain neljäsosa on 
uskovaisia.  Osa muslimeistakin maallistuu.

Ortodoksisen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi (+132) uudelle sataluvulle ollen 
1 585 jäsentä.  Se on tilaston seitsemäs.  

Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan jäsenkasvu oli 130 ja jäsenmäärä nyt 769 jäsentä.  Se on 
tilastossa sijalla 12 ja Suomen toiseksi suurin islamilainen yhdyskunta. 

Hämmästyttävän kasvuloikan teki Suomen Kristiyhteisö kasvamalla 77 jäsenestä 207 jäseneen 
(+130).  Tällä loikalla se onnistui kiilaamaan itsensä niiden yhdyskuntien joukkoon, joille valtio 
alkoi tänä vuonna jakaa yleisavustuksia (ks. tarkemmin http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti247.pdf). 

Viimeinen yli sadan jäsenen kasvua osoittava yhdyskunta on Pohjois-Suomen Islamilainen 
Yhdyskunta.  Se kasvoi 84 jäsenestä 206 jäseneen (+122).  

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti247.pdf


Islamilaiset yhdyskunnat lisääntyvät ja jäsenmäärät kasvavat

Mielenkiintoisin seikka on islamilaisten yhdyskuntien lukumäärän kasvu.  Kun VRK:n luettelo 
listaa nyt yhteensä 58 yhdyskuntaa, näistä peräti 20 on islamilaisia.  Valtion yleisavustukseen 
kelpuutettavia (jäsenmäärä vähintään 200) näistä on jo kahdeksan.  Yhdyskuntiin kuuluvien 
muslimien yhteenlaskettu lukumäärä on n. 5 600.  

Suurimmat arviot Suomessa olevien muslimien määrästä ovat n. 40 000.  Selvää on, että tähän 
saakka vain pienehkö vähemmistö heistä on nähnyt tarpeelliseksi liittyä johonkin islamilaiseen 
yhdyskuntaan.  Kun tieto valtionavustuksista tänä vuonna kiirii muslimien piirissä, sillä on 
yhdyskuntiin liittymistä lisäävä vaikutus.  

Valtionavustuksen jako-osuus per jäsen on tänä vuonna 4,87 euroa.  Se on vain 28 prosenttia 
niinkin syrjityn vähemmistön kuin vapaa-ajattelijain etujärjestön, Vapaa-ajattelijain liiton, 
saamasta, maksavaa jäsentä kohti lasketusta avustuksesta.        

Kymmenen suurinta 31.12.2007

1. Jehovat todistajat 18 071
2. Suomen Vapaakirkko 13 786
3. Katolinen kirkko Suomessa   9 117
4. Suomen Adventtikirkko   3 813
5. Suomen Helluntaikirkko   3 251
6. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk-
    sen Kristuksen kirkko (mormonit)     3 246
7. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen 
    seurakunta   1 585
8. Suomen baptistiyhdyskunta   1 498
9. Helsinki Islam Keskus   1 482
10. Helsingin juutalainen seurakunta   1 059

Tilastojen mukaan näistä kasvavia ovat Suomen Vapaakirkko, Katolinen kirkko Suomessa, Suomen 
Helluntaikirkko, Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta ja Helsinki Islam Keskus. 
Jäsenkadosta kärsivät Jehovan todistajat sekä Suomen Adventtikirkko.  Muiden jäsenmäärä on 
käytännössä paikallaan.  VRK:n jäsenmäärätilasto julkaistaan kerran vuodessa.

Kimmo Sundström 
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