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Liitetaulukko 1. Aineiston vuosittaiset otoskoot ja painokertoimet

Liitetaulukot 1–5

Vuosi Otoskoko Painokerroin 
2011–2020

Painokerroin 
2018–2020

2011 105 3,15  

2012 91 3,23

2013 129 3,28  

2014 190 2,95

2015 103 3,15  

2016 121 2,97

2017 120 3,12  

2018 1 022 0,41 1,04

2019 992 0,40 1,03

2020 958 0,36 0,92

Tuomas Äystö & Aki Koivula & Anna Wessman & Jere Kyyrö & Titus Hjelm: Miksi suomalaiset eroavat  
evankelis-luterilaisesta kirkosta? (YP 2/22)
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Liitetaulukko 2. Aineiston luokittelu

Luoki-
tus

Selitys Aineistoesimerkki

Talous & hyöty
t1 kirkollisvero / verot (ei spesifioitu) 1,5:in kirkollisvero on liian suuri.
t2 oma taloustilanne / rahan säästäminen / raha tai talous (ei spesifioitu) pieni eläke
t3 ei käytä kirkon palveluita / ei käy kirkossa / ei saa vastinetta rahoilleen Kirkon toiminta ei vastaa sitä rahasummaa, jonka siitä veroilla maksan vuodessa.
t4 kirkolla on jo tarpeeksi varallisuutta / kirkko on rahastusta Kumallista, jos haluat mennä kirkkoon konserttiin, niin  siintäkin pitää maksaa!
t5 kirkko käyttää varojaan väärin rahat menevät täysin vääriin paikkoihin piispojen ja kirkkoherrojen ylel-

liseen elämään
t6 ei halua tukea kirkkoa tai kristillistä tahoa rahallisesti En aio enää maksaa penniäkään millekään tekopyhälle organisaatiolle.
t7 kirkkoon pääsee ilmaiseksikin / uskonnon ei tule maksaa Uskoni pysyy herraan ilman tätäkin rahaa.
t8 hautaamiskustannukset älytön maksu työssä käyvälle, mistä ei saa ees hautapaikkaa ilmatteeks.
t0 muu talouteen tai hyötyyn liittyvä syy koska seurakunnat eivät anna vuokra-alennusta tässä Koronatilanteessa
Uskomukset & opit
u1 ateisti / ei usko jumalaan / ei usko yliluonnolliseen En usko evankelisluterilaisen kirkon opetuksiin.
u2 ei usko kirkon opettamalla tavalla / usko ei vaadi kirkkoa En koe kirkkoa osaksi omaa uskoani.
u3 edustaa toista uskontoa / uskonto tai kirkkokunta vaihtunut Liityin [paikkakunta poistettu] baptistiseurakuntaan
u4 oma maailmankatsomus tai vakaumus (ei spesifioitu) Oma maailmankatsomus ja siinä tapahtuneet muutokset.
u5 raamattuviittaus Lähtekää pois […] ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä.. Ilm 18:4 
u6 kirkko tai uskonto on vastaajalle merkityksetön / yleisesti merkityksetön En ole ikinä kokenut uskontoa tai kirkkoa itselleni tärkeäksi.
u7 kirkko ei enää noudata kristillistä oppia / kirkko on mennyt opillisesti pilalle Ev. Lut. Kirkko on unohtanut raamatun opin ja haluaa miellyttää pienryhmiä.
u0 muu uskomuksiin ja oppeihin liittyvä syy jos joku korkeampi voima meitä ohjaisi, ei hän tekisi ihmisen elämäs-

tä näin vaikeaa..
Arvot
a1 homoilta (ei spesifioitu) Homo-ilta
a2 eri mieltä kirkon kanssa seksuaalivähemmistöistä (ei spesifioitu) Suhtautuminen homoseksuaaleihin
a3 kirkko sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot / ei hyväksy kirkon Pri-

de-tukea
Lisäksi olen kuullut että kirkko on siunannut yhden homon!

a4 kirkko ei salli samaa sukupuolta olevien avioliittoa / kirkko syrjii seksu-
aalivähemmistöjä

Kirkon homovastaisuus

a5 naispappeus (ei spesifioitu) naispappeuskysymys
a6 kirkko kannattaa naispappeutta en hyväksy naispappeutta…se on ollut vaikeeta hyväksyä aina
a7 kirkko vastustaa naispappeutta / kirkko syrjii naisia Naispappien syrjintä.
a8 kirkko on eriarvoistava (ei spesifioitu) / kirkko sortaa ihmisoikeuksia (ei 

spesifioitu)
Kirkon negatiivinen ja tuomitseva ilmapiiri erilaisuutta kohtaan.

a9 kirkko tai osa siitä on suvaitsematon, vanhanaikainen tai vanhoillinen Kirkon periaatteet ovat liian vanhoillisia omaan makuuni.
a0 muu arvoihin liittyvä syy Kirkon viralliset arvot eivät vastaa omiani.
Politiikka
p1 kirkon tai uskonnon tulee olla erillinen valtiosta tai yhteiskunnasta Erottakaa kirkko ja valtio ja verot :)
p2 Päivi Räsänen (ei spesifioitu) / Räsäsen kommentti (muu kuin seksuaali-

vähemistöasiat)
Päivi Räsäsen ahdasmieliset lausunnot vuosien aikana

p3 Päivi Räsäsen kommentit seksuaalivähemmistöistä Päivi Räsänen ja homovastaiset yms. lausunnot.
p4 mainitsee poliitikon (muun kuin Päivi Räsäsen) Kataisen Urpilaisen 6 ylimääräinen raippavero eläkeläisille.
p5 kirkko on liian maahanmuuttaja- tai islam-myönteinen kirkon rooli haittamaahanmuuton edistäjänä.
p0 muu politiikkaan liittyvä syy / politiikka (ei spesifioitu) Ev.lut kirkko on alkanut tehdä politiikkaa, joka ei mielestäni kirkon toimn-

taan kuulu.
Muut syyt
m1 huumori / väljä haukkuminen "Eroan kirkosta koska , kristinusko on yks iso vitsi. Ja papit vaikuttavat ole-

van pedofiilejä."
m2 täysi-ikäistyminen "Täytin 18 ja sain vihdoinkin erota"
m3 yksittäisen papin käytös / ihmisten väliset suhteet / seurakuntatason pää-

tökset
"tyttö ei päässyt seurakunnan järjestämälle power park reissulle"

m4 asuu ulkomailla / avioero (kuului avioliiton vuoksi aiemmin) "Asun pysyvästi ulkomailla."
m5 paikallisen seurakunnan palvelu päättynyt / kirkkoa ei (konkreettises-

ti) lähellä
"Pojille suunnatun seikkailukerhon lopetus [poistettu kunnan nimi]."

m6 kirkon viestintä "en halua kyrkpressen lehteä"
m7 henkilökohtaiset syyt (ei spesifioitu) "Henkolökohtainen"
m8 eos / tyhjä rivi "ei syytä"
m0 muu syy "kirkkohistoria"
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Liitetaulukko 3. Logistinen regressioanalyysi eroamissyistä sukupuolen, iän ja eroamisvuoden perusteella 
(2011–2020). Keskimääräiset marginaalivaikutukset, keskivirheet ja tilastolliset merkitsevyydet.

Talous ja hyöty Uskomukset
ja opit

Arvot Politiikka Muut

Mies (ref.)
Nainen –0.03 0.08*** 0.03 –0.04** –0.01

(0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02)
18-vuotiaat (ref.)
19–24 0.12* –0.09 –0.02 –0.00 –0.05

(0.04) (0.06) (0.04) (0.03) (0.05)
25–34 0.26*** –0.15** –0.01 0.01 –0.13**

(0.04) (0.05) (0.04) (0.03) (0.05)
35–44 0.32*** –0.26*** –0.03 0.08** –0.14**

(0.05) (0.05) (0.04) (0.03) (0.05)
45–54 0.24*** –0.33*** 0.02 0.09** –0.09

(0.05) (0.05) (0.04) (0.03) (0.05)
55–64 0.23*** –0.31*** –0.00 0.08* –0.01

(0.05) (0.05) (0.04) (0.04) (0.06)
65– 0.26*** –0.28*** 0.06 0.07 –0.05

(0.06) (0.06) (0.05) (0.04) (0.06)
2011 (ref.)
2012 0.08 –0.02 –0.06 –0.04 0.01

(0.07) (0.06) (0.05) (0.03) (0.06)
2013 0.04 –0.05 –0.10* 0.10** 0.03

(0.06) (0.06) (0.05) (0.04) (0.06)
2014 –0.05 –0.04 0.10 0.06 –0.06

(0.06) (0.05) (0.05) (0.03) (0.05)
2015 0.10 –0.01 –0.10* 0.04 0.01

(0.07) (0.06) (0.05) (0.04) (0.06)
2016 0.04 –0.07 –0.10* 0.15*** 0.01

(0.06) (0.06) (0.05) (0.04) (0.06)
2017 –0.03 –0.03 –0.08 0.12** 0.02

(0.06) (0.06) (0.05) (0.04) (0.06)
2018 0.11* –0.06 –0.07 –0.01 –0.01

(0.05) (0.05) (0.04) (0.02) (0.04)
2019 0.13* –0.07 –0.07 0.02 –0.06

(0.05) (0.05) (0.04) (0.02) (0.04)
2020 0.18*** –0.06 –0.09* –0.02 –0.07

(0.05) (0.05) (0.04) (0.02) (0.04)
Havainnot 3,831 3,831 3,831 3,831 3,831

Keskimääräiset marginaalivaikutukset; keskivirheet suluissa. *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05
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Liitetaulukko 4. Logistinen regressioanalyysi eroamissyistä sukupuolen, iän ja eroamiskuukauden perusteella 
2018–2020. Keskimääräiset marginaalivaikutukset, keskivirheet ja tilastolliset merkitsevyydet

Talous ja hyöty Uskomukset ja 
opit

Arvot Politiikka Muut

Mies (ref.)
Nainen –0.04* 0.07*** 0.06*** –0.05*** –0.02

(0.02) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01)
18–vuotiaat (ref.)
19–24 0.14*** –0.15*** 0.04 0.01 –0.06

(0.04) (0.04) (0.02) (0.01) (0.03)
25–34 0.23*** –0.24*** 0.03 0.02 –0.07*

(0.04) (0.04) (0.02) (0.01) (0.03)
35–44 0.27*** –0.30*** 0.02 0.02 –0.07*

(0.04) (0.04) (0.02) (0.01) (0.03)
45–54 0.23*** –0.39*** 0.06* 0.05** 0.00

(0.04) (0.04) (0.02) (0.02) (0.04)
55–64 0.18*** –0.36*** 0.07** 0.03 0.05

(0.04) (0.04) (0.03) (0.02) (0.04)
65– 0.20*** –0.36*** 0.09** 0.06* 0.00

(0.05) (0.04) (0.03) (0.02) (0.04)
Joulukuu (Ref.)
Tammikuu –0.11** 0.06 0.02 –0.00 0.06*

(0.04) (0.03) (0.02) (0.02) (0.03)
Helmikuu –0.27*** 0.06 –0.03 0.02 0.19***

(0.05) (0.04) (0.02) (0.02) (0.05)
Maaliskuu –0.13** 0.09* 0.05 –0.00 0.04

(0.04) (0.04) (0.03) (0.02) (0.04)
Huhtikuu –0.06 –0.01 –0.03 –0.02 0.11**

(0.04) (0.03) (0.02) (0.01) (0.03)
Toukokuu –0.19*** 0.01 0.10*** 0.02 0.06

(0.04) (0.03) (0.03) (0.02) (0.04)
Kesäkuu –0.27*** 0.10** 0.22*** 0.00 –0.04

(0.04) (0.04) (0.04) (0.02) (0.03)
Heinäkuu –0.19*** 0.12** 0.11** 0.03 –0.01

(0.05) (0.04) (0.04) (0.02) (0.03)
Elokuu –0.14*** 0.05 0.06* 0.01 0.04

(0.04) (0.04) (0.03) (0.02) (0.03)
Syyskuu –0.12** –0.02 0.06* 0.03 0.08*

(0.04) (0.03) (0.02) (0.02) (0.03)
Lokakuu –0.14*** 0.07* 0.06** 0.00 0.05

(0.04) (0.03) (0.02) (0.01) (0.03)
Marraskuu –0.08* 0.04 0.03 0.00 0.03

(0.03) (0.03) (0.02) (0.01) (0.03)
Havainnot 2,972 2,972 2,972 2,972 2,972
Keskimääräiset marginaalivaikutukset; keskivirheet suluissa
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05
Vakioitu vuositason vaihtelu (2018–2020)
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Liitetaulukko 5: Sukupuolen ja iän yhdysvaikutus eri eroamissyiden todennäköisyyksiin vuosina 2018–2020. 
Keskimääräiset marginaalivaikutukset, keskivirheet ja tilastolliset merkitsevyydet.

Talous  
ja hyöty  

Uskomukset  
ja opit

Arvot Politiikka Muut

Ikä x Sukupuoli (referenssi = mies) 

18 *  
Nainen -0.06 0.22** 0.07 -0.03 -0.12* 

(0.07) (0.07) (0.04) (0.02) (0.06) 

19–24 *  
Nainen -0.11* 0.14** 0.10** -0.03 -0.09** 

(0.04) (0.04) (0.03) (0.02) (0.03) 

25–34 *  
Nainen -0.12*** 0.10** 0.07*** -0.05*** -0.01 

(0.04) (0.03) (0.02) (0.01) (0.03) 

35–44 *  
Nainen 0.04 0.01 0.06* -0.03* -0.04 

(0.04) (0.04) (0.03) (0.02) (0.03) 

45–54 *  
Nainen -0.05 -0.00 -0.03 -0.03 0.14*** 

(0.05) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) 

55–64 *  
Nainen 0.08 0.05 0.00 -0.07** -0.09 

(0.06) (0.04) (0.04) (0.03) (0.05) 

65– *  
Nainen 0.08 -0.04 0.04 -0.08* 0.02 

(0.07) (0.05) (0.05) (0.04) (0.06) 

Havainnot 2,972 2,972 2,972 2,972 2,972 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

Vakioitu: iän ja sukupuolen päävaikutukset sekä eroamiskuukausi ja eroamisvuosi


