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Abstract 
 

When people get reliable information about the world more and more they 

probably change their cognitive maps and ideas about the world and life, too 

(Freud 1981, 555–569; Neisser 1982; Dennett 2006, 12–53, 359–386; Pyysiäinen 

2003, 70). It is possible to think that scientists, who have the most exact knowledge 

about reality, have the most developed images and opinions concerning the world 

and the human life on earth. In this dissertation it has been investigated the 

scientific discussion about issues concerning mainly metaphysics, and in the 

empirical part by survey the worldviews of the Finnish university teachers aiming 

to foresee common trends and faiths which supposedly in the future people will 

direct towards. 

The most important results of this investigation are the following: the majority 

of the university teachers have materialistic-reduktionistic worldview-orientation, 

and they think there is nothing supernatural concerning the beginning of the world, 

and they think the life on earth has developed through evolution and the human 

psyche is the product of this development, too. In their view the human psyche 

doesn´t continue living after death, there are not any angels or other spiritual 

creatures in the world, and all the paranormal things may be explained through the 

science in the future. Almost the half of the answerers think the human moral is a 

consequence of the biological and cultural evolution. More than half of the 

university teachers in Finland represent in politics either the Green party or the 

Coalition. The political orientation correlates partly with the metaphysic 

worldview-orientation. 

Although the majority of the university teachers do not believe in God, many of 

them, about 40 %, still do. However, the believers are mostly quite liberal in their 

opinions about many things. About 1/3 of those who answered the questions, 

which dealed the faith to God, can be classified to atheists, and a little less to 

agnostics.  

The majority of the Finnish university teachers assume the science is never able 

to solve everything. The research also indicated that although the majority of those 

who replied the inquiry estimated the scientific research and literature has some 

influence to their worldview, only a little bit more than 1/5 thought it has changed 

their everyday living. 

The teachers from different departments have statistically significantly different 

opinions and worldviews in certain issues. The majority of the natural scientists 
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and of the representatives of technical and of the social sciences have a worldview 

which can be nominated to naturalistic-materialistic, while the majority of 

departments of education, humanistic areas, economic and medicine represent 

more conservative values, and for instance have faith to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Tiivistelmä  
 

Kun ihmiset saavat yhä enemmän tietoa maailmasta, todennäköisesti he myös 

muuttavat mielikuviaan ja katsomuksellisia käsityksiään maailmasta ja elämästä 

(Freud 1981, 555–569; Neisser 1982; Dennett 2006, 12–53, 359–386; Pyysiäinen 

2003, 70). On mahdollista, että tiedeihmisillä, joilla on tarkinta tietoa todellisuudes-

ta, olisivat myös kehittyneimmät käsitykset maailmasta ja inhimillisestä elämästä. 

Tässä tutkimuksessa on käsitelty tieteellistä maailmankuvakeskustelua pääosin me-

tafysiikan alueelle kohdistuvista teemoista sekä kartoitettu kyselytutkimuksella 

suomalaisten yliopisto-opettajien maailmankuvia ja –katsomuksia pyrkien enna-

koimaan, mihin suuntaan katsomukset yleisemmin muuttuvat ja millaisiin usko-

muksiin tulevaisuudessa uskotaan tai ollaan uskomatta. 

Tutkimuksen empiirisen osan tärkeimmät tulokset ovat seuraavat: enemmistö 

yliopisto-opettajista on materialistis-reduktionistisesti orientoituvia, jotka ajattele-

vat, ettei maailman syntyyn liity mitään yliluonnollista, että elämä on kehittynyt 

maan päällä evoluution kautta ja myös ihmisen psyyke on tämän kehityksen tuotet-

ta.  Heidän näkemyksensä mukaan ihmisen psyyke ei jatka elämää kuoleman jäl-

keen, enkeleitä tai muita henkiolentoja ei ole olemassa, ja kaikki paranormaalit ilmi-

öt saattavat olla tulevaisuudessa selitettävissä tieteen avulla. Lähes puolet vastaajista 

ajattelee, että inhimillinen moraali on biologisen ja kulttuurievoluutiokehityksen 

tuotosta. Yli puolet suomalaisista yliopisto-opettajista kannattaa politiikassa joko 

vihreitä tai kokoomusta. Poliittinen suuntautuminen on osittain yhteydessä meta-

fyysiseen maailmankuvaorientaatioon. 

Vaikka yliopisto-opettajien enemmistö ei usko Jumalan olemassaoloon, silti 

monet heistä uskovat (noin 40 %). Uskovat ovat kuitenkin mielipiteissään melko 

liberaaleja. Noin kolmasosa jumalauskoa koskeneisiin kysymyksiin vastanneista on 

luokiteltavissa ateisteiksi, hieman vähemmän on agnostikkoja.  

Enemmistö yliopisto-opettajista on sitä mieltä, ettei tieteenkään keinoin voida 

selvittää kaikkea. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että vaikka enemmistö vastanneista 

arvioi tieteellisen tutkimuksen ja kirjallisuuden vaikuttaneen merkittävästi heidän 

maailmankuvaansa ja -katsomukseensa, sillä ei silti ole kuin reilulle viidesosalle niin 

suuri vaikutus, että se olisi tuntunut arjessa ja muuttanut jokapäiväistä elämäntapaa. 

Eri tieteenaloilla toimivilla opettajilla on tietyissä uskomuksissa ja katsomukselli-

sissa orientaatioissa tilastollisesti merkitseviä eroja. Luonnontieteilijät, teknisten 

tieteiden edustajat ja yhteiskuntatieteilijät ovat maailmankatsomukseltaan enemmis-

töltään naturalistis-materialistisesti suuntautuneita, kun taas kasvatustieteilijöissä, 
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humanisteissa, kauppatieteilijöissä ja lääketieteilijöissäkin enemmistö on konserva-

tiivisempia uskoen esimerkiksi Jumalan olemassaoloon. 
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Saatteeksi  

Olen ollut etuoikeutetussa asemassa saadessani tehdä väitöskirjatutkimusta tee-

moista, jotka ovat olleet elämässäni suuren mielenkiinnon kohteena. Tämä projek-

tini on mahdollistunut ensisijaisesti siksi, että olen jo aiemmin saanut opiskella kah-

den eri tieteenalan maisteriksi. Olen kiitollinen opettajilleni ja monille tieteellisten 

kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajille, jotka ovat omalla ajattelullaan ja tutkimuksil-

laan avartaneet ajatteluani. Osoitan kiitokset myös ystävilleni ja työtovereilleni, joi-

den kanssa olen saanut keskustella elämän suurista kysymyksistä.  

 Erityiskiitoksen haluan lausua työni ohjaajalle, professori Markku Ojaselle. 

Ilman hänen hyväntahtoista kannustustaan ja asiantuntevaa opastustaan tämä työ ei 

olisi toteutunut. Kiitän myös kyselylomakkeeni tekemisessä merkittävää apua 

antaneita ja teräviä huomioita tehneitä seminaarilaisia, sekä professori Pertti 

Suhosta, jonka ansiosta tarkastelun kohteeksi otettiin osio, jolla pyrittiin 

selvittämään tiedeihmisten maailmankuvien ja –katsomusten rakentumiseen 

vaikuttaneita tekijöitä. Tutkimuksen lopulliseen muotoon saattamisessa sain 

arvokasta apua professori Ulla Kinnuselta sekä esitarkastajina toimineilta dosentti 

Kati Niemelältä ja professori Hannu Rädyltä, joita myös lämpimästi kiitän. Heidän 

asiantuntevat ohjeensa auttoivat löytämään niin sisäiseen rakenteeseen kuin 

ulkoisiin muotoseikkoihinkin kvaliteetit, joita tieteelliseltä julkaisulta edellytetään. 

Kun aikaa vievää tutkimusta on tehnyt päätoimen ohella pääosin vapaa-ajalla, on 

selvää, että se on vaatinut myös läheisiltä pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Kiitän 

heitä kannustuksesta. Erityiskiitoksen ansaitsee lapsistani nuorin, Tapio, jonka 

osana oli lukioaikanaan olla tutkimukseni tiiviissä työstövaiheessa auttamassakin 

tietyissä koodaustehtävissä. Vanhempia lapsiani, Tonia, Lottaa ja Hennaa kiitän, 

kuten Tapioakin, rohkeudesta omiin maailmankatsomuksellisiin näkemyksiin, joilla 

he ovat haastaneet tutkijan pohtimaan elämän moniulotteisuutta. Maailma ja 

ihmisen elämä on eri alueillaan mielenkiintoista ja täynnä selvitettävää. 

 

Kankaanpäässä lokakuussa 2014 

Jorma Hietamäki 
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1. Johdanto 

Yksittäisten suomalaisten tiedeihmisten maailmankuvista ja -katsomuksista on ole-

massa paljon heidän itsensä tuottamaa materiaalia, mutta laajempia kartoituksia 

niistä ei ole tehty. Laajoja tiedeihmisten maailmankuva- ja katsomuskartoituksia ei 

liene tehty muuallakaan maailmassa, mutta suppeampia tutkimuksia niistä on ole-

massa. 

Yhdysvaltalaisten tiedemiesten uskoa Jumalaan ja kuolemanjälkeisyyteen on sel-

vitetty jo vuosisadan verran (Leuban 1916; Larson ja Witman 1997). Tulosten mu-

kaan uskominen on tiedemiesten keskuudessa selvästi vähäisempää kuin muun 

väestön keskuudessa ja sitä vähäisempää, mitä pidemmälle tiedemies on edennyt 

urallaan. Maailmankatsomusten ja persoonallisuuden piirteiden yhteyttä akateemi-

sessa maailmassa ovat puolestaan selvittäneet mm. Johnson, Germer, Efran & 

Overton (1988). Tieteenalojen yhteyttä katsomuksiin ovat tutkineet mm. Babbage 

ja Ronan (2000). Heidän mukaansa kovien luonnontieteiden edustajat ovat natura-

listisempia käsityksissään kuin pehmeiden sosiaalitieteiden edustajat. Tuoreempana 

tutkimuksena mainittakoon Cornell-yliopiston tutkimusprojekti, jossa selvitettiin 28 

eri puolilla maailmaa sijaitsevan tiedeakatemian evoluutiotutkijan uskonnollisia 

orientaatioita (Graffin & Provine 2007). Heidän tulostensa mukaan tavalla tai toi-

sella Jumalaan uskovia oli tuosta kohdejoukosta alle 5 %. Muun väestön maailman-

kuvia ja -katsomuksia kartoittavia tutkimuksia löytyy runsaasti eri puolilta maailmaa, 

myös Suomesta (mm. World Values –tutkimushanke; tiedeparometrikartoitukset; 

suppeampina Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimukset, mm. Heino 1984 ja 1997, 

Kääriäinen ym. 2003, Ketola 2011 sekä nuorisotutkimukset, mm. Virkkunen 1977, 

Tamminen 1981, Perälä 1985, Helve 1987 ja 2002). Aiempia tutkimustuloksia maa-

ilmankatsomuksista käsitellään lähemmin alaluvuissa 2.1.4. ja 2.2. 

Käsillä olevassa puolistrukturoituun survey-kyselyyn perustuvassa eksploratiivi-

sessa tutkimuksessa on pyritty kartoittamaan suomalaisten yliopisto-opettajien maa-

ilmankuvia ja –katsomuksia erityisesti uskonnonfilosofian ja tietyille metafysiikan 

alueille, lähinnä ontologiaan, liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on myös ollut 

maailmankuvien ja –katsomusten muotoutumiseen vaikuttaneiden taustojen selvit-

täminen sekä sen arvioiminen, miten paljon tieteeseen perehtyminen on muuttanut 

tieteilijöiden omaa maailmankatsomusta arkisen elämän tasolla.  
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Tutkimuksen kohdejoukoksi on valittu suomenkielisten yliopistojen opetushen-

kilöstö. Valinta on perustunut yhtäältä arkitietomaiseen kuvitelmaan yliopistomaa-

ilman sijoittumisesta yhteiskunnan etujoukoksi kyvyssä määritellä maailman meta-

fyysistä todellisuutta ja olla siten suunnannäyttäjänä muulle väestölle siinä, millaisia 

käsityksiä maailmasta ja elämästä on nykyaikana mielekästä omata (tosin mm. Mayr, 

1999, 15–16, kyseenalaistaa tiedeihmisten maailmankuvien tuntemuksen muilta 

kuin oman alansa osalta). Toisaalta kohdejoukon valintaan ovat vaikuttaneet aiem-

mat muualla tehdyt tutkimukset (mm. Leuban 1916, Larson & Witham 1997 ja 

1998, Otis & Alcock 1982 sekä Graffin ja Provine 2007), joiden mukaan tiedeihmi-

set olisivat selvästi muuta väestöä skeptisempiä yliluonnollisiin asioihin ja Jumalaan 

uskomisissaan.  

Eri tieteenaloja on perinteisesti jaoteltu erilaisiin kategorioihin (kuten koviin ja 

pehmeisiin tieteisiin, tai teoreettisiin ja soveltaviin tieteisiin), ja koska näitä katego-

rioita edustavilla tieteilijöillä näyttäisi olevan erilaisia katsomusorientaatioita (Becher 

1994; Johnson ym. 1988; Babbage & Ronan 2000), myös tällä seikalla oli osuutensa 

kohdejoukon valinnassa. Eräänä tutkimuksen tavoitteena onkin ollut tiedon lisää-

minen siitä, missä määrin eri tieteenaloilla edustetaan eri suuntiin painottuvia kat-

somuksellisia orientaatioita (Ylijoen, 1998, mukaan myös Suomen yliopistoissa on 

ns. akateemisia heimoja, joilla on omanlaisiaan tieteenalakohtaisia asennoitumisia 

asioihin). 

1.1. Maailmankuva ja maailmankatsomus 

Käsitteiden ”maailmankuva” ja ”maailmankatsomus” arvellaan syntyneen sak-

salaisen filosofian tuotteina (Heidegger 1982, 4–5; Naugle 2002, 58–59; Sire 2004, 

23–24; Weltanschauung 2010). Tiettävästi Immanuel Kant käytti ensimmäisenä 

maailmankatsomus-termiä teoksessaan Kritik der Urteilskraft vuonna 1790. Tosin 

Kant tarkoitti termillään lähinnä aistihavaintoa maailmasta, maailman tarkastelua, 

siis maailmankuvaa (Heidegger 1982, 4–5; Naugle 2002, 59). Nopeasti termin käyt-

tö kuitenkin yleistyi ja sen sisältö laajentui. Hegel, Ranke, Schleiermacher ja Schel-

ling ulottivat maailmankatsomus-käsitteen henkisemmille, kuten moraalin ja us-

konnon alueille (Heidegger 1982, 5). Nauglen (2002, 68–97) mukaan weltanschau-

ung-käsitteeseen tuli korostetusti mukaan nimenomaan Kierkegaardin ja Diltheyn 

vaikutuksesta ihmisen katsomuksellinen orientoituminen ja elämään suhtautuminen 

– samalla alkoi korostua ihmisten erilaisuus näissä orientaatioissa. 
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Juha Mannisen (1977, 16–26) mukaan maailmankuvaan kuuluvat käsitykset (1) 

ajasta ja avaruudesta, (2) maailman synnystä, yliluonnollisesta, sen vaikutuksesta, 

olemassaolosta ja – olemattomuudesta, (3) luonnosta ja ihmisten suhteesta siihen, 

luonnosta elämänpuitteena, (4) ihmisestä itsestään, hänen suhteestaan toisiin, sekä 

(5) yhteiskuntarakenteesta, kansasta, valtiosta ja historian kulkua määräävistä teki-

jöistä.” Mannisen mukaan tällainen laaja määritelmä on jo lähellä maailmankatso-

mus-käsitettä, jossa tulee esiin mm. ideologiaa ja subjektiivista maailman kokemista 

ja tulkintaa.  

Belgialainen filosofi Leo Apostel on määritellyt maailmankatsomuksen koko 

maailmaa koskevien mielikuvien ja kokemusten kartaksi, jonka pohjalta voidaan 

orientoitua asioihin, selittää ja arvioida asioita, toimia ja ennustaa asioita. Näistä 

seuraa, että maailmankatsomukseen sisältyy mm. tarve selittää maailman ontolo-

gista luonnetta, selvittää epistemologisia kysymyksiä, sekä pohtia tulevaisuutta ja 

omaa toimintaa maailmassa. (Apostel 2010; samansuuntaisen määrittelyn maail-

mankatsomuksesta ovat esittäneet mm. Niiniluoto 1984, 87, Enwall 1989, 125–143 

ja Sintonen 1999.) 

Ulric Neisserin (1982) ja Michael Kearneyn (1984, 45) mukaan ihmisen toimin-

taa ohjaava maailmankuva on laaja sisäisten mallien kokoelma, joka täydentyy ja 

muuttuu ulkomaailmasta tehtävien uusien havaintojen pohjalta. Kognitiiviset kartat, 

toiminnalliset skeemat ja laajat järkiperäisesti konstruoidut oletukset ja käsitykset 

maailmasta suuntaavat havaintojen tekemistä ja niin fyysisissä kuin sosiaalisissakin 

ympäristöissä toimimista, jolloin ulkoisesta maailmasta poimitaan valikoidusti tie-

toa, mikä taas puolestaan muokkaa sisäisiä malleja.   

Maailmankuva näyttää laajentuvan maailmankatsomukseksi myös Neisserin ja 

Kearneyn malleissa sikäli, että niiden mukaan maailmankuvan kognitiiviset kartat 

ohjaavat ihmisen toimintaa. Toki maailmankuvaa ja maailmankatsomusta voidaan 

tarkastella erillisinäkin asioina, mutta kuten Matti Sintonen (1999) toteaa, ”maail-

mankuvaa - tieteen ja arkikokemuksen antamaa kuvaa siitä millainen maailma on - 

ja maailmankatsomusta ei voida aina erottaa toisistaan.”  

Englanninkielisenä vastineena saksan weltanschauung-termille on käytetty pää-

asiassa termiä worldview, mutta myös ”World outlook” –käsitettä esiintyy. Wikipe-

dian englanninkielisessä versiossa selitetään, että weltanschauung-termi tarkoittaisi 

suunnilleen samaa kuin ”wide world perception”. Käännös paljastaa hyvin, miten 

lähelle erityisesti englanninkielisessä maailmassa maailman havaitseminen, kuva 

maailmasta, tulee käsitettä maailmankatsomus.  Yleisesti termi worldview viittaa 

laajasti ajatusten ja uskomusten kehykseen, minkä kautta yksilö tulkitsee maailmaa 

ja toimii siinä. (Worldview 2010; Naugle 2002, 64–66).  
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Yhteenvetona voidaan todeta, että käsitteet maailmankuva ja maailmankatsomus 

ovat ainakin osittain päällekkäisiä: maailmankatsomus kuvastaa maailmankuvan pohjalta 

rakentuvaa arvovalintaista, ideologista orientoitumista maailmaan ja elämään. Lienee myös 

mahdollista, että ihmisillä voisi olla tietyiltä osin jokseenkin samanlainen maailman-

kuva ilman että heillä olisi samanlainen maailmankatsomus. Luultavaa myös on, 

että juuri ne asiat, joita ihmisen on vaikeinta tavoittaa tieteellisin tutkimuksin, kuten 

vaikkapa Jumalan mahdollinen olemassaolo tai muut metafysiikan alueelle kuuluvat 

ontologiset ja epistemologiset kysymykset, jakavat ihmisiä eri leireihin ja määrittävät 

myös katsomuksellisia orientaatioita (vrt. Anttonen 1987; McFarlane 2001; Staiti 

2013; Sire 2004, 20; kts. myös Naugle 2002, 21–22 ja Puolimatka 2008, 235–246). 

1.2. Metafysiikka 

Maailmankuvissa on samanaikaisesti sekä tieteeseen perustuvaa käsitystä todelli-

suudesta että jokaisen enemmän tai vähemmän omaa subjektiivista käsitystä, usko-

musta, todellisuudesta (Heidegger 2000). Niiniluodon (1984, 82) mukaan maail-

mankuva muuttuu kuitenkin metafyysiseksi, jos se sisältää sellaisia maailmaa koske-

via väitteitä, jotka on perusteltu tieteen kokemusperäisen metodin sijasta pelkkien 

filosofisten argumenttien avulla. Todellisuudessa jokainen tiedeihminenkin kuiten-

kin rakentaa maailmankuvaansa myös tieteellisesti todistamattomien uskomusten 

varaan (esimerkki: kun Enqvistin 2003, 135–136, 163, mukaan maailmankaikkeu-

dessa on lähes kolme neljäsosaa ”pimeää energiaa”, mistä ei tiedetä, mitä se on, 

miten voidaan varmuudella puhua nimenomaan pimeästä energiasta - mitä ominai-

suuksia sillä voi olla tai mitä ei voi olla; vrt. myös McFarlane 2001), jolloin joudu-

taan toteamaan, että myös tiedeihmisten maailmankuvat ovat joiltakin osin Niini-

luodon määritelmän mukaisesti ”metafyysisiä” (Yrjönsuuri 1996, 90–93; vrt. von 

Wright 1987, 10: on liikaa sanottu, että meillä olisi olemassa ”uusi tieteellinen maa-

ilmankuva”).  

Käsite metafysiikka ei ole yksiselitteinen, mutta yleensä sillä tarkoitetaan ontolo-

gisten kysymysten käsittelyä (mitä olevainen on perimmäiseltä olemukseltaan), tie-

teellisellä tutkimuksella saavutettavissa olevien rajojen määrittelyä, kausaation, sa-

tunnaisuuden, avaruuden / tilan ja ajan luonteen tarkastelua, tai pohdintoja, jotka 

koskevat tieteelliseltä tutkimukselta tavoittamattomissa olevaa (mm. Kant 1986, 28; 

Carr 1987).  

Esa Saarinen (1995, 270–271) määrittelee metafysiikan filosofian osa-alueeksi, 

joka tutkii olevaisen varsinaista perusolemusta, todellisuuden yleisimpiä periaatteita, 
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rakennetta ja luonnetta. Kysymykset ”mitä on tosioleva sinänsä?”, ”onko fyysisen 

maailman takana jotakin?” ja ”onko olevalla tarkoitus ja päämäärä?”, ovat Saarisen 

mukaan metafysiikan peruskysymyksiä. Alun perin metafysiikka-termin arvellaan 

liittyneen Aristoteleen teosten luokitteluun: eräässä hänen koottujen teostensa ar-

vovaltaisessa laitoksessa logiikan ja luonnontieteellisten (= ta physika) teosten jäl-

keen (=meta) sijoittuivat ne kirjoitukset, joissa käsiteltiin ontologiaa, ”ensimmäistä 

filosofiaa” ja teologiaa (Knuuttila 1990, 269; Saarinen 1995, 270).  

Metafysiikka-käsite tulee lähelle käsitettä rajatieto, mutta eroaa siitä kuitenkin 

oleellisesti, koska rajatieto liitetään yksipuolisemmin yliluonnollisiin asioihin ja pa-

rapsykologisiin ilmiöihin, kun taas metafysiikka liitetään vahvemmin tietoteoreetti-

siin pohdintoihin olemassa olevasta (Haarala ym. 1995, 2. osa s. 607). Eero Palo-

heimo (2002, 177) määrittelee puolestaan yliluonnollisen ilmiön ”henkilön koke-

mukseksi, jota ei ole voitu toistaiseksi selittää luonnontieteen avulla, jota ei voi tois-

taa kontrolloiduissa oloissa ja jonka todenperäisyyttä ei voida todistaa oikeaksi eikä 

vääräksi”, jolloin yliluonnollisten ilmiöiden voidaan ajatella jäävän erääksi me-

tafysiikan tutkimusalueeksi. 

Luonnollisen ja yliluonnollisen välisen rajan määrittely on Paloheimon (2002, 

173) mukaan ”yhtä selväpiirteinen kuin cirruspilven reuna. Eräitä asioita pidetään 

luonnollisina, vaikka ne oikeastaan kuuluvat yliluonnollisiin ja toisia taas yliluonnol-

lisina, vaikka niitä pitäisi tutkia selvittämättöminä, mutta mahdollisina luonnonilmi-

öinä.”  

Paranormaalien ilmiöiden määrittelyssä on Tobacukin (1995) mukaan kyse kol-

men kriteerin täyttymisestä: 1. ne ovat nykytieteen valossa selittämättömiä, 2. niiden 

selitettävyys on saavutettavissa ainoastaan merkittävillä uudistuksilla tieteen tutki-

musmenetelmissä ja 3. ne ovat yhteen sopimattomia tavallisten havaintojen, usko-

musten ja todellisuutta koskevien odotusten kanssa. Irwin (1993) on määritellyt ne 

oletetuiksi prosesseiksi, jotka ovat periaatteessa fysikaalisesti mahdottomia, ja jotka 

ovat ihmisen kykyjen ulkopuolella sen käsityksen mukaan, mikä niistä on nykytie-

teessä. 

Tobacukin (1995) mielestä myös traditionaaliset uskonnot yliluonnollisine us-

komuksineen kuuluvat em. määritelmien piiriin. Kritiikkinä uskontotulkinnastaan 

saamaansa palautteeseen Tobacuk toteaa: taikausko ja traditionaalinen uskonto 

voidaan hyvin määritellä paranormaalien uskomussysteemien kehitykselliseksi al-

faksi ja omegaksi. Tobacukin mukaan määritelmät ja luokittelut ovat kuitenkin vii-

me kädessä vain ihmisten tuottamia sosiaalisia konstruktioita, jotka eivät ole mitään 

ainoita totuuksia asioiden todellisesta olemuksesta.  
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Loogisen positivismin (kutsuttu myös ”loogiseksi empirismiksi”) mukaan tieteen 

tulisi rakentua tiukan empirian ja toisaalta täysin luotettavan loogisen päättelyn 

varaan. Suuntauksen mukaan tieteen tulisi pitäytyä täydellisesti erillään metafy-

siikasta, eikä esimerkiksi uskonnolla pitäisi olla minkäänlaista roolia tieteellisen maa-

ilmankuvan rakentamisessa (Saarinen 1995, 265–267; Sintonen 2002, 57; Niiniluoto 

& Koskinen 2002). Kriittinen suhtautuminen uskontoon tieteen maailmassa ei ole 

kuitenkaan poistanut tieteenfilosofian perimmäisiä, ”metafysiikan”, kysymyksiä (vrt. 

Hume 1989, 149–165).  

1.3. Erilaiset maailmankuva ja –katsomusorientaatiot  

Maailmankuvia ja –katsomuksia tutkittaessa näyttäisi olevan tärkeätä kiinnittää 

huomiota nimenomaan metafysiikan kysymyksiin, koska juuri niissä määritellään 

perusasennoitumisia todellisuuteen (Sire 2004, 20; vrt. Staiti 2013: riippumatta siitä, 

lähestytäänkö todellisuutta analyyttisen vai mannermaisen filosofiatradition suun-

nalta, filosofinen DNA säilyy samana, eli peruskysymykset liittyvät kantilaisittain a 

prioriin tietoon, metafysiikkaan, tieteen luotettavuuteen ja logiikan rooliin tieteelli-

sessä ajattelussa.) 

Metafysiikan kysymykset ovat myös niitä aihealueita, missä ihmisten katsomuk-

selliset orientaatiot poikkeavat toisistaan ja ovat omiaan synnyttämään konflikteja, 

kuten mm. Harva (1979, 3), Naugle (2002, xvii, 267–290) ja Puolimatka (2007 ja 

2008) ovat todenneet. Urpo Harva (1979, 3) nostaa esiin maailmankatsomuksiin 

liittyvät kiistat mm. niiden poliittisten merkitysten vuoksi. Ristiriitojen ja kiistojen 

syntyminen onkin ymmärrettävää, kun ajatellaan, että maailmankatsomuksissa on 

Harvan (1979, 9) mukaan kyse kokonaisnäkemyksestä siitä, millainen maailma on 

(maailmankuva ja –käsitys), ja mikä siinä on ihmisen asema ja tehtävä. Harva ko-

rostaa määritelmässään moraalin ja jumalakysymyksen osuutta: ”Toisaalta maail-

mankatsomukseen kuuluu näkemys siitä, mikä on hyvää ja pahaa sekä miten mei-

dän pitää toimia ja elää. Tätä ajateltaessa joudutaan ottamaan myös kantaa jumala-

kysymykseen.” 

Perustavimpia erottavia tekijöitä maailmankuvissa ja –katsomuksissa ovat mitä 

ilmeisimmin esioletukselliset uskomukset (Sire 2004, 77), kuten metafyysiset näke-

mykset maailman ja elämän synnystä, tuonpuoleisuuden ja Jumalan olemassaolosta, 

mielen ja aineen välisestä suhteesta, determinismistä ja moraalin perustasta. Näihin 

teemoihin liittyy monenlaisia jatkokysymyksiä, kuten ”ovatko luomisusko ja fysika-

listinen selitys maailman synnystä yhteen sovitettavissa, voidaanko evoluutio nähdä 
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jumalallisena luomisprosessina, onko ihmisen psyyke vain neurokemiallista tapah-

tumaa (ja jos ei ole, mitä se on), onko ihmisellä vapaa tahto, tai mihin tieteen mah-

dollisuudet ulottuvat”?  

Maailmankatsomuksia on luokiteltu usein dikotomisesti. Tyypillisiä vastapareja 

ovat olleet naturalistinen vs. uskonnollinen (Sire 2004, 16–18; Hart 2010; vrt. Puo-

limatka, 2007 ja 2008, 235–246, pitää naturalististakin orientaatiota ”uskonnolli-

sena” ja vain kristilliseen uskoon perustuvaa orientaatiota totuuteen perustuvana 

maailmankatsomuksena), mekanistinen vs. organisminen (mm. Johnson ym. 1988; 

Babbage & Ronan 2000), materialistis-reduktiivinen vs. henkinen (mm. McFarlane 

2001; Enqvist 1997), dualistinen vs. monistinen (yleinen erityisesti ihmiskäsityksiä 

eriteltäessä), sekä positivistinen vs. fenomenologinen (tiedekäsitykseen liittyvä ja-

ko). Myös muunlaisia jaotteluja on käytetty; yleisiä ovat olleet poliittisten suun-

tausten mukaiset jaottelut (esim. demokraatit, konservatiivit, liberaalit, kapitalistit, 

sosialistit, kommunistit ja vihreät). Katsomuksia voidaan jakaa myös historiallisten 

ajanjaksojen, etnisten / maantieteellisten kulttuuritaustojen ja uskontojen mukaan, 

eikä ole poissuljettua jakaa katsomuksia vaikkapa erilaisten alakulttuurien mukaan. 

Yhtenäiskulttuurien murentumisten jälkeen maailmankuvissa ja -katsomuksissa on 

tapahtunut pirstaloitumista ja sekularisoitumista, mutta globalisaation myötä myös 

yhtenäistymistä ja uskonnollisuuden korostumista (vrt. Pecora 2006, 1–24; Geels & 

Wikström 2009, 18; Tofan 2011).  

Koska käsillä olevan maailmankuva- ja maailmankatsomustutkimuksen teoreet-

tisessa viitekehyksessä painottuvat nimenomaan metafysiikan alueen kysymykset, 

tutkittavien katsomuksia pyritään määrittelemään laajimmin suhteessa uskonnolli-

suuteen ja materialistisuuteen. Nämä dimensiot voidaan nähdä myös teoreettisten 

katsomusorientaatioiden vastapooleina (vrt. Johnsonin ym. 1988 ja Babbagen & 

Ronanin 2000 käyttämä ”OMPI” –jako).  Oletettavasti sellaiset henkilöt, jotka eivät 

usko maailmankaikkeuden ja elämän taustalla olevan mitään yliluonnollista tai ju-

malallista, edustavat sekularismissaan naturalistis-reduktionistista, ehkä mekanistista 

ja positivististakin maailmankuvaa, kun taas Jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen 

uskovien voi olettaa uskonnollisuutensa myötä olevan fenomenologisesti orientoi-

tuvia, henkisyyttä korostavia, dualismin hyväksyviä, ja ehkä tiedeuskoisuutta vastus-

tavia henkilöitä. Maailmankuvien ja -katsomusten metafyysis-filosofisia vas-

tapooleja voitaneenkin kuvata karrikoidusti seuraavan uskonnollinen vs. materialis-

tinen -jaottelun mukaisesti: 
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Uskonnollinen               vs.          Materialistinen 

Jumalallinen                 Ateistinen  

Mystinen                           Naturalistinen 

Henkis-indeterministinen        Mekanistis-deterministinen  

Dualistinen                 Monistinen  

Fenomenologinen       Positivistinen 

Konstruktionistinen                Reduktiivinen  

Antiscientistinen          Tiedeorientoitunut 

 

1.4. Tutkimustehtävä   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia suomalaisten yliopisto-opettajien maa-

ilmankuvia ja maailmankatsomuksia. Keskeisiksi tutkimuskysymyksiksi otetaan 

maailman ontologista olemusta, elämän syntyä, Jumalan olemassaoloa, paranormaa-

leihin ilmiöihin uskomista, determinismiä ja ihmisen psykofyysisyyttä koskevat ai-

healueet. Myös tutkittavien poliittista suuntautuneisuutta halutaan selvittää, jotta 

nähtäisiin, riittävätkö ne määrittämään syvemmin ihmisten metafyysisiä orientaati-

oita. Tutkimuksessa pyritään lisäksi selvittämään maailmankatsomukseen vaikutta-

neita tekijöitä sekä sitä, miten tieteen harjoittaminen on mahdollisesti muuttanut 

käsityksiä maailmasta, ja miten käsitysten mahdolliset muuttumiset ovat vaikutta-

neet yliopisto-opettajien omaan jokapäiväiseen elämään? Kaaviossa 1 kuvataan 

tutkimuksen keskeiset aiheet ja tutkimuskysymykset.  

Tutkimuskysymyksiin johdattelevassa teoriaosuudessa (luku 2) tarkastellaan tie-

demaailmassa esitettyjä erilaisia käsityksiä ihmisen psykofyysisyyden kysymyksestä, 

ajatuksia maailman ontologisesta perustasta ja evoluutiosta, sekä Jumalaan ja muu-

hun yliluonnolliseen uskomisesta. Näiden maailmankuvan osa-alueiden valitsemi-

nen tutkimuksen kohteeksi perustuu näkemyksiin (mm. Harva 1979, 3; Enqvist 

1997; Russell 2001, 82–111; McFarlane 2001; Naugle 2002, 21–22; Sire 2004, 16–

20; Dennett 2006; Puolimatka 2007 ja 2008, 235–246; Staiti 2013), joiden mukaan 

kaikkein perustavin maailmankatsomuksia erottava kysymys liittyy siihen, olete-

taanko maailmankaikkeuden – myös ihmisen psyyken – olevan pohjimmiltaan ju-

malallinen (mystinen) vai vain tämänpuoleiseen todellisuuteen kuuluvaa. Kysymys 

on myös psykologiatieteen kannalta merkityksellinen. Teoriaosuudessa tarkastellaan 

myös maailmankuvien muuttumisiin liittyviä näkökulmia.  
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Kaavio 1. Tutkimuksen keskeiset aiheet (valkoisella pohjalla) ja niihin liittyvät tutkimuskysymykset 

(harmaalla pohjalla). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiirisessä osassa esitetään suomenkielisten yliopistojen opettajille tehdyn 

maailmankuva- ja maailmankatsomustutkimuksen sekä katsomuksiin vaikuttanei-

den tekijöiden tulokset. Lopuksi pohditaan, mitä saadut tulokset kertovat suomalai-

sesta tiedemaailmasta, ja mitä ne mahdollisesti merkitsevät visioitaessa tulevai-

suutta. 

Tutkimuskysymyksiä, joilla tiedeihmisten maailmankuvia ja –katsomuksia pyrit-

tiin selvittämään, muokattiin seminaarityöskentelyssä professori Markku Ojasen 

johdolla. Aihealueet ja alustavat kysymysmuotoilut olivat tutkijan valitsemia, kui-

tenkin siten, että teemojen ja kysymysten valintaan vaikuttivat voimakkaasti 1990-

Maailmankuva = käsi-
tys todellisuudesta 

Maailmankatsomus = elämänkatsomus, 
vakaumusorientaatio, ideologia 

                             Maailmankuvan keskeiset metafyysiset sisällöt: 

 

Maailma / elämä          Jumalan olemassaolo   Yliluonnollisuus  Ihmiskäsitys 
(ontologia, biologia)                                    (body – mind) 

Millaisia ovat tiedeihmisten meta-
fyysiset maailmankuva- ja katso-
musorientaatiot ja mitkä tekijät 
niitä selittävät / miten ne rakentu-
vat? Eroavatko katsomukset tie-
teenalan, yliopiston, sukupuolen tai 
iän mukaan? 

 

Kertooko poliittinen suuntautuminen 
myös metafyysisestä maailmankuvasta? 

Miten tieteen harjoit-
taminen on muokan-
nut maailmankuvaa ja                
–katsomusta / joka-
päiväistä elämää? 
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luvun loppupuolella Suomeenkin rantautunut tieteenfilosofinen keskustelu natura-

lismista ja ihmisen psykofyysisyyden kysymyksestä (mm. Enqvist 1997 ja 1998a; 

Puhakainen 1998; Pihlström 1999). Simo Knuuttilan (2001, 308–313) ajatusten 

pohjalta jumalauskoa päätettiin kartoittaa hieman tavanomaista tarkemmin huomi-

oiden mm. erilaisia uskovaisryhmiä sekä ateisteissa ja agnostikoissa erilaisia vah-

vuusasteita. Professori Pertti Suhosen ehdotuksesta mukaan otettiin osio, jolla py-

rittiin selvittämään tiedeihmisten maailmankuvien ja –katsomusten rakentumiseen 

vaikuttaneita tekijöitä. 
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2. Tutkimuksen tausta ja hypoteesit 

2.1. Uskonnollisuus  

Uskonto on ollut osa ihmisen kulttuurista toimintaa jo paleoliittisella kaudella (Ke-

tola ym. 2008, 11), ja yhä edelleen se näyttelee merkittävää osaa ihmisten elämän-

todellisuudessa. Kuusi seitsemäsosaa maailman ihmisistä lukeutuu jonkin uskonnon 

kannattajiksi (Johnson & Barrett 2004; Ketola ym. 2008, 5; Tremlin & Lawson 

2006, xii; Tofan 2011).  Vaikka uskontojen merkityksen on arveltu vähenevän tie-

teellisen maailmankuvan etenemisen myötä (mm. Freud 1981, 547–569; Dennett 

2006), on myös viitteitä siitä, että tiedeihmisetkin voivat tukeutua uskontoihin 

(Geels & Wikström 2009) ja pitää jotakin metafyysistä uskomusta jopa tieteellä 

tavoiteltavan todellisuuden perustana (esim. Puolimatka 2007).  

Maailman uskontokirjosta 97 % on pieniä, paikallisia yhteisöllisiä tapoja ja käy-

tänteitä, joilla ei ole välttämättä mitään kirjoitettuja, sitovia opinkappaleita. Uskon-

noissa ei siten yleisimmin ole kyse oppineiden teologien tai filosofien pohdiskeluis-

ta, vaan arkisista tavoista, uskomuksista ja käytänteistä. (Johnson & Barrett 2004; 

Ketola ym. 2008, 5.) 

Jumalauskon ja yleensä uskontojen syntyä on käsitelty runsaasti uskontotietees-

sä, mutta jonkin verran myös muiden tieteenalojen, kuten sosiologian ja psykologi-

an piirissä. 2000-luvun uskontotieteessä voidaan Ketolan, Pyysiäisen & Sjöblomin 

(2008, 11–28) mukaan löytää useita erilaisia lähestymistapoja ja teorioita, joilla us-

kontoa ”lähestytään inhimillisenä universaalina”. Plantingan (2000) ja Ruen (2005, 

125–142) mielestä usko Jumalan olemassaoloon on ihmiselle yksinkertaisesti psyko-

logisesti luontaista. Boyer (2007) ja Ketola ym. (2008) tulkitsevat uskonnon nouse-

van ihmismielen rakenteesta ja olevan luontaista ilmankin että kulttuuri painaisi sen 

ihmismieleen.  

Uskonnoilla on monia yhteisiä piirteitä: niihin sisältyy erityisesti intuitionvastais-

ta agenttiutta, uskomuksia yliluonnollisista voimista (Boyer 2007, 169; Pyysiäinen 

2003; 2008b, 31–50; Tremlin & Lawson 2006, 5–6; vrt. Aristoteles 1990, 209–226). 

Yliluonnollisten olentojen lisäksi Ketolan ym. (2008, 13) mukaan uskontoihin kuu-

luu tyypillisesti yksilön ja ryhmän käyttäytymiskoodisto, käsitykset ryhmäidentitee-

tistä, erityislaatuisia rituaalisia toimintoja sekä erityislaatuisia psykofyysisiä tiloja ja 
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kokemuksia. Lisäksi uskonnot sisältävät omia erityislaatuisia narratiivejaan. Moniin 

uskontoihin sisältyy myös ajatuksia kuolemanjälkeisestä täydellisen onnen paikasta, 

paratiisista tai taivaasta (kts.  Närhi 2008, 129–152).  

Boyerin (2007, 49–67, 159–231, 365) käsityksen mukaan ihmisten uskonnolli-

suus ja moraalinen toiminta ovat (kulttuurisen) evoluutiokehityksen tulosta. Erityi-

sen tärkeänä Boyer pitää jumalauskon olemuksessa ihmisen kykyä luoda kognitiivis-

ten päättelyjärjestelmien ohjaamana menestyksekkäitä käsitteitä: ihminen luo mie-

lessään omiin kokemuksiinsa liittyviä asioita jatkokehitellen inhimillisen ymmärryk-

sen omaavan antropomorfisen, mutta silti intuitionvastaisesti omnipotentin, strate-

gista tietoa omaavan Jumalan, jonka kanssa on syytä olla väleissä, ja johon voi elä-

män uhkaavuuksien keskellä turvautua (kts. myös Hämäläinen 2008, 302–320).  

Dawkinsin (1976, 192–194) ja Blackmooren (1999, 4–10) käsityksen mukaan 

meemit eli ihmismielen sisällöt, erilaiset aatteet, opit ja käsitykset asioista, levittävät 

itseään ympäristöönsä kuin geenit ikään. Tremlinin & Lawsonin (2006) mukaan 

uskontoihin sisältyy piirteitä, joiden vuoksi ne ovat erityisen tehokkaita leviämään. 

Heidän mukaansa uskonnoissa on kyse evolutiivisesta sopeutumisesta, luonnollisen 

valinnan prosesseina kehittyneiden mentaalisten prosessien oheistuotteista ja sym-

bolis-kulttuurisista systeemeistä, joissa keskeistä on intuitionvastaisiin voimiin 

(useimmiten jumaliin) uskominen. Koska nuo yliluonnolliset vaikuttajat (jumalat) 

kuvitellaan sosiaalisiksi toimijoiksi, kuitenkin inhimilliset kyvyt ylittäviksi, niistä 

tulee ihmisiin emotionaalisesti voimakkaasti vaikuttavia tekijöitä. Koska jumalat 

tietävät sosiaalisesti tärkeitä tietoja, tuntevat totuuden, tietävät tapahtumien syyt ja 

näkevät myös ihmisen mielen sisälle, niistä tulee strategisen informaation hallitsijoi-

ta ja siksi ihmiselle äärimmäisen tärkeitä. Kun ihmisen sosiaalisen mielen tuotteena 

on lisäksi taipumus luoda yhteisöllisiä arvoja ja moraalia, mikään muu tuskin tukisi 

näitä paremmin kuin kaikkinäkeviin jumaliin uskominen, esittävät Tremlin ja Law-

son.  

Blackmooren mukaan uskonnot ovat eräänlaisia meemipleksien kasaumia, joi-

den tarkoituksena on tarjota vastauksia perimmäisiin kysymyksiin, kuten ”mistä me 

tulemme?”, ”miksi olemme täällä?”, ”minne menemme kuoleman jälkeen?” tai 

”miksi maailmassa on kärsimystä?” Vastustamattomaksi uskonto saadaan sillä, että 

Jumala selitetään mysteeriksi, ja juuri tämän testaamattomuus tekee Blackmooren 

mukaan uskontojen meemeistä kumoamattomia. (Blackmoore 1999, 187–197.)  

Dawkinsin (1976) ja Blackmooren (1999) mukaan uskontojen uskomuksiin liit-

tyy niin paljon kielteisiä piirteitä, että uskomusten totuuksia on syytä käsitellä kriitti-

sesti. Myös uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäinen kyseenalaistaa uskomisen mielekkyyt-

tä. Pyysiäisen (2003, 69–70) mukaan uskonnot menettävät voimansa vasta sitten, 
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kun ihmiset lakkaavat uskomasta intuitionvastaisiin olentoihin. Uskontojen säilymi-

nen perustuu Pyysiäisen mukaan kahteen perussyyhyn: ensinnäkin uskomuksiin 

sisältyvien kompleksisten käsitteiden ja sisällöllisten epämääräisyyksien vuoksi niitä 

on aina mahdollisuus tulkita radikaalistikin uudelleen, ja toiseksi ihmiset pitävät 

kiinni perinteisestä uskosta, koska he eivät tunne uskontoja vastaan esitettyjä tie-

teellisiä argumentteja. 

Dennettin (2006, 251–258) mielestä uskonnollinen usko on kuin romanttinen 

rakkaus: se saa aikaan monia hyviäkin asioita, mutta myös sokeuttaa näkemästä 

kohdettaan avoimesti. Tästä sokeudesta hän haluaisi ihmisiä vapauttaa. Dennett 

(2006, 261–264) ajattelee, että tämän maailman kaikki asiat, niin luonnontieteiden 

alueelle kuin humanististen tieteiden alueille kuuluvat, ovat tutkittavissa, ja jos jos-

takin asiasta on erimielisyyttä, on vain tutkittava lisää ja tarkemmin totuuden selvit-

tämiseksi. Dennettin mielestä ei voi olla niin, että jostakin asiasta voisi olla erilaisia 

totuuksia. Uskonnot eivät tutkimuskohteina tee tässä poikkeusta: on tutkittava lisää 

ja selvitettävä uskonnonkin luonne (2006, 311; vrt. Oesch 2002, 292).  

Dennett (2006, 204–209) on kiinnittänyt huomiota jumalauskon muuttumiseen 

(näin myös Virkkunen 1977 ja Westermarck 1984, 49). Jumalan olemus on muut-

tunut aikojen myötä antropomorfisesta yhä abstraktimman ja persoonattomamman 

Jumalan suuntaan. Dennett on huomioinut, että joillekin nykyihmisille jopa suku-

puoleton, ruumiiton Jumala on vielä liian antropomorfinen, joten he pitävät pa-

rempana puhumista Korkeammasta Voimasta, jonka olemus on ymmärryskyvyn 

yläpuolella. Näin mystisyyden sumu on Dennettin mielestä laskeutunut sopivasti 

niiden antropomorfisten piirteiden ylle, joita ei ole hylätty. 

Ketola (2008, 110–126) toteaa, että uskonnolliset uskomukset, sosiaalinen yh-

teenkuuluvuus ja moraalisten normien seuraaminen kietoutuvat hyvin hienosyisillä 

tavoilla yhteen; ihmisen historiassa yhteistyö, ryhmäidentifikaatio ja ryhmien keski-

näiset konfliktit synnyttivät evolutiivisen ympäristön, joka muokkasi ihmisen psy-

kologiaa suosimaan yhteistyötä. Ihmiselle kehittyi heimokuntaisia sosiaalisia vaistoja 

kuten psykologinen valmius omaksua ja sisäistää moraalisia normeja sekä rangaista 

niiden rikkojia. Samoihin vaistoihin lukeutuvat luottamuksen, häpeän ja syyllisyyden 

kaltaiset uudenlaiset emootiot, jotka saavat ihmiset noudattamaan normeja.                                                                                                                                                              

Ketola (2008, 110–126) kertoo myös ns. kalliiden symbolien teoriasta, minkä 

mukaan rituaalinen toiminta vaatii osallistujiltaan uhrauksia, joilla he voivat todistaa 

sosiaalista sitoutumistaan. Teorian taustalla on havainto, että eläimillä on tiettyjä 

niille itselleen hankalia ominaisuuksia, joiden turvin ne kuitenkin pystyvät takaa-

maan signaaliensa luotettavuuden. Jos uskonto nähdään sosiaalisen yhteenkuulu-

vuuden tuottajana, voidaan kalliiden rituaalien tulkita viestittävän yksilön aitoa ha-
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lua sitoutua ryhmään. Tämä selittäisi uskonnoille ominaista uhraamisrituaalien run-

sautta (näin myös Boyer 2007).  

Feuerbachin (1980) ja Freudin tuotannossa (mm. 1989) on esitetty, että juma-

lausko olisi yritystä saada kokemamme maailma ohjaukseemme toivemaailman 

kautta. Jumala liittyy tähän Freudin (1981, 551–552; 1993) mukaan myös siten, että 

hän on lapsuudessa idealisoitujen vanhempien myöhempi korvike, henkinen syli, 

jota tarvitaan syyllisyydentunteen hoitajaksi ja turvallisuudentunteen ylläpitäjäksi. 

Freud piti uskonnollisuutta pakkoneurooseille sukua olevana neuroottisuutena, 

josta pitäisi päästä irti luonnontieteellisen maailmankuvan omaksumisen myötä (kts. 

myös Geels & Wikström 2009, 140–146). 

Marxin (2005/1843) mukaan uskonto on valtaapitävien ja heidän laatimiensa 

sääntöjen legitimoimisen lisäksi kuoleman kauhistuttavuuden kohtaamiskeino. 

Hoodin (2003) mukaan ihmisillä on jonkinlaista alkeellista mysteeristen asioiden 

pelkoa, mikä on omiaan synnyttämään uskoa yliluonnolliseen.  Westermarckin 

(1984, 49) mukaan uskonnot syntyvät ennen muuta luonnononnettomuuksien pe-

losta. 

Uskontoa ja Jumalaan uskomista on tulkittu myönteisemmin myös coping-

keinona ja yksilön kehityksen siirtymäobjektimaisena tukena, terveyden edistäjänä, 

sekä kuoleman, syyllisyyden ja surun kaltaisten eksistentiaalisten kriisien kohtaami-

sen keinona (Geels & Wikström 2009, 38, 157–162, 362–390). Jumala on myös 

luonnonmysteerien selittämisessä tarvittu ”korkeampi voima” ja ”älykäs suunnitteli-

ja”, omakohtaisesti koettujen elämänkohtaloiden tai mystisiksi jääneiden tapahtu-

mien ”rationaalinen selitys” (vrt. Vikström 2002, 105: ”Yleisesti ottaen uskonnot 

yrittävät selittää selittämättömän ihmisen elämässä”; Järveläisen 1997, 48, mukaan 

uskonto ei määrity niinkään maailmankuvaan ja -katsomukseen liittyvänä ulottu-

vuutena kuin eräänlaisena elämänkuvana, joka tavoittelee tuonpuoleista vastausta 

siihen, mitä elämäksi kutsuttu abstraktio on). Heiliö (2003, 17, 20) puolestaan tul-

kitsee, että uskonnossa on kyse yhteiskuntamoraalisen kestävän kehityksen projek-

tista. 

Kaila (1985) lähestyy ihmisen uskonnollisuutta ajatellen, että ihmiselle on luon-

taista tarvetta syvähenkiseen elämään, mihin hänen mielestään kuuluu pyrkimystä 

saada kokea yhteyttä pyhyyteen ja harjoittaa hartautta, mutta myös tarvetta tavoitel-

la esimerkiksi totuutta, oikeudenmukaisuutta, jaloutta ja lähimmäisenrakkautta 

(Salmelan 1997, 180, mukaan Kailan käsitteistössä uskonnollisuus ja syvähenkisyys 

olivat myös synonyymisiä käsitteitä). Myös monet muut ovat korostaneet uskon-

nossa olevan kyse elämän tarkoituksen, syvällisyyden, totuuden ja pyhyyden etsimi-
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sestä (Geels & Wikström 2009, 19–22; Seligman, 2002, 297–310, puolustaa trans-

sendenssiin uskomista onnellisuuden saavuttamisen eräänä keinona). 

On luultavasti totta, kuten James (1981, 62, 316–322) ja Pyysiäinen (1997, 91–

94) arvelevat, ettei monikaan usko Jumalaan erilaisten jumalatodistelujen vaikutuk-

sesta. Uskontotieteilijöiden, kulttuuriantropologien ja sosiologien mukaan ihmiset 

omaksuvat uskonnolliset vakaumuksensa ympäröivän kulttuurin ohjaamina (Berger 

& Luckman 1995; Geels & Wikström 2009, 55–90; Sjöblom 2008, 51–61). Jos joku 

puolestaan kokee tarjolla olevat maailmanselitykset riittämättömiksi, hän voi hakeu-

tua, mikäli yhteisön normistot sallivat, toisenlaisten selitysvaihtoehtojen pariin. 

Uusimmat tutkimukset osoittavat myös, että postmoderneissa yhteiskunnissa yksi-

löt voivat ryhtyä rakentamaan omia uskonnollisia käsityksiä, joissa ei lainkaan pi-

täydytä aiemmin tarjolla olleisiin ”suuriin ideologioihin” (Helve 2002, 15–19; Geels 

& Wikström 2009, 18: eri traditioiden aineksia valikoidaan ja sekoitetaan ottamatta 

huomioon kuuluvatko ne yhteen vai eivät). 

Animistisista uskonnoista näyttäisi olevan pitkä matka nykyisiin eksistentiaalifi-

losofian kyllästämiin uskontulkintoihin, mutta ilmeisesti matka on lopulta hyvin 

lyhyt: ihmisillä on tarpeita, joihin uskonnot ovat pyrkineet vastaamaan, eikä lopulta 

ole suurtakaan merkitystä, millaisen uskonnon piirissä ihminen on kasvanut – us-

konnon luonne pysyy aina samana: ne tarjoavat lohdutusta murheisiin, toimivat 

ihmiselle sosiaalista elämää tukevina maailmankatsomuksina, ja ihminen saa niiden 

kautta vastauksia olemassaoloaan ja maailman olemusta koskeviin metafysiikan 

kysymyksiin (Ahokallio ym. 1994, 122; Goring 1995, 77–79, 138–139; Geels & 

Wikström 2009, 20; Dennett 2006, 105–154; Mauranen 1998, 53; Naugle 2002; 

Pyysiäinen 2008b; Vikström 2002, 105). 

Jumalan olemassaoloon suhtautumista on yksinkertaisimmillaan luokiteltu 

ateismiksi, agnostisismiksi ja teismiksi. Tällainen kategoriointi lienee kuitenkin liian 

yksinkertaista voidakseen osuvasti kuvata erilaisia uskonnollisia vakaumusorientaa-

tioita. On syytä huomioida merkittävät erot paitsi eri tavoin Jumalaan uskovien 

kohdalla, myös erot ateismissa ja agnostisismissa. Knuuttila (2001, 308–313) arve-

leekin, että myös agnostikko voi olla kristitty, joka toivoo, että Jumala olisi olemas-

sa. Ateismi voidaan puolestaan jakaa aktiiviseen ja passiiviseen muotoon. Ateismia 

voidaan tarkastella myös erilaisina variaatioina sen suhteen, mitä Jumalaa tai juma-

luuksia ollaan kieltämässä.   
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2.1.1. Jumalan olemassaolo uskonnollisfilosofisena kysymyksenä 

Kristinuskoon sisältyvät tietyt dogmaattiset käsitykset Jumalasta, mutta viime aikoi-

na on alettu luoda myös uusia määritelmiä ja kuvia Jumalasta (vrt. Spong 1990-l. ja 

Tofan 2011). Inhimilliseen kokemiseen perustuen jumaluutta voidaan kuvata abst-

raktisti ”täydellisen hyvyyden kokemukseksi, rakkauden täyttymykseksi, inspiraation 

perimmäiseksi olemukseksi, luonnon kauneuden syvyysulottuvuudeksi, eksistentiaa-

liseen olemassaoloon yhtymisen täydellisen tyytyväisyyden kokemukseksi” jne.  

Tällaisissa määrittelyissä on kuitenkin se ongelma, että niissä hylätään käsitteestä 

Jumala juuri tuon käsitteen oleellisimmat elementit: yliluonnollisuus (intuitionvas-

taisuus), ja persoonallisuus ymmärryskykyineen (kts. Dennett 2006, 193–217; Boyer 

2007, 159–192; Pyysiäinen 2008b). Lienee kuitenkin mahdollista, että ihmisen us-

konnollisuustaipumus johtaa tulevaisuudessa tämänsuuntaisiin jumalakäsitteen si-

sältöihin, vaikka esimerkiksi Boyer (2007, 365) ei tähän mahdollisuuteen usko.  

Eräänä uutena kehitystrendinä on ollut havaittavissa new age- ja uusi henkisyys 

–tyyppisten liikkeiden leviäminen. Niissä korostuvat yksilöllinen hengellisyys, elä-

mänenergian etsiminen ja supranaturalistiseen todellisuuteen uskominen sitoutu-

matta kuitenkaan perinteisiin uskontojen dogmeihin (Geels & Wikström 2009, 

396–404).  Suomessakin ihmiset ilmoittavat yhä lisääntyvästi olevansa uskonkäsi-

tyksissään eri mieltä kirkon opetusten kanssa (Kääriäinen ym. 2003; Ketola 2011).  

Jumalaan uskomista tieteelliseltä kannalta perusteltuna vaihtoehtona ovat puo-

lustaneet monien teologien ja uskonnonfilosofien (mm. Alston 1991, Naugle 2002, 

Plantinga 2000, Svinburne 1997) lisäksi myös useat muiden tieteiden edustajat 

(suomalaisista mm. Laurikainen 1990 ja Puolimatka 2002, 2007 ja 2008; myös 

pragmatismia puolustava Pihlström 2003, ja ihmisen holistisuutta korostava Rauha-

la 1989: 64–76 ja 1992: 82–83, ovat filosofioissaan halunneet jättää tilaa jumalaus-

kolle). Puolimatka (2008, 464–675) nostaa jumalatodistusten kirjosta esiin ”kosmi-

sen hienosäädön” evidenssin, mikä on monien mielestä omiaan tukemaan oletusta 

kaiken taustalla vallitsevasta suunnattoman hienosta ja älykkäästä suunnittelijasta, 

Jumalasta. Swinburnen (1997, 128–130, 155–166) ja Laurikaisen (1990) evidentialis-

tisen tulkinnan mukaan Jumala vaikuttaa luomiensa luonnonlakien puitteissa, mutta 

myös niiden yli, ja ihmisen mielessä ennen muuta atomien indeterministisellä kvant-

titasolla. Lisäksi Swinburnen mukaan on tieteellisesti järkevää uskoa, että uskonnol-

lismystiset kokemukset ovat todisteita Jumalan olemassaolosta. Jumalan olemassa-

oloa pidetään siis intellektuaalisesti todistettavissa olevana asiana. Sekä Swinburne 
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että Laurikainen jatkavat näin Tuomas Akvinolaisen evidentialistista perinnettä siitä 

huolimatta, että jo Humen (esim. 1935, 232–233) ja Kantin (1986 ja 1990) katso-

taan kumonneen mahdollisuuden todistaa Jumalan olemassaolo (Hume 1989, 70–

73, 109–131, pyrkii osoittamaan, etteivät uskonnollisiksi ihmeiksi tulkitut asiat ole 

todellisuudessa todisteita yliluonnollisuudesta, eivätkä ne myöskään riitä todisteiksi 

Jumalan olemassaololle; Humen uskontokritiikistä kts. Quinton 1998).  

Käsitellessään maailman jumalallisen arkkitehdin, korkeimman olennon olemas-

saolon todistamista, Kant (1986, 293–295, 342–372) esittää, että perusongelmana 

on itse syy-seuraus –suhteeseen liittyvä kontingenttisuus-ongelma. Kant käsittelee 

erityisesti ontologista, kosmologista ja fysikaalis-teologista tapaa yrittää todistaa 

korkeimman olennon olemassaolo. Kysymyksiä maailman alusta, sen rajattomuu-

desta tai loppumattomasta kausaalisuudesta ei voida selvittää empiirisesti, koska 

nämä asiat ovat liian laajoja ja ihmisen käsityskyvylle tavoittamattomia. Spekulatiivi-

sella ajattelulla ei Kantin mukaan voida päästä aistimaailman taakse. Koska meillä ei 

voi olla mitään muita kuin aistihavaintojen empirian kautta tulleita objekteja, kaikki 

pelkkien puhtaiden a prioristen kategorioiden keinoin kuviteltavat kohteet ovat 

mahdottomia. 

Jumalan olemassaoloa ei voida Kantin mielestä järkeilemällä enempää todistaa 

kuin kumotakaan (vrt. McGrath 2006, 68–72). Jumala, samoin kuin ihmisen vapaus 

ja kuolemattomuus, ovat käytännöllisen järjen avulla perusteltavissa olevia asioita, 

vaikkakaan ihminen ei voi tavoittaa niitä luotettavasti niiden transsendentaalisuuden 

vuoksi. Järkeilemällä ei tavoiteta totuutta Jumalasta, mutta järkeilemällä voidaan 

osoittaa tiettyjä käsityksiä, kuten antropomorfinen jumalakäsitys, vääriksi. (Kant 

1990, 166, 286–289, 324–338; 1986, 371–372.) 

Uskonnonfilosofiassa ei ole enää suosittu jumalatodistuksia – erityisesti on ka-

vahdettu niitä selityksiä, joissa tavalla tai toisella Jumalalla yritetään selittää ilmiöitä, 

jotka ovat jääneet mysteereiksi tai ainakin toistaiseksi tieteen tavoittamattomiin 

(Knuuttila 2003, 28–30; Koistinen 2003, 95–120; Von Wright 1987, 59). ”Aukkojen 

Jumalalta” on elintilan tulkittu käyneen olemattomiin (vrt. Kuosan, 2000, 106–135, 

kirjassa pastori Hannu K. Saloranta pitää mm. Kari Cantellin jumalakuvaa liian 

ahtaana, aukkojen Jumalana, eikä tunnista siinä sitä Jumalaa, johon hän itse tai moni 

muu moderni ammattiteologi uskoo; teologit ovat muutenkin hanakasti kritisoineet 

jumalauskoa vastaan argumentoineiden jumalakäsitysten naiiviutta, mm. Heikka 

2008). Jaspers (1970, 48–51) korostaa, ettei esimerkiksi maailman kauneus, tarkoi-

tuksenmukaisuus tai järjestys riitä todisteiksi Jumalasta, sillä tällaisille asioille löytyy 

aina myös vastakohtansa: maailmasta löytyy rumuutta, sekasortoisuutta ja järjestä-

mättä jäänyttä, minkä seurauksena maailma näyttäytyy myös julmana, pelottavana ja 
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kauheana paikkana. Jaspersin mukaan Jumalan transsendenssi ja salaisuus vain sy-

venee tarkasteltaessa maailmaa. Jumalan olemassaolo ei hänen mielestään ole lain-

kaan tietämisen kohde. Vaikka Jaspers näin kieltää evidentialismin, hän kuitenkin 

väittää, että ihminen, joka todella tajuaa oman vapautensa, saa myös varmuuden 

Jumalasta. Vapaus ja Jumala ovat Jaspersille (1971, 327–332) erottamattomat, min-

kä vuoksi vapaus ilman Jumalaa on vain näennäisvapautta.  

Alston (1991) ja Plantinga (2000, 218–240) edustavat reformoidun kirkon mo-

dernia uskonnonfilosofiaa. Heidänkin mielestään usko ja järki kulkevat käsi kädes-

sä, ja realismin hengessä he ajattelevat jumalapuheella olevan myös ihmisen ulko-

puolella oleva kohteensa, joka on totta uskoville, eikä sen tarvitsekaan tulla todeksi 

todistetuksi uskonnollisen elämän ulkopuolella oleville. Plantigan mukaan Jumala 

on esioletusluonteisesti hyväksyttävissä oleva perususkomus, jonka voi oikeuttaa 

esimerkiksi henkilökohtaisesti koettu uskonnollinen kokemus. Alston painottaa 

mystisten jumalakokemusten olevan fenomenologisia havaintoja ja siksi niiden 

kautta voidaan saada oikeutettuja uskomuksia Jumalasta. Uskonnolliset uskomukset 

muodostetaan sosiaalisten käytänteiden pohjalta, mutta ne sisältävät luotettavia 

uskomuksia siinä missä mitkä tahansa aistihavainnot ovat osoituksia ulkoisesta to-

dellisuudesta. Molemmissa havaintotilanteissa, tavallisessa aistihavainnon tekemi-

sessä ja uskonnollismystisessä Jumalan kohtaamisessa, ihminen jää Alstonin mu-

kaan epistemologisesti uskomuksen varaan ja joutuu siis elämään eräänlaisessa us-

komuskäytännössä (doxastic practice). Viime kädessä Alston korostaa, ettei hän 

kuitenkaan halua argumentoida uskonnollisen kokemuksen perusteella Jumalan 

olemassaolon puolesta vaan ainoastaan uskon mielekkyyden puolesta. (Vrt. Haapa-

ranta 2003, 284–285.) 

Vaikka Alston ja Plantinga eivät suoranaisesti väitä voivansa todistaa Jumalan 

olemassaoloa, he kuitenkin pitävät jumalauskoa järkevästi perusteltavissa olevana 

valintana. Heidän näkemyksensä tulevat varsin lähelle pragmatismin perinnettä, 

jossa (uskonnollisuuden alueeseen sovellettuna) jumalauskoa on pidetty käytännön 

elämän kannalta järkevänä ja mielekkäänä, elämää hyvällä tavalla rakentavana pe-

rusasennoitumisena (mm. James 1981, 45, 204–210, 273–276, 344, 353–361). Juma-

lan olemassaoloa ei ole pyrittykään tieto-opillisesti todistamaan todeksi, vaan on 

tyydytty vähemmän dogmaattisiin asennoitumisiin ja hyväksytty jumalauskon perus-

taksi uskoon orientoitumisen käytännöllinen perusteltavuus (vrt. Pyysiäinen 1997, 

172-173, 179).  

Pyysiäinen (1997, 240) esittää kolme vaihtoehtoista tapaa suhtautua Jumalan 

olemassaoloon: (1) joko hyväksymme todellisuuden ristiriitaisuuden ja osittaisen 

selittämättömyyden ilman jumalaoletuksia, tai sitten (2) pidämme maailmaa täydelli-



 

28 

sesti selitettävänä, vaikka emme inhimillisesti sitä kykenekään selittämään. Ihmiselle 

selittämättömän edessä voidaan myös (3) omaksua jokin uskonvakaumus pyrkien 

antamaan tavoittamattomalle jonkinlainen selitys sen luonteesta. Näissä viimekäti-

sissä valinnoissa ei kuitenkaan ole kyse ensisijaisesti älyllisistä kysymyksistä, vaan 

ihmisen persoonaa koskettavasta, todellisuuteen ja sen laskemattomuuteen suhtau-

tumisesta. 

Vaikka perinteistä monoteistista uskonnollisuutta on kritisoitu ja kyseenalaistet-

tu voimakkaasti, silti ihmisten suuri enemmistö (Barrett ym. 2001; Johnson ja Bar-

rett 2004) ja ainakin osa tiedeihmisistäkin pitää kiinni jumalauskosta.  Mikäli tiede ei 

pysty esimerkiksi ihmisen kognitiivisen rajoittuneisuuden vuoksi tutkimaan ja selvit-

tämään aivan täydellisesti kaikkea mahdollista maailmankaikkeudessa, perimmäinen 

kysymys Jumalan olemassaolosta jäänee avoimeksi ja tarjoaa siten aina mahdolli-

suuden uskonnollisuuteen (vrt. Pyysiäinen 2003, 69–70; Mäkisalo 2005; Rue 2005; 

Saunders 1999). d´Aquili ja Newberg (1999) toteavat osaltaan, että vaikka aivofysio-

logisin keinoin voidaan kuvata uskonnollista kokemusta, kuten he itse ovat tehneet, 

se ei mitenkään merkitse sitä, että fysikaalinen reduktio olisi ontologinen selviö, ja 

ettei kokemuksen taustalla voisi olla jumalallista vaikutusta.  

 2.1.2. Jumalan epistemologinen todistaminen voidaan jättää syrjään  

Jo Wilhelm Occamilainen esitti 1300-luvun alussa ajatuksen, että Jumalan olemas-

saolon todistaminen on mahdotonta, ja että häneen täytyy siksi vain uskoa (Rauhala 

1992, 20). Tillichin (1951, 235-237) teologiassa uskonnollisen uskon kohteena oleva 

Jumala ei voi olla ihmisen kognitiokyvyllä saavutettavissa, joten tämän maailman 

kohteisiin sovelletut eksistenssin käsitteet eivät sovellu Jumalaan. Täten yhtä hyvin 

teistiset kuin ateistisetkin todistelut ovat Tillichin mielestä kohdettaan tavoittamat-

tomia. Jeesuksen pelastava merkitys voi uskovalle kuitenkin aktualisoitua eksistenti-

aalisessa vierauden ja tuskan kokemuksessa siten, että hänellä on parantava vaikutus 

itseymmärrykseemme ja olemuksemme ytimeen (kts. Marshall 2000, 366–367).  

Wittgenstein (1999a, 1999 b) ja Phillips (1993) pitävät uskonnollista kieltä ja 

myös Jumalaa sosiaalisina konstruktioina, jotka ovat niitä käyttävien elämänmuotoa, 

kielipelitodellisuutta, minkä yhteyttä ulkopuoliseen todellisuuteen ei pystytä määrit-

telemään. Wittgensteinilais-phillips´läisen näkemyksen mukaan uskonnollinen kieli 

voi avautua ja olla mielekästä vain niille, jotka ovat sen autenttisia käyttäjiä, usko-

muskäytäntöjen sisällä eläjiä. Kirjavainen (2003, 209–241) avaa tätä ”Menonin pa-

radoksiksikin” nimettyä problematiikkaa: Sanat ovat todellisuuden referenssejä, 
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joten emme voi tuntea sanoja tuntematta asioita, joihin ne viittaavat. Sanat ja niiden 

kuvaama todellisuus muodostavat toisiinsa kietoutuneen kehän, josta on vaikea 

irrottautua. (Vrt.  Wittgenstein 1999b, §:t 1–28, 540–560.) 

Kirjavainen suuntaa Wittgensteinia tulkitessaan mielenkiintoisille jäljille lähties-

sään pohtimaan uskonnollisen metakielen mahdollisuuksia ja sitä, millaista roolia 

uskonnollisen uskon kohteiden verifioitavuus tässä pelissä lopulta näyttelee. Hän 

päätyy toteamaan, että semanttisen verifikaation (tarkoittanee sisällöllisen järkevyy-

den osoittamista ja vastannee totuuden koherenssiteoriaa) tulee määrätä, missä 

mielessä episteeminen verifikaatio (uskon kohteiden todellisuus) voi toteutua. Kos-

ka uskonnossa käsitellään perimmäisiä, ehkä tieteen saavuttamattomiinkin jääviä 

asioita, tulee uskonnollisen kielen kaksikerroksisuus luultavasti aina säilymään. On 

se taso, jolla jotkut elävät uskoaan todeksi ja toinen, metataso, jolla perimmäisiä 

kysymyksiä voidaan käsitellä uskonnollisfilosofisen tai eksistentiaalisen pohdinnan 

näkökulmasta. (Kirjavainen 2003, 208–241 ja 2002, 137–151.) 

Wittgenstein (1999a, §:t 609–620) itse on realisti sen suhteen, miten vaikeata on 

saada kaksi eri tavoin uskomuksiaan rakentavaa tahoa ymmärtämään toisiaan. Hän 

arvelee, että kun ”kaksi yhteensovittamatonta periaatetta kohtaavat, siellä jokainen 

leimaa vastapuolen hulluksi ja harhaoppiseksi”. Ja vaikka jonkin asian suhteen omat 

uskomukset eivät toteutuisikaan, ei silti helposti olla valmiita luopumaan noista 

uskomuksista (Wittgenstein 1999a, 239).  

Eskola (1999) käy uskon mahdollisuutta tunnustellessaan läpi erilaisia tieteen, 

teismin ja ateismin orientaatioita ja päätyy toteamaan antievidentialistisesti tieteen 

olevan rajallista (1999, 46–51) ja ettei Jumalaa voida enempää todistaa kuin osoittaa 

olemattomaksikaan (s. 97–119). Omalla kohdallaan hän on kuitenkin kokenut joi-

hinkin tapahtumiin liittyen voimakasta kiitollisuutta, jonka kohteeksi hän torppari-

kodin puoliuskonnollisen kulttuuriperinnön omaavana löytää haparoivasti kris-

tinuskon Jumalan, jota hän ei pidemmälle yritäkään rationaalisesti ymmärtää (s. 148, 

156–197; myös 2003, 188–190). Merkittävää hänelle näyttää olevan myös ajatus 

siitä, että oman itsekkyyden aiheuttamasta ahdistuksesta voisi jumalauskon avulla 

löytää kuolinhetkelleen mielenrauhan (Eskola 2003, 116–117, 121). Ruumis ja 

psyyke kuolevat, mutta Jumalan muistiin jäävälle sielulle Eskola on valmis jättä-

mään elintilan (2003, 200). Jeesuksen ristinkuolemaan liitetystä ”kirkon oikeusteo-

reettisesta sovitusopista” Eskola (2006, 120–126) ei innostu. 

Eskolan ”uskon tunnusteluun” on suhtauduttu sekä konservatiivisempien että 

liberaalimpien kristittyjen taholta kriittisesti. Eskola (2003, 60–64) valitteleekin, että 

Suomessa tunnutaan suhtauduttavan teologisten piirien ulkopuolelta tulevaan poh-
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diskelijaan ikävällä asenteella: joko häntä pidetään harhaoppisena tai teologiasta 

ymmärtämättömänä puuhastelijana. 

Pursiainen (1994, 2004, 2005) ilmoittautuu uskonnollisen fundamentalismin an-

karaksi vastustajaksi. Hänenkin mielestään Jumalasta voidaan puhua vain uskonnon 

äidinkielellä, jolloin sanoilla ei välttämättä tarkoiteta sitä, mitä ne näyttäisivät tar-

koittavan. Sanottaessa esimerkiksi, että Jeesus on Jumalan poika, sanotaan ääneen 

jotakin sellaista, mitä ei tarkoiteta ja samaan aikaan ilmaistaan jotakin sanallisesti 

tavoittamatonta, mykkää pyhyyttä, joka voi kuitenkin koskettaa ihmisen sisintä. 

Uskonnon äidinkielellä voidaan Pursiaisen mukaan lausua ”pyhiä valheita, puhu-

malla lauseita, joita ei tarkoiteta tosiksi” (2004, 14–15; 2005). Jos kuulija ei ymmärrä 

uskonnon äidinkielen kielioppia – sitä että kyse on erilaisesta diskurssista, kuin mis-

tä arkisessa kielenkäytössä tai tieteen kielessä on kyse – uskonnosta tulee järjetöntä, 

takapajuista ja julmaa taikauskoa: baalien kaakatusta, jyrisee Pursiainen (2005).  

Jumala on Pursiaiselle todistamaton mutta samalla se, mihin ”periharrastuk-

semme, perihuolemme ja peripulmamme” kohdistuvat (2004, 74–75). Tillichiä ja 

juutalaistaustaista Buberia mukaillen Pursiainen kuvaa Jumalaa olemisen syvyytenä 

ja perustana, mutta ei ainoastaan tällaisena abstraktina entiteettinä, vaan myös per-

soonallisena ”perisinänä” (Pursiainen 1994, 31–41 ja 2004, 76–77).  

Varhaisen kirkon mystikkoa Pseudo-Dionysios Areiopagitaa ja keskiaikaista 

mystikkoa, Mestari Eckhartia jäljitellen Cupitt (1980) ja Hick (1992 ja 1993) filoso-

foivat, että Jumalasta voidaan kertoa korkeintaan negaatioiden kautta, siis mitä hän 

ei ole (ns. apofaattista teologiaa) ja siksi perinteisistä kristillisistä Jumala-dogmeista 

tulisi luopua. Tietenkin on kysytty, mistä sitten voidaan tietää, mitä Jumala ei ole, 

jos hänestä ei voida tietää mitään!   

Arvostetut teologit Karl Barth, Hans Küng ja Thomas F. Torrance ovat puoles-

taan pyrkineet löytämään Jumalaa koskeviin ontologisiin kysymyksiin vastauksia 

varhaiskirkon teologian kautta. Kristuksen olemus määriteltiin v. 325 Nikaian kon-

siilissa termillä ”homo-ousios” (samaa olemusta oleva), millä haluttiin ilmaista, että 

Kristus oli samalla kertaa sekä aidosti ihminen että aidosti itse Jumala. Kun juma-

luus tulkitaan ilmentymään ns. Kristustapahtumassa, vapaudutaan tarpeesta todistaa 

Jumalan olemassaoloa luonnossa. Küng (1974, 57, 79) kysyykin oivaltavasti: ”Voiko 

sellainen Jumala, jonka olemassaolo on todistettu, olla enää Jumala”, ja jatkaa julis-

tamalla, ettei Jumalaa löydetä järjen pohjalta vaan [Kristuksessa ilmenevänä] ”arvo-

na ja päämääränä, vastauksena elämänkysymyksiin”.  

Jeesusta voidaan Küngin mukaan tutkia historialliskriittisesti tieteen keinoin, 

mutta perimmäinen totuus avautuu vasta omakohtaisessa Kristuksen ”syvästi kos-

kettamaksi tulemisessa” (Küng 1974, 147–150, 406). Uskon ja Jumalan puolustami-
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sessa on näin siirrytty psykologisen kokemuksen tasolle. Huovisen (1978, 182) mu-

kaan Küngin myöhäisteologiassa keskitytään kristittynä olemiseen, ihmisen koke-

mukseen kristinuskosta. Järjen varaan rakentuviin jumalatodistuksiin ei Küngin 

mukaan voida uskoa rakentaa – siksi hänen mielestään kaikki rationaaliset jumala-

todistukset on hylättävä. 

Barthin (2000) ”evankelisessa teologiassa” (josta Luoman, 1999, mukaan sekä 

Küng että skotlantilaista kirkkoa rakentamassa ollut Torrance ovat saaneet runsaasti 

vaikutteita) ilmentyy suomalaisessakin teologikunnassa kaikupohjaa saanut ”homo-

ousios”-tulkinta Jumalasta salatulla tavalla samanaikaisesti sekä maailman sisällä 

olevana, immanenttina entiteettinä, että suvereenisti sen ulkopuolella olevana trans-

sendenttina substanssina. Koska Jumala on luonut maailman sanansa eli Kristuksen 

kautta, on hän kaikessa läsnä ja mahdollinen vaikuttamaan mutta samalla tavoitta-

maton (vrt. Dennettin 2006, 206, kritiikki). Jumala on ontologialtaan jotakin aivan 

muuta kuin ihminen. Siksi ihminen ei voi koskaan luonnollisin keinoin tuntea Ju-

malaa – ainut mahdollisuus on tuntea hänet Kristuksessa.  

Torrancen (lähteenä Luoman väitöskirja v. 1999) uskonnonfilosofiassa kritisoi-

daan Newtonin maailmankuvan synnyttämää mekanistista determinismiä ja kanti-

laisen ontologian pohjalta rakennettua käsitystä ulkoisen todellisuuden (noumenaa-

linen maailma) transsendenttisuudesta. Torrance perustelee tieteelliseen realismiin 

tukeutuen, että mielemme sisällöt rakentuvat saman fysiologisen todellisuuden puit-

teissa, mitä ulkoinenkin maailma on, ja siksi aistihavaintomme viittaavat ulkoiseen 

todellisuuteen aidosti. Kvanttifysiikan indeterministisyys ja einsteinilainen suhteelli-

suusteoria merkitsevät kuitenkin sitä, etteivät havaintomme ole totuuden korres-

pondenssiteorian mukaisesti täydellisesti kohteittensa mukaisia. Luonto on ihmisen 

tavoitettavissa vain epätäydellisesti, ja siksi myös Jumalan tavoittaminen luonnossa 

jää vajaaksi, eikä esimerkiksi kvanttifysiikkaa voida pitää todisteena Jumalan ole-

massaolosta. Ihmisen pitää Torrancen mielestä rakentaa käsitystään todellisuudesta 

sen mukaan, mitä kehittyvän tieteen kautta luonnosta saadaan selville. Jumala voi-

daan kuitenkin kohdata lihaksi tulleessa Kristuksessa. (Luoma 1999, 112 – 143.)  

Näin Barth, Küng ja Torrance liittyvät Tillichin, Pursiaisen ja ehkä Eskolan, Jas-

persin ja Jamesinkin seuraan painottaessaan, ettei Jumalan olemassaoloa voida to-

distaa, ja toisaalta uskomisessaan, että Jumala on kohdattavissa uskonnollisessa 

kokemuksessa. Uskonnonfilosofisesti edellä olevat käsitykset vaikuttavat vastaan 

sanomattomilta: suostutaan siihen, että Jumalan olemassaolo jää metafyysisyytensä 

vuoksi todistamattomaksi, mutta pidetään kuitenkin kiinni oikeudesta tulkita omia 

kokemuksia uskonnollisiksi. Psykologian näkökulmasta voidaan kuitenkin huo-

mauttaa samoin kuin Alstonin ja Plantingan näkemysten kohdalla: psykologiset 
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kokemukset ovat selitettävissä muullakin tavalla kuin mystiikkaan turvautumalla. 

Uskontoja voidaan pitää moraalisina selkänojina, takeina yhteiselämän sujuvuudesta 

ja lopullisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta, selittämättömien selittäjinä ja 

pelon, erityisesti kuolemanpelon, lievittäjinä, mutta voidaan myös kysyä naturalisti-

en tavoin: onko uskonnoille enää mielekästä antaa tuollaisia rooleja, kun noihin 

rooleihin on tarjolla maailman tieteelliseen ymmärtämiseen perustuvia ehdokkaita 

(vrt. Dawkins 1996; Nielsen 1997; Pyysiäinen 2003)? 

Uskonnot ovat joutuneet maailmankuvineen sekularisoituneessa maailmassa ah-

taalle, mutta aika on jo näyttänyt, että myös valistuneille ihmisille osataan tarjota 

uskonnollisia tulkintoja, joissa siirrytään symboliikan, mystiikan ja ”uskonnon äi-

dinkielen” taakse tavoilla, jotka mahdollistavat uskonnollisuuden säilymisen seku-

laarissakin maailmankuvaorientaatiossa (Pyysiäinen 2003, 69–70; Rue 2005).  

Muutamat suomalaisteologit, kuten 2000-luvulla Vartija-lehdessä kirjoitelleet Sa-

kari Häkkinen, Martti Mäkisalo, Heikki Räisänen ja Terho Pursiainen, ovat alkaneet 

hahmotella uudenlaista kristillisyyden tulkintaa, jossa oletetaan, että puhe Jumalasta 

on mielikuvien tasolla pysyttelevää, uskonnollista puhetta, joka on osattava erottaa 

tieteellisestä puheesta.  Tällaisten teologisten hahmotelmien mukainen kristinusko 

voisi ehkä elää, vaikka yleisesti tunnustettaisiinkin, ettei perinteiseen teistiseen 

Raamatun Jumalaan uskominen enää tuntuisi mielekkäältä. 

Filosofi Leila Haaparanta haluaa kääntää uskomista käsittelevän keskustelun 

kohteen sijasta kysyjään: ”Mikä oikeastaan on kysyjän (uskonnolla filosofoivan) 

ongelma, mistä kysymys nousee, ja mitä ehtoja häntä tyydyttävän vastauksen pitäisi 

täyttää?” Haaparanta haluaisi viedä uskonnonfilosofista keskustelua filosofoijien 

oman käyttäytymisen motiivien selvittelemisen suuntaan. Tavoitteena olisi tällöin 

myös niiden maailmankatsomuksellisten taustaoletusten, joiden pohjalta tutkimuk-

sia ja filosofointeja suoritetaan, taakse pääseminen. (Haaparanta 2003, 287.) 

2.1.3. Ateismi ja sen kritiikki  

Erityisesti vakaumukselliseen ateismiin päätyneistä löytyy henkilöitä, joiden mielestä 

nykyisin on perustellusti, jopa tieteellisesti pääteltävissä, ettei maailmassa vaikuta 

mikään jumalallinen mysteeri (esim. Cantell 1996; Dawkins 2003; Enqvist 1998a, 

Feuerbach 1980; Harbour 2001; Kuosa 2000; Nielsen 1985 ja 1997; Niiniluoto 

2003, 122–145 ja Tuomela 1983). Feuerbachin (1980, 27–36, 65–71) mukaan ihmi-

sellä on riippuvuussuhde luontoon, minkä vuoksi hän jumalallistaa luonnon. Viime 

kädessä Jumala ei ole mitään muuta kuin luonnon kauhistuttavuuden aikaansaama 
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inhimillisen ”toiveen olemus”. Todellisuudessa transsendenttisia jumalia ei Feuer-

bachin mukaan ole olemassa. Juutalaistaustaisen Harbourin (2001, 2–3) sanoma on 

yksinkertaisesti se, että mistä tahansa näkökulmasta tarkasteltaessa, filosofisesta, 

tieteellisestä tai moraalisesta, ateismi osoittautuu jumalauskoa vahvemmaksi vaihto-

ehdoksi.  

Cantell (1996) esittää henkilökohtaista vakaumustaan valottavassa kirjassaan 

useita konkreettisia asioita kristinuskosta ja Raamatusta, joiden perusteella hänen 

mielestään on järkevää päätyä ateismiin. Cantellin (1996, 57–59, 142–147) ajatusta 

Jumalan vähäiseksi jäävästä itseilmoituksesta voidaan tosin pitää heikohkona teis-

min vasta-argumenttina, koska jumalauskon ei ole tarkoituskaan perustua kiistat-

tomiin näyttöihin – uskohan on nimenomaan ”uskon asia”. Cantell on kuitenkin 

oikeilla jäljillä väittäessään, että Jumalan määritteleminen ”salatuksi Jumalaksi” ei 

varsinaisesti selitä mitään, vaan on pelkkää tilanteen toteamista, eikä sellaisenaan 

tyydytä etsivää ihmismieltä.  

Kuosa (2000) käsittelee uskomisen kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten uskon-

tojen syntymisiä, maailman luomista, elämän syntyä, Jumalan olemassaoloa, Raama-

tun luotettavuutta ja moraalin perustaa päätyen kehumaan ateismia. Hänen mieles-

tään ”Ateisti on faktarikkaampi kuin uskovaiset.. suurempi realisti ja rohkeampi 

kohtaamaan elämän ilman uskonnon kuvitelmia ja lohtua.. hänessä on vähemmän 

omahyväisiä keskipisteenä olemisen tuomia tuntoja.. iloitsee eläissään iloista ja on 

murheellinen murheista.. ei ole fatalisti, vaan kantaa itse vastuun elämästään ja tule-

vaisuudestaan” (Kuosa 2000, 145).  

Dawkinsin (2003, 146–151) mielestä on kestämätöntä ajatella, että tiede ja us-

konto painisivat eri sarjoissa käsitellen muka eri maailmoja tai eri kysymyksiä. Hä-

nen mielestään uskontoihin liitetyt kysymykset ovat yhtä hyvin tieteen kysymyksiä, 

ja vaikka jotkut asiat ovat vielä selvittämättömiä, ei se tarkoita, että ne pysyisivät 

sellaisina tulevaisuudessakin. Mystisiin ”jumalavaikutuksiin” ei Dawkinsin mielestä 

ole enää syytä uskoa (näin myös Freud 1981, 547–569). McGrathin (2004, 108–110, 

124 128; 2006) mielestä Dawkins menee kuitenkin päätelmissään liian pitkälle: 

vaikka tiede tavoitteleekin luonnonilmiöiden selittämisiä, myös sillä on rajat, joiden 

yli se ei voi edetä. Vaikka esimerkiksi maailma näyttää kehittyneen evoluutioteorian 

mukaisesti, mikään tiede ei voi McGrathin mielestä todistaa, että kehitys olisi tapah-

tunut enempää ilman Jumalan ohjausta kuin hänen ohjauksessaankaan. Tieteen ja 

todistamisen näkökulmasta ainoaksi hyväksyttäväksi vaihtoehdoksi jää agnostisismi 

(vrt. Gould 1999: tieteen tulee toimia tiukasti tieteellisissä asioissa ja vastaavasti 

uskonnon omalla alueellaan).  
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McGrath (2004) näkee ateismin ensisijaisesti vastareaktiona kristinuskon tulkin-

nan ja kirkon virheisiin. Hänen mielestään ateismin kukoistuskausi on kuitenkin 

takanapäin, mistä todistavat sekä Itä-Euroopan irtautuminen ateistisesta kommu-

nismista että ihmisten lisääntynyt kiinnostus henkisiä asioita kohtaan. Kun kris-

tinuskoakin voidaan tulkita siten, etteivät tieteelliset tutkimustulokset horjuta sen 

perustaa (esimerkiksi evoluutio voidaan tulkita Jumalan tavaksi luoda uutta), ei 

ateismille McGrathin mukaan enää löydy kaikupohjaa. 

McGrathin (2004) maalailema erityisesti karismaattisen kristinuskon ruusuinen 

tulevaisuus ja toisaalta ateismin perikato näyttää joillakin maailmankolkilla todennä-

köiseltä. McGrathin perustelut uskonnollisuuden puolesta jäävät kuitenkin ohuiksi, 

eikä hänellä ole kovin painavaa argumentointia sille, miksi tieteen agnostisessa maa-

ilmassa, jossa elämän ilmiöt eivät hänen itsensäkään mielestä näytä välttämättä tar-

vitsevan teismioletusta, olisi mielekästä tukeutua jumalauskoon. Lähinnä hän perus-

telee uskoa uskonnon ja terveyden välisellä positiivisella korrelaatiolla (McGrath 

2006, 137–139) sekä ajatuksella, että Jumala on suuri mysteeri, jonka edessä ja tun-

temiseksi rajallisen ihmisen on mielekästä kamppailla (McGrath 2006, 198–199; vrt. 

Cupitt 1980; 1998; 2010). 

Filosofiassa Jumalaan uskovien harteille on haluttu sysätä ns. todistamisen taak-

ka. Clifford (1877) esitti 1800–luvulla valistuksen hengessä, ettei ihmisten pitäisi – 

ei kenenkään, koskaan eikä missään – uskoa mihinkään sellaiseen, mikä ei ole riittä-

västi perusteltua (vrt. Dawkins 2007, 208–212). Olipa uskomus tieteellinen, uskon-

nollinen tai moraalinen, ihmisillä on velvollisuus uskoa siihen vain siinä tapaukses-

sa, että se voidaan osoittaa todeksi uusimmilla ja kaikkein vaativimmilla totuuden 

kriteereillä. Nielsen (1985) ja Flew (1972, 96–99) ovat puolestaan korostaneet pop-

perilaisittain, ettei uskon kohteilla voi olla tieteellistä vakuuttavuutta, koska tieteel-

listen teorioiden pitäisi täyttää falsifioitavuusmahdollisuus, mitä ehtoa uskonnolliset 

uskonsisällöt eivät täytä (kts. Popper 1979). Toisaalta on huomattava, että periaat-

teessa todistamisen taakka voidaan langettaa myös ateisteille ja tällöin huomataan, 

etteivät hekään ole selvinneet tehtävästään ainakaan uskovien mielestä tyydyttävästi 

(McGrath 2004, 102–107; 2006).  

Hartin (2010, 32–58,  300–301, 312–314) mukaan uusateismilla ei ole minkään-

laista älyllisesti kestävää pohjaa.  Kristinuskon syyksi ei hänen mielestään voida 

laittaa enempää sotien käymisiä kuin tieteen vastustamisiakaan, vaikka ateistit niin 

yrittävätkin tehdä. Tulevaisuuden ongelmana Hartin mielestä on kuitenkin tieteen 

palvonta ja se mahdollisuus, että uskosta irrotetulle tieteelle annetaan valta määritel-

lä moraalin rajat. Hartin ateismivastaisuus ja ajatus siitä, ettei tieteen avulla voitaisi 

saavuttaa kristinuskon aikaansaamaa moraalia inhimillisempää moraalia, näyttävät 
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kristillisen kulttuurin kautta arvioituina vahvasti argumentoiduilta, mutta eivät sitä 

välttämättä ole, mikäli asioita tarkastellaan eri kulttuurien ja yleishumanismin valos-

sa. 

Heikka (2008) kritisoi Dawkinsin, Dennettin, Valtaojan ja Enqvistin ateismipe-

rusteluja. Heikan mukaan tiede saa selittää maailman ilmiöt ja asiat vaikka kuinka 

täydellisesti, ja silti kristitty voi aina kysyä: ”So what?” Heikan mukaan Jumala on 

kaiken takana, eikä tätä uskomusta hänen käsityksensä mukaan voida kumota. Pyy-

siäinen (2008a) puolestaan kritisoi voimakkaasti Heikan ja muiden kristittyjen käsi-

tystä, että jumalausko voitaisiin oikeuttaa väittämällä Jumalan vain olevan ”kaiken 

takana”. Jos oletetaan, että Jumala on fysikaalisen maailman takana, ongelmaksi 

tulee se, miten Hän voisi vaikuttaa maailmaan. Jos taas Jumalan tulkitaan olevan 

maailman takana siten, että Hän kuitenkin on samalla mukana maailmassa, joudu-

taan kysymään, mitä ovat ne liitoskohdat, joissa Jumala ja maailma kohtaavat, kysyy 

Pyysiäinen. Niitä ei näyttäisi tieteen tutkimusvalossa olevan – ei edes maailman 

syntyyn liittyen. Pyysiäinen lopettaa ankarasti: ”Kun mikään ei voi edes periaattees-

sa kumota jumalauskoa, ei jumalauskolla voi myöskään enää olla mitään sisältöä.”  

Hiippakuntadekaanina ollessaan Sakari Häkkinen (2005) pohdiskeli kristinuskon 

tulevaisuutta New Yorkissa vuonna 2002 pidetyn kongressin inspiroimana mm. 

seuraavasti: ”Näyttää siltä, että on vain ajan kysymys, milloin Jumalan kuolintodis-

tus pystytään kirjoittamaan tieteellisesti uskottavasti ja pätevästi. Tätä perinteinen 

kristinusko ei tule nähdäkseni kestämään.” Häkkinen näkee kristinuskon mahdolli-

suuden siinä, että Jumalan inkarnaatio viedään loppuun saakka, tyhjennetään juma-

lallinen kokonaan ihmisyyteen. Tämä merkitsisi Häkkisen mukaan ihmisen arvon 

korostamista ja se julistaisi ihmisen vapautusta. ”Ehkä kristinuskon ainoa kestä-

vämpi tulevaisuus on jumalaton kristinusko”, pohti Häkkinen.  

2.1.4. Aiempia tutkimuksia Jumalaan uskomisesta 

Liitteessä 4 esitetään tilastoja uskovien ja ateistien määristä eri maissa perustuen 

esimerkiksi uskontojen kannatusmääriä pitkään tutkineen David B. Barretin tilas-

toihin vuodelta 2001 (kts. myös www.adherents.com). Bainbridgen (2004) mukaan 

korkean syntyvyyden maissa uskonnot menestyvät hyvin, kehittyneimmissä maissa 

heikoiten.  

World Values –tutkimukset 1990-luvulta ovat osoittaneet, että naiset ovat lähes 

kaikkialla maailmassa uskonnollisempia kuin miehet (Stark 2002). Syitä tähän on 

Starkin mukaan etsitty mm. kulttuurisista rakenteista, kasvatuksesta, freudilaisuu-

http://www.adherents.com/
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desta, naisten kotona olemisesta, äitiydestä ja sosialisaatiosta mutta yleispätevinä 

vastauksina mitään näistä ei ole voitu pitää. Stark päätyy näkemykseen, minkä mu-

kaan feminiinisyys on sekä miesten että naisten keskuudessa uskonnollisuuteen 

taipuvaisuutta parhaiten selittävä tekijä.  

Yhdysvalloissa on tutkittu ensimmäisen kerran jo viime vuosisadan alkupuolella 

tiedemiesten suhtautumista uskontoon. Leuban (1916) tutkimuksen mukaan 41,5 % 

heistä ilmaisi olevansa epäuskoisia ja 16,7 % ainakin epäileväisiä kysyttäessä usko-

mista Jumalan olemassaoloon. Pidemmälle päässeillä huipputiedemiehillä (greater 

scientists) epäuskoisten ja epäilevien määrä oli 70 %. Kuolemanjälkeiseen elämään 

tiedemiehistä uskoi n. 50 %. Tavallisten amerikkalaisten keskuudessa uskovaisuus 

on yleisempää (kts. liite 4).  

 Leuba toisti kyselytutkimuksensa parikymmentä vuotta myöhemmin hieman eri 

muodossa saaden tuloksen, jonka mukaan epäuskoisten ja epäilijöiden määrä oli 

tiedemiesten joukossa noussut 58 %:sta 67 %:iin. Huipputieteilijöissä epäuskoiset ja 

epäilevät olivat jo saavuttaneet 85 %:n osuuden. (Leuban 1934 tutkimuksesta ra-

portoivat Larson & Witham 1998.) 

Larson ja Witham (1997) päättivät jatkaa Leuban tutkimustraditiota ja tekivät 

mahdollisimman samantyyppisen uskonnollisuuskyselyn vuosisadan lopulla, kuin 

Leuba oli tehnyt vuosisadan alkupuolella. Tutkimus kertoi, että Jumalaan ja kuole-

manjälkeisyyteen uskomisen prosenttiosuudet olivat pysyneet lähes samoina kuin 

vuonna 1916 julkaistussa tutkimuksessa (n. 40 % tiedemiehistä uskoi persoonalli-

seen Jumalaan, 45 % ei uskonut ja lähes 15 % luokitteli itsensä agnostikoiksi). Lar-

sonin ja Withamin (1997) tutkimuksiin oli luonnontieteilijöistä otettu mukaan bio-

logit ja fyysikot sekä heidän lisäkseen matemaatikot. Näiden ryhmien välillä oli ta-

pahtunut muutosta siten, että kun Leuban tutkimuksissa biologit olivat olleet epä-

uskoisimpia, nyt sellaisia olivat fyysikot.  

Larson ja Witham jatkoivat tutkimustaan ja selvittivät, miten nykyajan huippu-

tiedemiehet suhtautuvat uskontoon (tutkimusotos valittu USA:n kansallisesta tie-

deakatemiasta). Johtavat tiedemiehet kielsivät Jumalan olemassaolon lähes täysin. 

Vain 7 % biologeista ja fyysikoista ilmoitti uskovansa Jumalaan. Matemaatikoissa 

uskovia oli hieman runsaammin: 14,3 % uskoi Jumalaan ja 15 % kuolemanjälkeisyy-

teen (”in immortality”, oikeammin siis ”kuolemattomuuteen”). (Larson & Witham 

1998.)  

Myös Vaughan, Smith ja Sjoberg (1966) ovat kartoittaneet amerikkalaisten 

luonnontieteilijöiden uskonnollisuutta. Kysymykseen ”Uskotteko kuolemanjälkei-

seen elämään?” 38,5 % vastasi kieltävästi, 31,8 % myöntävästi, 25,4 % ei ottanut 

kantaa ja 4,4 % jätti kokonaan vastaamatta. Tulokset eivät poikkea kovin merkittä-
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västi Leuban tutkimusten tuloksista: kun huomioidaan vastaamatta jättäneiden ja 

kantaa ottamattomien suhteellisen runsaat osuudet, tulokset haarukoituvat samoi-

hin raameihin kuin Leubankin tulokset.  

Graffin ja Provine (2007) ovat kartoittaneet eri puolilla maailmaa sijaitsevien 

kansallisten tiedeakatemioiden (28 kpl) evoluutio-tutkijoiden uskonnollisia käsityk-

siä. Tutkimuksen mukaan noin 80 % kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei usko Ju-

malan olemassaoloon. Suunnilleen sama määrä vastanneista luonnehti itseään natu-

ralistiksi. Materialistisiksi monisteiksi, jotka uskovat että olioilla on vain materiaali-

sia ominaisuuksia, lukeutui 73 %. Lähes 90 % vastanneista ei uskonut kuolematto-

muuteen. Tavalla tai toisella Jumalaan uskovia oli alle 5 %. 

Uskonnon ja tieteen välisestä suhteesta tarjottiin seuraavat vaihtoehdot, joista 

vastaajat valitsivat parhaimman vaihtoehdon seuraavien prosenttiosuuksien mu-

kaan:  

Uskonto ja tiede ovat erillisiä alueita, jotka eivät ole keskenään ristiriidassa (8 %) 

Uskonto on sosiobiologinen ilmiö, jonka opinkappaleet ovat muuttuvia ja uu-

delleentulkittavia sosiaalisia adaptaatioita (72 %) 

Uskonto ja tiede ovat toisensa poissulkevia oppeja, joita ei voi yhdistää (10 %) 

Uskonto ja tiede ovat täydellisessä harmoniassa; evoluutiossa näkyy Jumalan kä-

den jälki (3 %) 

Tutkijat pitivät yllättävänä, ettei vaihtoehto c, jota mm. Dawkins on markkinoi-

nut, saanut enempää kannatusta. Tutkijat tulkitsivatkin vastaajiaan, että ajatellessaan 

uskonnon olevan sosiobiologisen evoluution tuote, he samalla välttävät kilpailuase-

telman uskonnon ja evoluution välillä. Biologit eivät siis rakenna katsomuksellista 

ristiriitaa, vaan pyrkivät pikemminkin ratkaisemaan sen liberaalilla joustavuudella. 

Vuosina 1976–2002 tehdyistä useista Suomen Gallupin toteuttamista ja ns. Mo-

nitor-tutkimuksista voidaan nähdä, että Jumalaan uskominen on Suomessa säännöl-

lisesti pysynyt hieman yli 70 prosentissa – kuitenkin niin, että lähes kolmasosa on 

ilmoittautunut kirkon opeista poikkeavasti uskoviksi. Kirkon dogmien mukaan 

uskovien määrä alkoi jo 1900-luvun puolella jäädä alle 50 prosentin. Ateistien mää-

rä oli tuolloin 10 prosentin alapuolella. (Niemelä 2003, 153.) 

Uudemmissa tutkimuksissa, kuten kansainvälisessä arvoja ja uskomuksia koske-

vassa ISSP-tutkimuksessa vuodelta 2008 suomalainen uskonnollisuus näyttäytyy 

”maltillisena”. Kirkosta eroamisia on kuitenkin runsaasti ja monet ilmoittavat usko-

vansa toisin kuin kirkko opettaa. Jumalan olemassaoloa pitää varmana vain 20 % 

väestöstä, samansuuruinen joukko pitää itseään puolestaan hyvin ei-uskonnollisena. 

Jonkinlaista uskoa voidaan kuitenkin arvioida yhä olevan noin 70 %:lla suomalaisis-

ta. (Ketola 2011.) 
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 Pulkkisen pitkittäistutkimuksessa (Pulkkinen 1987: 186–202), joka käsittelee 

useampien tutkimusalueiden ohella myös ihmisten uskoa ja elämänarvoja, tulee 

esiin Jumalaan uskomisen merkityksettömyys ja yleensä uskonnollisten arvojen 

merkityksen vähäisyys varhaista keski-ikää elävien ihmisten elämässä. 

Helven (2002, 135) nuorisotutkimuksessa Jumalaan ilmoitti uskovansa 68,1 % 

tytöistä, mutta vain 41,9 % pojista. Agnostikkoja oli 26,5 %, ja loput 18,5 % kielsi-

vät uskovansa Jumalaan. Huomattavaa oli, että helsinkiläisistä nuorista ateisteiksi 

lukeutui 29,4 %, kun pohjalaisissa heitä oli vain 8,8 %.  

Monia pieniä erikoisuuksia suomalaisia koskevista uskonnollisuustutkimuksista 

on ollut havaittavissa. Sellaiseksi voidaan laskea mm. se, että vaikka Jumalaan us-

kominen on yleistä, silti alle puolet uskoo taivaaseen, kuolemanjälkeiseen elämään 

tai enkeleihin (Kääriäinen ym. 2003, 285–287; Ketola 2011). Helven (2002, 125, 

136, 263) tutkimuksissa enkeliusko on tytöillä yleistä (68,1 %) mutta pojilla harvi-

naisempaa (25,2 %). Kuolemanjälkeiseen ylösnousemukseen nuoret eivät myöskään 

kovin sankoin joukoin usko: alle kolmannes uskoo ylösnousemukseen (31,2 %), 

pelkkään fyysiseen mätänemiseen 23,9 % ja uudelleen syntymiseen 7,2 %. Loput 

joko eivät osaa sanoa (14 %) tai uskovat jotakin muuta (23,7 %). 

Uskonnollisten käsitysten liberalisoitumisesta kertovat selvästi myös seuraavat 

tutkimustulokset: vain kolmasosa uskoo, että Jumala on luonut maailman ja alle 

kolmasosa uskoo uskonnollisiin ihmeisiin tai pitää raamatussa kerrottuja ihmeitä 

todella tapahtuneina (Kääriäinen ym. 2003: 283; Ketola 2011). Toisuskoisiin suh-

tautumisessa suomalaisilla on omat tapansa: useimpia uskontoja siedetään World 

Values –tutkimuksen mukaan kohtuullisesti mutta Jehovan todistajien ja Skientolo-

gia-kirkon osalle ymmärtämystä ei riitä (60 % suhtautuu näihin joko melko tai erit-

täin kielteisesti). Vain saatananpalvojiin suhtaudutaan vielä kielteisemmin (erittäin 

kielteisesti suhtautuvia 87 %). 

Inglehart (1997) on laajaa World Values -tutkimusaineistoa käsitellessään pääty-

nyt tuloksiin, joiden mukaan maailmassa on tapahtunut selvää siirtymää modernista 

aikakaudesta kohti postmodernia aikaa, mihin liittyy sekä poliittisten, taloudellisten 

että uskonnollisten normien ja arvojen muutosta. Käytännössä kyse on globalisaa-

tion aikaansaamasta erilaisten kulttuurien ja ajattelutapojen tuntemisen lisääntymi-

sestä, yleisesti ottaen tiedon lisääntymisestä, minkä seurauksena ihmiset eivät vält-

tämättä pitäydy yhteisöjensä perinteisissä uskomuksissa, vaan ovat valmiita kyseen-

alaistamaan vanhoja dogmeja, ajattelemaan itsenäisesti ja jopa luopumaan instituu-

tioista, joiden toimintaan ovat aiemmin osallistuneet (vrt. Geels & Wikström 2009, 

18). Suomessa tämä on alkanut näkyä mm. poliittisten sitoutumisten vähenemisenä 

ja kirkosta irtaantumisen lisääntymisenä. Toisaalta informaatio- ja mediateknologian 
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kehittymisen myötä ihmiset ovat alkaneet ottaa runsaasti kantaa asioihin kirjoitte-

lemalla sähköposteja, blogeja, yleisönosastokirjoituksia ja lyhyitä tekstiviestejä, joita 

julkaistaan internetin välityksellä. Ihmiset haluavat ottaa asioihin kantaa, mutta he 

eivät välttämättä halua sitoutua mihinkään tiettyyn dogmaattiseen ryhmään. 

2.1.5. Jumalauskoa koskevat tutkimuskysymykset ja hypoteesit  

Edellisten alalukujen pohjalta voidaan nähdä, miten kompleksinen asia jumalausko 

on. On mahdollista, että ihmisellä on kognitiiviseen kehittyneisyyteensä liittyen 

luontaisena piirteenä taipumus uskonnollisuuteen. Voidaan myös ajatella, että us-

komukset Jumalasta ovat sosiaalisia konstruktioita, mitkä omaksutaan jo lapsuudes-

sa ja nuoruudessa suhteellisen varauksettomasti oman kulttuuriympäristön tuottei-

na. Suomessa enemmistö uskoo edelleen Jumalaan, mutta perinteisten kristillisten 

dogmien mukainen uskominen on merkittävästi vähentynyt (Kääriäinen ym. 2003: 

285–287; Ketola 2011).  

Tutkimuksen empiirisessä osassa pyritään selvittämään yliopisto-opettajien us-

konnollisia vakaumuksia (liite 1 sisältää tutkimuksessa käytetyn kyselyn); tavoitteena 

on selvittää, kuinka suuri osa heistä on pitäytynyt perinteiseen kristilliseen juma-

lauskoon, miten paljon heissä on muulla tavoin uskovia, miten fundamentalistista 

uskonnollisuutta heidän keskuudessaan esiintyy, ja miten yleisiä ovat ateistiset ja 

agnostistiset orientoitumiset (erityisesti kysymys 6, mutta myös muut jumalauskoa 

koskevat kysymykset). Agnostikkoja ja ateisteja pyritään erottelemaan myös sen 

suhteen, miten myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat kristillisyyteen / hengelli-

syyteen. Pyrkimyksenä on lisäksi selvittää, miten tiedeihmiset tulkitsevat tieteellisen 

maailmankuvan ja uskonnon välistä suhdetta (2 d, 3 j, k, l, 4 c, g, 7 g ja h).  

Tavoitteena on myös selvittää, millaiset tekijät ovat keskeisimmin vaikuttaneet 

vastaajien katsomusorientaatioihin (8) – kotikasvatus, koulu, ystävät, omat elämän-

kokemukset, maailman tapahtumat, kaunokirjallisuus, tiedekirjallisuus ja tutkimus, 

uskonto / uskonnollinen herääminen, avioituminen / parisuhde, media tai jokin 

muu asia.  

Hypoteeseina oletetaan, että tiedemaailmassa Jumalaan uskominen on 

vähäisempää kuin muun väestön keskuudessa ja etteivät nekään, jotka us-

kovat Jumalaan, edusta erityisen fundamentalistista uskonnollisuutta. Us-

kovaisuutta selittävät todennäköisesti vahvimmin kotikasvatus, ystävät ja 

uskonnollinen herääminen. Oletettavasti naiset ovat uskonnollisempia kuin 
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miehet, ja luonnontieteilijät / teknisten tieteiden edustajat vähäisemmässä 

määrin uskovia kuin humanistit / kasvatustieteilijät ja yhteiskuntatieteilijät. 

2.2. Muuhun yliluonnolliseen uskominen 

Paranormaaleihin ilmiöihin uskomista on tutkittu eri puolilla maailmaa kohtalaisen 

paljon. Vakavasti otettavaa parapsykologista tutkimusta tehtiin kuitenkin 1980-

luvulle saakka vain ani harvoissa yliopistoissa (Kivinen 1989 ja Tuomi 1989: Cam-

bridgessa perustettiin parapsykologinen tutkimusseura v. 1882 vastareaktiona yl-

tiöpositivistiselle tiedesuuntaukselle tavoitteena parapsykologisten ilmiöiden tieteel-

linen tutkimus). Kivisen ja Tuomen mukaan yksiselitteisiä todisteita parapsykologis-

ten ilmiöiden olemassaolosta tutkimuksissa ei kuitenkaan ole saatu, ei edes entisessä 

Neuvostoliitossa, vaikka siellä väitettiinkin toteutetun kontrolloidusti telepatiaa 

Moskovan ja Novosibirskin sekä Moskovan ja Leningradin välillä. Entinen para-

psykologiatutkija Susan Blackmore (2001) on raportoinut alalla tehtyjen tutkimus-

ten ongelmista ja päätynyt itse näkemykseen, ettei paranormaaleja ilmiöitä luulta-

vasti ole – on vain toistaiseksi avoimia ja riittämättömästi selvitettyjä kysymyksiä. 

Parapsykologisten ilmiöiden tieteellinen tarkastelu on kuitenkin alkanut lisään-

tyä, ja 2000-luvulla löytyy jo useista yliopistoista tutkijoita, jotka tarkastelevat tie-

teellisiä anomalia-ilmiöitä pohtien niihin mahdollisesti liittyviä parapsykologisia 

selittämättömyyksiä (kts. Winchesterissä 2008 pidetyn parapsykologiakongressin 

tieteellisten artikkeleiden abstraktit Journal of Parapsychology –lehdessä v. 2008, 

Vol. 72). Myös muutamia alan tiedelehtiä ilmestyy maailmalla. Vastaavasti kaikkea 

yliluonnolliseksi tulkittua vastaan toimivia järjestöjä ja lehtiä on perustettu useissa 

maissa (USA:ssa CSI eli skeptisen tutkimuksen komitea julkaisee Skeptical Inquiry 

–lehteä; Suomessa tunnetuin lienee Skepsis ry, joka julkaisee Skeptikko–nimistä 

lehteä). Selityksiä mystisille ilmiöille ovat lisäksi tarjonneet mm.: Jung (1986), Miet-

tinen (1990) ja Tikkala (1993). 

Monissa tutkimuksissa ja yliluonnollisten ilmiöiden kuvauksissa on eroteltu usei-

ta yliluonnollisiin ilmiöihin liittyviä uskomuskategorioita. Luokittelujen pääarkkiteh-

tinä on toiminut Jeromy J. Tobacuk, joka laati 1980-luvulla faktorianalyyttiseen 

tutkimukseen perustuen 7-dimensioisen jaottelun (Tobacuk & Milford 1983), jota 

on sittemmin käytetty tietynlaisena perusjaotteluna. Jaottelusta on tosin käyty kiis-

toja (kts. esim. Lawrence ym. 1997), mikä onkin ymmärrettävää, sillä paranormaali-

us on vaikeasti määriteltävä asia ja ilmiöiden kenttä on laaja (Otis & Alcock 1982; 
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Tobacuk 1995; Fitzpatrick & Shook 1994; Lawrence ym. 1997; Häyry ym. 1989; 

Kivinen 1989). 

Amerikkalainen taikuri ja skeptikko James Randi perusti vuonna 1996 James 

Randi Educational Foundationin (JREF), joka lupaa miljoona Yhdysvaltain dollaria 

henkilölle, joka JREF:n valvomissa olosuhteissa kykenee tuottamaan paranormaalin 

ilmiön. JREF etsii myös oma-aloitteisesti paranormaaleiksi kutsuttuja ilmiöitä ja 

tutkii niitä. Mustalle listalle joutuneita ja valheeksi todistettuja ilmiöitä ovat esimer-

kiksi kuolleista heränneet ihmiset ja itsestään ilmestyneet kullatut hampaat. Randin 

mielestä selittämätöntä ilmiötä ei ole löytynyt (Randi 1996).  

Pasachoff ym. (1970) saivat Harvardin miesopiskelijoita tutkiessaan tuloksen, 

minkä mukaan luonnontieteilijät olivat vähemmän taipuvaisia uskomaan yliluonnol-

lisiin asioihin kuin yhteiskuntatieteilijät ja humanististen alojen opiskelijat. Salter ja 

Routledge (1971) puolestaan raportoivat yllättävästi, että luonnontieteiden ja biolo-

gian opiskelijoilla oli enemmän (joskaan ei kovin merkittävästi) paranormaaleihin 

asioihin uskomista kuin humanististen alojen opiskelijoilla. Aarnion (2007) suoma-

laistutkimus osoitti, että uskominen paranormaaleihin asioihin oli yleisempää am-

mattikoulutasolla kuin yliopistossa ja yliopistoissa vähäisempää esimerkiksi filosofi-

an ja psykologian opiskelijoiden kuin kauppatieteiden tai teologien keskuudessa. 

Jahoda (1968) raportoi Ghanan yliopisto-opiskelijoista tuloksen, minkä mukaan 

taideopiskelijat olivat taipuvaisia uskomaan yliluonnollisiin ilmiöihin, kun taas sosi-

aalitieteiden opiskelijat olivat vähiten taipuvaisia uskomaan yliluonnollisiin asioihin. 

Jahodan tutkimuksen päätulos oli kuitenkin se, ettei opiskelu sinänsä vähentänyt 

taipumusta maagis-myyttisiin uskomisiin.  

Musch ja Ehrenberg (2002) tutkivat Bonnin yliopistossa eri tieteenalojen opiske-

lijoita pyrkien selvittämään aiempien tutkimusten perusteella kiistanalaiseksi jäänyt-

tä kysymystä siitä, korreloiko todennäköisyyksien päättelykyky tai yleinen älykkyys 

jollakin tavalla paranormaaleihin ilmiöihin uskomisen kanssa. Musch ja Ehrenberg 

saivat tuloksen, minkä mukaan heikkous todennäköisyyksien päättelykyvyssä oli 

yhteydessä paranormaaleihin ilmiöihin uskomisen kanssa (r=0.22). Huomattavasti 

merkittävämpi korrelaatio (r=0.50) löytyi kuitenkin yleisen kognitiivisen kyvykkyy-

den puutteen ja paranormaaleihin ilmiöihin uskomisen välille. Kun tuloksista eli-

minoitiin kognitiivisen lahjakkuuden vaikutus, todennäköisyyksien päättelykyvyllä ei 

enää ollutkaan merkittävää yhteyttä paranormaaleihin ilmiöihin uskomisen kanssa 

(r=0.10).  

Aarnion (2007, 38–41) tutkimustulosten mukaan kristillisen uskon omaavilla ja 

ei-kristillisesti suuntautuneilla yliluonnollisiin asioihin uskovilla opiskelijoilla oli 

skeptikkoihin verrattuna yleisempää intuitiivinen ajattelu, humanistinen maailman-

http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvaltain_dollari
http://fi.wikipedia.org/wiki/Paranormaali_ilmi%C3%B6
http://fi.wikipedia.org/wiki/Paranormaali_ilmi%C3%B6
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kuva, vähäinen analyyttinen ajattelu, ystävien ja vanhempien myönteiset usko-

misasenteet, negatiiviset elämäntapahtumat, emotionaalinen epätasapainoisuus ja 

naissukupuoli. Skeptikot tekivät Aarnoin mukaan muita vähemmän ydintiedon 

sekoittamiseen liittyviä kategoriavirheitä (vrt. Epstein ym. 1996: ihmiset osaavan 

tilanteen mukaan mielekkäästi vaihtaa ajattelutapaansa rationaalis-analyyttisen ja 

intuitiivis-kokemuksellisen tavan välillä). 

Aarnion (2007, 39–43) mukaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijat suosivat 

analyyttistä ajattelua vähemmän kuin yliopisto-opiskelijat, ja tämä osittain selitti 

heidän runsaampaa taipumusta yliluonnollisiin uskomisiin. Merkittävin yliluonnolli-

siin uskomista selittävä tekijä oli kuitenkin taipumus intuitiiviseen ajatteluun. Opis-

keluajan pituudella oli vain vähäinen yhteys yliluonnollisiin uskomisiin – korrelaa-

tiota oli kuitenkin lievästi siten, että mitä pidempään oli opiskellut, sitä vähäisempää 

oli uskominen. Filosofian ja psykologian opiskelijoissa oli eniten naisskeptikkoja, 

kun taas kasvatustieteissä, kauppatieteissä ja teologiassa vähiten. Paranormaaleihin 

ilmiöihin uskomisessa ammattikoululaiset olivat yliopisto-opiskelijoita innokkaam-

pia, mutta kristillisessä uskovaisuudessa oppilaitosten välillä eroa ei ollut. Myös 

sellainen yhteys löytyi, että mitä enemmän opiskelijalla oli paranormaaleja usko-

muksia, sitä enemmän hänellä oli myös uskonnollisia uskomuksia. Tosin poikkeuk-

sen tekivät kaikkein vahvimman kristillisen uskon omanneet: he eivät juuri usko-

neet paranormaaleihin ilmiöihin. 

Grimmerin ja White´n (1990) tutkimuksessa ilmeni, että psykologian opiskeli-

joiden keskuudessa oltiin melko kriittisiä esimerkiksi skientologiaa, levitaatiota ja 

reinkarnaatiota kohtaan, kun taas telepatiaan, astrologiaan, ennalta tietämiseen ja 

ufoihin uskoi noin kolmannes, Bermudan kolmioon ja ESP:hen (aistien ulkopuoli-

seen havaitsemiseen) noin puolet vastanneista. Myöhemmässä tutkimuksessaan 

Grimmer ja White (1992) osoittivat eri alojen opiskelijoita tutkiessaan, että taiteiden 

opiskelijat uskoivat merkitsevästi enemmän kyseenalaisiin selittämättömiin ilmiöi-

hin (esim. astrologia, numerologia, telepatia ja homeopatia) kuin lääketieteen ja 

luonnontieteiden opiskelijat. Tutkijat päätyivät kuitenkin toteamaan, ettei uskomi-

sen määrään ensisijaisesti ehkä vaikuta opiskelu, vaan eri aloille hakeudutaan niille 

soveltuvan katsomusorientaation ohjaamana. 

Arkiajattelun pohjalta on oletettu, että opiskelu ja tieteen harjoittaminen vähen-

täisivät yliluonnollisiin asioihin uskomista. Tutkimustulokset eivät ole tätä käsitystä 

kuitenkaan yksiselitteisesti tukeneet (Zapf 1938; Parida 1962; Pasachoff ym. 1970). 

Tobacuk, Miller & Jones (1984) raportoivat kuitenkin tutkimustuloksesta, jossa 

löytyi korrelaatiota opiskeltujen luonnontieteen kurssien määrän ja paranormaalei-

hin ilmiöihin uskomisen vähäisyyden välille. Fitzpatrick & Shook (1994) saivat tu-
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loksen, minkä mukaan ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijat olivat opintojaan 

päättäviä senioreita tilastollisesti erittäin merkitsevästi uskovaisempia uskonnollisen 

uskomisen ja tietyn taikauskoisuuden osalta, mutta eivät muiden parapsykologisiin 

ilmiöihin uskomisten osalta. Tutkijat päättelivät, että senioreiden korkeampi ikä ja 

laajempi ideologinen perspektiivi selitti perinteiseen uskontoon liittynyttä kriittisyy-

den lisääntymistä.  Tutkimuksessa ilmeni lisäksi, että seniorit eivät eronneet aloitte-

lijoista identiteetin kypsyystasossa, eikä kypsyystaso puolestaan korreloinut pa-

ranormaaleihin ilmiöihin uskomisen kanssa.  

Otis & Alcock (1982) löysivät tilastollisesti merkitsevät erot yliluonnollisiin asi-

oihin uskomisessa professoreiden, yliopisto-opiskelijoiden ja tavallisen kansan välil-

le. Toronton ja Wisconsinin yliopistojen professorit eri tieteenaloilta olivat selvästi 

tavallista kansaa ja myös opiskelijoita skeptisempiä uskonnon uskomuksiin, onnea 

tuottaviin uskomuksiin (kuten nelilehtinen apila, musta kissa, tikapuiden ali kulke-

minen), yliluonnollisiin henkiin (mm. poltergeist, noidat, taloja vainoavat henget), 

ennalta tietämisiin (mm. kädestä ennustaminen, astrologia, tulevaisuuden tietämi-

nen) ja EPS-ilmiöihin (kuten telepatia, levitaatio, aura, astraaliprojektio) uskomises-

sa. Tieteenalojen välisessä vertailussa englanninkielen professorit olivat muita tie-

teenaloja vähemmän skeptisiä monissa uskomusasioissa. Demografiset tekijät, ku-

ten ikä, sukupuoli tai ammatti eivät erotelleet vastaajia tilastollisesti merkitsevästi. 

Pohtiessaan, miksi kaikissa aiemmissa tutkimuksissa ei ole ilmennyt selvää yhte-

yttä koulutuksen (tieteeseen perehtyneisyyden) ja paranormaaleihin asioihin usko-

misen välillä, Otis & Alcock (1982) päättelevät, että niissä ei ole aina ollut koulutus-

taustan osalta riittävän heterogeenistä otosta tutkittavana. Kun nyt otettiin tieteen 

saralla pidemmälle ehtineet professorit tutkimukseen mukaan, eroa alkoi tulla hy-

vinkin selvästi. Englanninkielen professoreiden muita professoreita vähäisempi 

skeptisyys saattoi tutkijoiden mielestä puolestaan selittyä sillä, ettei tuolla humanis-

tisella alalla ehkä koeta kovin suurta tarvetta objektiiviseen tietoon, jota tarvittaisiin 

tieteellisen toiminnan pohjaksi.  

Vaikka korkean yliopistostatuksen omaavat näyttävät Otisin & Alcockin tutki-

muksen mukaan olevan vähemmän kouluttautuneita skeptisempiä, tieteellisen opis-

kelun kestoajalla tai kognitiivisella kyvykkyydellä näyttää monien muiden tutkimus-

ten mukaan olevan vain vähän vaikutusta yliluonnollisiin ilmiöihin uskomiseen 

(Wiseman & Watt 2006, korostavat älyllisyyden ja paranormaaleihin ilmiöihin us-

komisen välistä riippuvuutta koskevien tutkimustulosten olevan keskenään ristirii-

taisia ja joskus aivan päinvastaisiakin).  

Otis & Alcock (1982) myöntävät, että akateemiselle alalle hakeutuminen saattaa 

jo itsessään olla yhteydessä henkilön perusskeptisyyteen, jolloin tieteenalalla opiske-
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leminen ei välttämättä ole ainut skeptisyyttä lisäävä tekijä.  Vyse (1997) esittää, että 

ihmisille on monista syistä johtuen luonnollista, että he tukeutuvat maagisiin usko-

muksiin. Ihmisten katsomuksellisia orientaatiota määrittävät Vysen mukaan merkit-

tävästi kognitiivisten taitojen ja opiskelumäärän ohella esimerkiksi kotitausta ja 

ystävät. Lähipiirin merkitystä uskonnollisuuden muokkaajana ovat korostaneet 

myös monet muut tutkijat (mm. Berger & Luckmann 1995). Flor ja Knapp (2001) 

raportoivat arkitiedonkin pohjalta odotetun tutkimustuloksen, minkä mukaan van-

hempien uskonnollisuus ja uskonnollinen kasvatus korreloi positiivisesti lapsen 

uskonnollisuuden kanssa.  

Irwin esittää paranormaaleihin asioihin uskomista koskevien tutkimusten meta-

analyysissään, että vaikka monien erilaisten tekijöiden on esitetty liittyvän taipu-

mukseen uskoa paranormaaleihin ilmiöihin, vahvaa näyttöä asioiden yhteyksistä on 

lopulta melko vähän. Monien oletettujen tekijöiden osalta tutkimustulokset ovat 

ristiriitaisia. Meta-analyysi ei tue yksiselitteisesti käsityksiä, että esimerkiksi sosio-

ekonominen tausta, kognitiivinen kapasiteetti tai ikä selittäisi yliluonnollisiin asioi-

hin uskomisia (tosin esim. alueellinen alhainen sosioekonominen tausta lisää hie-

man uskomista). Näyttöä on silti hieman, että naiset ovat miehiä uskovaisempia, 

nuoremmat taipuvaisempia paranormaaleihin uskomuksiin kuin vanhemmat ihmi-

set, ja että vanhemmat ovat puolestaan uskonnolliseen uskomiseen taipuvaisempia 

kuin nuoret. (Irwin 1993.) 

Irwin korostaa uskomisen olevan kulttuuriin sidoksissa olevan asian. Uskovai-

suutta lisää, jos sattuu olemaan kiinnostunut yliluonnollisista asioista ja on run-

saammin tekemisissä niiden kanssa esimerkiksi lukemalla niistä tai osallistumalla 

niitä käsitteleviin tilaisuuksiin. Uskonnollinen usko ei kuitenkaan yleisesti korreloi 

paranormaaleihin uskomisen kanssa, joskin erot eri puolilla maailmaa vallitsevissa 

kulttuureissa ovat tässä suhteessa merkittäviä. (Irwin 1993.) 

Irwin (1993) päätyy meta-analyysissään käsitykseen, minkä mukaan yksilön maa-

ilmankatsomuksen muokkautumisella lapsuudessa on oleellinen vaikutus usko-

misalttiuteen. Hänen mukaansa lapsuudessa koetut traumaattiset ja selittämättömät 

kokemukset saattavat olla tärkeä paranormaaleihin asioihin uskomiseen vaikuttava 

tekijä kehittämällä fantasioimiskykyä. Mitkä tahansa traumaattiset kokemukset syn-

nyttävät epävarmuutta ja uhkaa, ja koska ne eivät ole yksilön ymmärrettävissä ja 

hallittavissa, syntyy tarvetta saada hallinnan tunnetta edes jollakin tavalla. Paranor-

maaleihin ilmiöihin uskomisesta voi tällöin rakentua kognitiivinen vinouma, minkä 

avulla yksilö voi suodattaa todellisuutta ja saavuttaa emotionaalisen turvallisuuden 

tunteen lisääntymistä (vrt. Geels & Wickström 2009, 217–251). Telepatian, rukouk-
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sen, tai jonkin muun yliluonnollisen keinon avulla voidaan luoda illuusiota asioiden 

kontrolloimisesta.  

Yliluonnollisiin asioihin uskomista kartoittaneessa kirkkomonitorin tutkimus-

osiossa vuodelta 1999 (Ketola 2003, 71) ilmeni, etteivät suomalaiset ole kovin 

herkkiä uskomaan enempää kummituksiin (86 % piti kummituksia epätodennäköi-

senä tai ei uskonut niihin ollenkaan), meedioiden kykyihin (77 % epäilee yhteyden-

ottokykyä vainajiin tai ei usko yhteydenoton mahdollisuuteen lainkaan), ufovierai-

luihin (69 % epäilee tai ei usko) kuin horoskooppeihinkaan (81 % epäilee tai ei usko 

lainkaan). Nuorten kohdalla ufousko on muihin selittämättömiin uskomiseen ver-

rattuna yleisempää (32,7 % uskoo ufoihin).  Kummituksiin nuoretkaan eivät usko 

(vain 11,5 % uskoo, 70,5 % ei usko; Helve 2002, 271). 

Käsillä olevan tutkimuksen empiirisessä osassa kartoitetaan aiemmin lueteltujen 

uskomusasioiden lisäksi myös uskomista kuolemanjälkeiseen elämään ja parapsyko-

logisiin ilmiöihin. Kaikkia paranormaaleiksi ilmiöiksi luokiteltuja asioita ei niiden 

monimuotoisuuden vuoksi oteta tutkimuksen kohteiksi, vaan pitäydytään ainoas-

taan yleisimmissä uskomuskategorioissa. Käsityksiä kartoitetaan mm. yliluonnolli-

siin olentoihin kuten enkeleihin ja vainajahenkiin uskomisen osalta (3c –f ja 3j; kts. 

liite 1).  

Aiemmin esitettyjen uskomushypoteesien lisäksi oletetaan, että yliluon-

nollisiin asioihin uskominen on tiedemaailmassa melko vähäistä.  

2.3. Ihmiskäsitykseen liittyvä body – mind –problematiikka 

Ihmisen psykofyysisyyteen liittyvää ns. body-mind –problematiikkaa on pyritty 

ratkaisemaan monin tavoin (aiheesta laajoja esityksiä mm. Chalmers 2002, Lyons 

2001, Näreaho 2004 ja Koons & Bealer 2010).  Ihmisen henkisyyttä on dualismin 

hengessä korostettu uskonnoissa ja esimerkiksi Platonin (Platon 1999, 373–381) ja 

Descartesin (1956, 35–39, 49–51, 169–175) filosofioissa, kun taas materialistisen 

filosofian ja uudempien tieteiden piirissä ihminen on pyritty jopa kokonaan re-

dusoimaan materiaan (de LaMettrie 1748; Enqvist 1997, 136 ja 1998a, 42).  

Kristinusko on sisältänyt selkeän dualistisen ihmiskäsityksen opettaessaan ihmi-

sen olevan iankaikkisuusolento, jonka henki elää fyysisen kuoleman jälkeen (tai 

vaihtoehtoisen tulkinnan mukaan herätetään henkiin ylösnousemuksessa). Dualis-

tista ihmiskäsitystä ovat vahvistaneet mm. Moodyn, Moodyn ja Kübler-Rossin 

(2001) haastattelemat kuoleman rajoilta elämään takaisin palanneet ihmiset, jotka 
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kertoivat kohdanneensa ”kuolemassaan” tunneleita, kirkasta valoa ja tuonpuolei-

suusolentoja (vrt. Näreaho 2003, 121–134). 

Persinger on useine työryhmineen (vrt. Pierre & Persinger 2006) havainnut, että 

amygdalaa ja aivokuoren näköassosiaatioalueita ärsyttämällä voidaan koehenkilö 

saada kokemaan lähes vastaavanlaisia hallusinaatioita: enkeleitä, tunneleita ja kirkas-

ta valoa. Ohimolohkojen ja päälaenlohkojen kompleksisilla, mutta varsin vähäte-

hoisilla magneettikenttä-ärsytyksillä on koehenkilöitä saatu kokemaan vieraan olen-

non läsnäoloa ja joillekin jopa jonkinlainen ruumiistapoistumiskokemuskin (Cook 

& Persinger 1997). Kun tähän yhdistetään ne tutkimustiedot, joiden mukaan voi-

makkaat aistideprivaatiotilat aiheuttavat hallusinaatioita ja useatkin kemialliset ai-

neet aistiharhoja, lienee mahdollista olettaa, että ”kuolemanrajallakäymiskokemuk-

set” selittyvät aivojen hieman poikkeuksellisilla toimintaolosuhteilla.  

Yksiselitteisiä magneettikentällä stimuloidut mystiset kokemuksetkaan eivät lie-

ne, sillä ainakaan ruotsalaiset tutkijat (Granqvist ym. 2005) eivät onnistuneet vas-

taavanlaisissa koeyrityksissä saamaan sellaisia aikaan. Upsalan yliopiston teologian ja 

psykologian opiskelijoille tehdyssä kaksoissokkokokeessa kävi selväksi, että aina-

kaan heikot magneettikenttäimpulssit, jollaisia Persingerin työryhmätkin olivat käyt-

täneet, eivät aiheuttaneet koehenkilöille mystisiä kokemuksia. Tutkijat huomasivat 

kuitenkin, että tietyt persoonallisuuden ominaisuudet altistivat mystisille kokemuk-

sille: jos henkilö oli suggestioaltis ja taipuvainen new age-uskomuksiin, mystisiä 

kokemuksia tuli riippumatta siitä oliko magneettikentän vaikutusta vai eikö ollut. 

Tutkijat arvelivat myös, että sensorinen deprivaatio saattaa osaltaan olla tämänkal-

taisissa kokeissa vaikuttamassa ihmisten taipumukseen kokea erikoisia tuntemuksia. 

Modernin dualismin edustajat (mm. Eccles 1989, Beck 2008, Rainio 1998 ja Nä-

reaho 2003) ajattelevat, että ylemmän, psyykkisen tason tapahtumat olisivat osin 

riippumattomia alemmasta neuraalitasosta. Toisinaan tähän liitetään näkemys mate-

riaalisuuden ylittävästä sielusta. Tällöin uskotaan, että hengen tason tapahtumia ei 

voida tavoittaa aivokuvauskeinoin (vrt. Nagel, 1974). 

Moderneja dualisteja voi pitää Descartesin (1956) hengenheimolaisina, kun he 

ajattelevat, että aineeton mieli kykenee vaikuttamaan synaptisen tason toimintaan. 

Rainion mukaan dualistinen mielen teoria perustuu nimittäin oletukseen, etteivät 

hermoimpulssien vaikutukset postsynaptisen solun toimintaan olisi yksiselitteisen 

mekanistisia vaan enemmänkin vain todennäköisyystasolla mitattavia tapahtumia, 

jolloin aineeton mieli voisi vaikuttaa siihen, millä todennäköisyydellä välittäjäaine 

vapautuu presynaptisen solun päätelevyrakkulastaan ja siten vaikuttaa seuraavaan 

soluun. Motorisella puolella mieli ohjaisi näin fysiologista toimintaa. Sensorisella 

alueella mentaalinen tila tuottaisi mallin, joka ikään kuin "sovitetaan" aistielimistä 
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tulleiden hermoimpulssien luoman tilan "tunnistamiseen" ja näin mieli kykenisi 

lukemaan neuraalisia viestejä. Dualistien mukaan olisi virheellistä kuvitella tietoi-

suus-aivot –interaktio sillä tavalla kaksisuuntaiseksi, että aistihavaintojen tuottamat 

impulssit jotenkin vaikuttaisivat postsynaptisten impulssien todennäköisyyksiin ja 

siten mentaalisin tiloihin. (Rainio 1998.) 

Dualistien teoriassa on heikkouksia. Synaptinen toiminta ei ole sillä tavalla to-

dennäköisyystoimintaa, kuin dualistit olettavat. Systeemi on selvästi mekanistisempi 

ja osa hermosolujen välisistä yhteyksistä toimii sähköisesti ilman kemiallisia välittä-

jäaineita (Childs 2001; Dermietzel ja Spray 1993). Teoria myös näyttäisi samaistavan 

tarkkaavaisuusmekanismin ja aineettoman mielen, koska siinä ajatellaan, että minän 

tietoisuusaikomus (mental intention of the self) vaikuttaisi neuraalisella tasolla saa-

den laajempienkin alueiden synapsien toiminnan aikaan ja siten nostamaan kohtee-

na olevan asian tietoiseksi. Kun teoria myös esittää, että mentaalinen minä voi vai-

kuttaa fyysiseen toimintaan synapsitoiminnan kautta, joudutaan ihmettelemään, 

miksi tuo mentaalinen minä näyttäisi teorian mukaan olevan täysikasvuisen aikuisen 

roolissa esimerkiksi jo puolivuotiaassa, kun lapsen persoona ei empiirisesti tarkas-

tellen kovin aikuinen tuossa vaiheessa kuitenkaan vielä ole. Pääongelma teoriassa 

on kuitenkin siinä, että se ei pysty ilman tukeutumista epämääräiseen kvanttiteori-

aan selittämään, miten joillakin ”todennäköisyyskentillä” voisi olla vaikutusta fysi-

kaaliseen tasoon ilman että samalla rikottaisiin fysiikan säilymislakeja. Lisäksi ko-

kemus osoittaa eksplisiittisesti, että ulkoisilla asioilla voidaan vaikuttaa postsynapti-

siin impulsseihin ja ihmisen persoonaankin, joten dualistien tarjoama aineesta irral-

linen mentaalipsyyke –oletus jää huteralle pohjalle (vrt. Laureys 2005; Blackmore 

2001: parapykologiassa on oletettu, että psyykkinen toimintataso olisi erillään aivo-

fysiologian tasosta, mutta näissä parapsykologien oletuksissa ei ole ymmärretty, 

miten oleellista on, että tietoisuus rakentuu aivotoiminnan varaan). 

2.3.1. Psykofyysinen parallelismi, emergenttinen materialismi ja funktionalismi  

Psykofyysisen parallelismin kannattajat (mm. Kaila 1979) pyrkivät välttämään pe-

rinteisen dualismin selittäen, etteivät henkinen ja aineellinen ole erillisiä struktuure-

ja, vaan ne ovat toisaalta asioiden sielullisesti (=mielessä) koettuja olemuksia ja 

toisaalta tutkimuslaitteilla havainnoitavia aivofysiologisia ilmiöitä (Kaila 1979, 439). 

Kriitikoiden mukaan tällaisessa parallelistisessa tulkinnassa aineellisen ja henkisen 

välille jää metafyysinen juopa (Niiniluoto 1979, 384–385). Naturalistisen luonnon-



 

48 

kuvan ulkopuolelle parallelistit eivät kuitenkaan halua mennä (Kaila 1979, 455–

456). 

Uudemmissa tieteellisissä tarkasteluissa psykofyysisyyden ratkaisuksi on haettu 

ns. emergenssi-ilmiötä (LeDoux 2003, 29). Biologisten organismien emergent-

tisyysominaisuus tarkoittaa Mayrin (1999, 43–44) mukaan, että rakenteistuneessa sys-

teemissä syntyy korkeammilla integraatiotasoilla uusia ominaisuuksia, joita ei olisi voitu ennus-

taa alempien tasojen komponenteista. Emergentismiä voidaan kuitenkin tulkita monin eri 

tavoin.  On mahdollista ajatella, että aivojen fysikaalis-kemiallisesta toimintatasosta 

esiinnouseva (emergoituva) uusi taso olisi alempiin tasoihin redusoitumaton, oma-

lakisensa psyyken taso, joka ei vaikuta takaisinpäin materiaaliseen tasoon. Ongel-

mana tässä dualistisessa tulkinnassa on se, että on vaikea kuvitella, mitä tuo psyyken 

omalakisuus voisi olla, jos psyyke on fyysisen aivotilan tuotos mutta ei kuitenkaan 

vaikuta takaisinpäin aivoihin. Näyttöä on siitä, että psyyken tilat todella vaikuttavat 

fysiologiseen aivotoimintaan. Esimerkiksi stressi lisää noradrenaliinitasoja ja ma-

sennus vähentää serotoniinitoimintaa. Ei siis ole perusteita uskoa, etteivät psyykki-

set ilmiöt mitenkään vaikuttaisi aivofysiologiaan.  

Toisenlainen emergenssinäkemys, jossa itsenäinen mielen taso vaikuttaa alem-

paan, fysikaalis-kemialliseen tasoon, ei juurikaan eroa dualismi-vaihtoehdosta, mikä-

li emergoitunut taso ymmärretään joksikin muuksi kuin fyysisten lakien alaiseksi 

entiteetiksi. Jos taas tulkitaan niin, että emergoitunut taso on jotakin fyysistä, teoria 

edustaa puhdasta materialismia ja silloin ainakin periaatteessa myös reduktionismia. 

Emergenttinen materialismi jää joka tapauksessa tulkinnaltaan hämärästi määritel-

lyksi asiaksi. 

Funktionalistisen representaatioteorian kannattajat (mm. Fodor 1981, 124–131) 

selittävät tietokonemallin (laitteistotaso vs. ohjelmataso) mukaan, että esiinnouseva 

psyyken abstraktiotaso on täydellisesti alempia fysikaalis-kemiallisia prosesseja vas-

taava niin, että jokaisella psyykkisellä tilalla on oma ainutlaatuinen fyysinen tilansa. 

Näin ollen ongelmaksi eivät nouse kehon ja mielen väliset kausaalisuhteet, koska 

kaikki on jo tapahtunut fysiologian tasolla (vastaa suunnilleen vanhaa parallelistista 

näkemystä). Kehon tasolla käytetään symboleita (vrt. tietokoneen binaarijärjestel-

mässä 0 / 1 = on / off -kytkentää), jotka ilmenevät mielen tasolla abstraktioina. 

Tällainen näkemys sallii ainakin periaatteessa myös reduktion, mutta useimmat 

”supervenienssiksi” nimetyn suhteen puolesta puhuvat funktionalistit katsovat ni-

menomaan sen avulla voivansa säilyttää materialismin mutta hylätä reduktion. Fo-

dorin (2002) mukaan alemman tason selityksillä on ylivoimaisen vaikeata selittää 

ylemmän tason kompleksisia ilmiöitä: ”.. meiltä puuttuu sopiva teoreettinen väline 

neurologisten tapahtumien psykologiseksi taksonomiaksi.” (Vrt. Putnam 1975, 
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372–373: Ei ole mitään mieltä selittää vaikkapa asiaa ”nähdä oranssia väriä” esimer-

kiksi jonakin hermoimpulssisarjana.) 

Funktionalismin on tulkittu kyenneen hylkäämään substanssidualismin (todelli-

suuden kaksi eri olemisen tasoa), identiteettiteorian (aivotapahtumat ja psyyke ovat 

identtiset) ja eliminoivan materialismin (psyyke tarpeeton), mutta ei kuitenkaan 

perimmäistä kysymystä psyykkisen tason luonteesta, erityisesti sen kvalia-luonteesta 

(Lyons 2001, 162–174; kvalioilla tarkoitetaan havaintoelämysten subjektiivis-

kokemuksellista luonnetta). Koska funktionalismi ei ole ottanut kantaa kvalioihin, 

se ei ole todellisuudessa ratkaissut mielenfilosofian perimmäistä kysymystä dualis-

mista.  

2.3.2. Mielen identiteettiteoriat ja epifenomenalistinen monivedosmalli 

Emergentismi-näkemyksen rajatapauksena voidaan pitää mielen identiteettiteorioi-

ta, eräänlaisia kaksoisaspektiteorioita joissa ajatellaan, että psyyke on identtinen 

aivofysiologian kanssa (näin mm. Smart 1995 ja Armstrong 1995). Identiteettiteori-

oissa on eroteltu kaksi vahvuusastetta. Vahvemmassa ns. ”tyyppi – tyyppi –

identiteetissä” väitetään, että psyykkiset kokemukset voidaan ikään kuin luokitella 

asioiksi, ja näitä luokkia vastaavat kaikilla ihmisillä samat aivofysiologian tason ta-

pahtumat. Suppeammassa versiossa (”token identity”) ajatellaan, että mentaalisen ja 

fysikaalisen välillä oleva vastaavuus on pelkästään tapauskohtaista, joten kun eri 

ihmiset katsovat samaa palloa, heidän mentaalinen kokemuksensa on yksilöllinen ja 

siten myös aivofysiologinen toiminta yksilöllistä.  

Yleisimmin identiteettiteorioita pidetään pelkästään materialistisina näkemyksi-

nä. Smartin (1995, 118–130) mielestä ei pidä ajatella, että ihmisen tietoisuus olisi 

kovin erilaista, kuin mitä fysikaalis-kemiallisen evoluutiokehityksen kautta on kehit-

tynyt muillekin lajeille. Armstrong (1995, 178–179) korostaa, etteivät aivofysikaali-

set tilat ainoastaan tuota mentaalisia tiloja, vaan ovat niiden kanssa identtiset. Da-

vidsonin identiteettinäkemyksen mukaan psyyken taso on redusoitavissa ”periaat-

teessa” alempiin tasoihin, mutta se ei ole hänen mielestään mielekästä eikä käytän-

nössä mahdollista, koska psyyken tasolla liikutaan äärimmäisen monimutkaisissa 

neurofysiologisten verkostoprosessien maailmassa (Davidson 2002, 116–125; Ly-

ons 2001, 217–220).  

Vahvempaa identiteettiteoriaa on kritisoitu aiheellisesti siitä, että siinä kuvitel-

laan ihmisten aivotoimintojen olevan samoja asioita tarkasteltaessa samanlaisia. On 

todennäköistä, että aivan noin identtisiä eri ihmisten aivotoiminnat eivät ole. ”To-



 

50 

ken identity”- näkemystä on puolestaan kritisoitu siitä, että se ei säilytä aivotilojen 

vastaavuutta eri ihmisten kesken, vaikka he prosessoisivat mentaalitasolla täysin 

samaa asiaa. Onhan hyväksyttävissä, että samojen luonnonlakien alaisuudessa elävi-

nä ihmisaivojen reaktiot esimerkiksi yksinkertaisiin aistiärsykkeisiin saattavatkin olla 

varsin yhteneviä. On jopa todennäköistä, että näin juuri onkin. Identiteettiteorioista 

on kuitenkin todettava, että niissäkin ”mentaalisuus” jää lopulta melko hämäräksi 

asiaksi, ellei sitä sitten tulkita armstrongilaisesti pelkästään materiaksi.  

Identiteettiteorioista on lyhyt matka eliminoivaan materialismiin ja materialisti-

seen monismiin, joissa ajatellaan, että psyyke on täydellisesti materiaalinen, tai että 

sitä ei oikeastaan ole olemassakaan muuta kuin epifenomeenina, jonkinlaisena yli-

määräisenä heijastumana, ”virvatulena”. Dennett esittää moniin empiirisiin kogni-

tio- ja neurotieteellisiin tutkimuksiin tukeutuen monivedosmalliksi nimeämänsä 

näkemyksen, minkä mukaan aivoissa tapahtuu runsain määrin informaation proses-

sointia tietoisuuden alapuolella, ja tietyissä tarkkaavaisuuden kohteena olevissa asi-

oissa aivot tuottavat mentaalisen epifenomeenisen havaintoelämyksen kvalioineen. 

Elämys ja sen kvaliat eivät ole mitenkään välttämättömät aivojen kyvylle tuottaa 

mielekkäitä toimintoja, mikä ilmenee mm. siinä, että voidaan osoittaa tilanteita, 

joissa aivot ovat jo alkaneet toteuttaa jotakin toimintoa, jonka toteuttamisessa hen-

kilö kokee itse tekevänsä päätöksen toiminnan aloittamisesta vasta sen jälkeen, kun 

aivoissa prosessi on jo lähtenyt liikkeelle (mm. Libetin ja Walterin kokeet: Libet 

1985). Fenomenologinen taso on täten näennäistä, ”ikään kuin olevaa” ja Dennett 

nimeääkin sen heterofenomenologiaksi. Aivoissamme ei Dennettin mukaan asu 

mitään henkistä minä-persoonaa, joka jotenkin ottaisi vastaan tietoa asioista. Asiat 

käsitellään eri puolilla aivoja sen mukaan, mistä materiaalista on kyse, ja vaikka alu-

eet ovat yhteydessä otsalohkoihin ja rakentavat näin myös työmuistitoiminnan, ei 

otsalohkoista mitään persoona-homunculusta löydy. (Dennett 1991.) 

Dennettin monivedosmalli vastaa varsin hyvin nykyistä neurotieteen ja aivotut-

kimuksen käsitystä havaintojen synnystä, mutta edelleen voidaan vaatia, että kvali-

oiden elämyksellistä luonnetta täytyisi selittää tyydyttävämmin. Pelkkä hetero-

fenomenologiaan vetoaminen ei tunnu riittävältä selitykseltä. Lienee myös mahdol-

lista, että työmuistin tutkimukset mahdollistavat uusia tulkintoja ”minä-kokijan” 

ilmenemisestä neurofysiologisella toimintatasolla. Eräänä mahdollisuutena havain-

toelämystason synnyssä on pidetty neuronien n. 40 hertzin värähtelytaajuutta. 

Useissa tutkimuksissa (mm. Crick & Koch 1990; laaja katsaus Engel & Singer 2001) 

on huomattu, että aivoissa on yhteisiin ärsykkeisiin liittyen laajallekin levinneellä 

impulssivirralla hermosolujen aktiopotentiaalien samanaikaistumista, mikä ilmeisesti 

on se mekanismi, jolla saman asian käsittelyyn osallistuvien aivojen eri alueiden 
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toiminta sidotaan yhteen. Tämän synkronisaation on myös arveltu olevan se tekijä, 

minkä avulla käsiteltävänä olevan materiaalin yhteydet talamusalueelle ja työmuistin 

”keskusyksikköön” ja samalla otsalohkojen toiminnanohjaukseen rakentavat koh-

teesta tietoisen havaintoelämyksen (LeDoux 2003, 198–207).   

Crick ja Koch huomasivat tutkiessaan kissan näköaistimuksen syntyä, että 35–75 

hertzin gammataajuusalueella tapahtuu jonkinlaisen seriaalisen tarkkaavaisuusme-

kanismin vaikutuksesta impulssien synkronoitumista, mikä luultavasti johtaa aivo-

jen eri alueilla käsiteltävänä olevan datan yhteen sitomiseen ja yhdistämään sen 

työmuistin kohteena olevaksi havaintokohteeksi. Tämä noin 40 herzin taajuussyn-

kronisaatio ilmenee kissan näköaivokuorella pääasiassa vasta niillä alueilla, joilla 

neuronit reagoivat alemmilta tasoilta tuleviin monimutkaisempiin ärsykepiirteisiin. 

Primaarilta sensoriselta näköaivokuorelta ei myöskään ole neuraalisia yhteyksiä 

otsalohkojen etualueisiin (eikä juurikaan subkortikaalisille alueille), vaan yhteydet 

rakentuvat vasta tämän alkukäsittelyn jälkeisissä konvergenttistä synteesiä valmiste-

levissa unimodaalialueiden sekundaarisissa ja heteromodaalialueiden assosiaatioita 

rakentavissa hermoverkoissa. Tämä viittaa samalla siihen, että havainnon syntyyn 

liittyvää alkeisprosessointia tapahtuu runsaasti ennen kuin se etenee tietoisuuden 

saavuttamisen tasolle. Crick ja Koch arvelevat, että ärsykkeestä tietoiseksi tulemi-

sessa tarvitaan hyvin lyhytkestoista sensorista muistia ja lisäksi muutamia sekunteja 

kestävää työmuistia. Aivoalueista mukana ovat ainakin kutakin aisti-informaatiota 

käsittelevät aivokuoren alueet ja mitä ilmeisimmin niihin yhteydessä olevat talamuk-

sen ja pulvinar-tumakkeen alueet, mahdollisesti basaaliganglioiden claustrum-

tumake sekä näiden yhteydet aivokuorelle. (Crick & Koch 1990, 263–275.) 

Crick ja Koch (1998) ovat myöhemmin kuitenkin olleet skeptisiä sen suhteen, 

voisiko tietoisuuden mysteeri selittyä pelkästään gammataajuusalueella ilmenevällä 

synkronisaatiolla. Heillä on myös omiin tutkimuksiinsa perustuva selkeä näkemys, 

minkä mukaan tietoisuus ei ole aivojen globaali tuotos siten, että kulloisessakin 

tilanteessa aivoissa ilmenisi kaikkialle ulottuva yhteinen synkronisaatio tai muu sa-

man teeman merkeissä aktivoituminen. Näin ei tapahdu – näyttää pikemminkin 

siltä, että tiettyyn ärsykkeeseen reagoidessaan tietyt hermosolut ja niiden verkostot 

erottuvat muusta toiminnasta ja näin ratkaisevan tärkeät hermosolujen aktivaatiot 

synnyttäisivät tietoisen havainnon. Crickin ja Kochin mukaan tietoisuuden synnyssä 

ei ole osuutta kielellä, eikä se keskeisesti ole edes työmuistin toimintaa. Jos kielellä 

olisi osuutta, kuuromykät ja eläimet eivät voisi olla tietoisia, mikä on täysin absurdi 

ajatus. Työmuistin osalta he selittävät, että tietoisuuden synnyssä oleellisinta on 

sekunnin murto-osissa tapahtuva aivoaktivaatio, jolloin ns. sensoriset muistit koros-

tuvat, ei työmuisti, mikäli sillä tarkoitetaan pidempiaikaista kykyä pitää asioita het-
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kellisesti mielessä. On tosin huomattava, että jo aiemmin on osoitettu ainakin sen-

sorisen kuulomuistin voivan olla varsin pitkäkestoista: poikkeavuusaalto-

tutkimuksin Sams ym. (1993) mittasivat sen kestoksi jopa 10 sekuntia. 

Fingelkurtsin kaksoset ovat EEG- ja MEG -tutkimuksiensa pohjalta esittäneet, 

ettei 40 hertzin synkronisaatio näyttelisi mitenkään keskeistä roolia tietoisuuden 

synnyssä.  He ehdottavat teoriaa, jonka mukaan tietoisuuden synnyssä keskeistä 

olisi operationaalisten modulien laajempialueinen elektrofysiologinen synkronia, 

jossa ovat mukana laajasti aivojen eri alueet muodostaen alasysteemeineen funktio-

naalisen kokonaisuuden tilanteessa, missä neuroniverkostojen toiminnan vapausas-

teiden määrä vähenee maksimaalisesti. Koska yksittäiseen EEG-käyrään sisältyy 

samanaikaisesti sekoitus useista eri taajuuksista mahdollistaen usean samanaikaisen 

hermostollisen toiminnan (useiden eri tehtävien suorittamista), ei heidän mielestään 

ole uskottavaa, että vain tietty taajuusalue riittäisi selittämään tietoisuuden synnyn. 

Tietoisuuden synnyssä kyseeseen tullee elektromagneettisen kentän ilmiö, jossa on 

pohjana tietty peruspysyväisyys, mutta johon myös alasysteemit voivat vaikuttaa, ja 

jossa on mahdollista rakentaa sujuvasti yhteys menneen, nykyisen ja ennakoitavan 

tulevan välille. (Fingelkurts & Fingelkurts 2001, 261- 296.) 

Uudemmat tutkimukset näyttäisivät osoittavan, että näköhavainnon syntyminen 

ei ole pelkästään heteromodaalisten assosiaatioalueiden viimeisten vaiheiden, ns. 

”isoäitisolujen” toimintaa, vaan nimenomaan verkostotoimintaa, jossa jo alkeelli-

simmilla primaareilla sensorisilla vastaanotinalueilla yksinkertaisiin ärsykepiirteisiin 

reagoivilla soluillakin on kokonaisuudessa oma osuutensa. Mikäli jotkin tuon al-

keispiirteitä analysoivan alueen (esimerkiksi alueella V 1) soluista tuhotaan, näköais-

timukseen tulee välittömästi jokin puute. (Engel & Singer 2001.) 

Materialistisen monismin mukaan psyyke voi olla jotakin sellaista fysikaalista to-

dellisuutta, jonka luonnetta ei vielä pystytä tavoittamaan. Lyonsin (2001, 240–241) 

mukaan ainakaan mikään dualismin monista muodoista ei kelpaa mielen ja aineen 

välisen suhteen tieteelliseksi selitykseksi. Lyons myös arvelee, että koska psyykkiset 

toiminnot ovat todellakin erittäin monimutkaisten aivoprosessien tuotosta, on tur-

ha odottaa yksinkertaisia vastauksia mielenfilosofian ongelmiin. Omana näkemyk-

senään hän korostaa, että ilmeisesti selvittämällä kuinka aivot toimivat samalla selvi-

tetään sekin, miksi ne toimivat niin kuin toimivat (2001, 204–207). Kun selvitetään, 

kuinka aivot ovat rakentuneet ja miten ne toimivat, samalla ratkeaa se, miksi ne 

tuottavat tietoisuuden subjektiivisine kvalioineen. Lyons on myös varsin luottavai-

nen sen suhteen, että ennemmin tai myöhemmin aivojen toiminta tulee selvitetyksi. 

Myös Crickin ja Kochin (1998) käsityksen mukaan tietoisuuden synty on aivo- ja 

neurotieteiden avulla ratkaistavissa. Pelkällä ei-empiristisellä filosofoinnilla ei heidän 
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mielestään tietoisuuden kysymystä tulla ratkaisemaan. He myös väittävät, että sir 

John Ecclesiä ja ehkä joitakin muita lukuun ottamatta dualismiin uskovien määrä 

neurotieteilijöiden joukossa on vähäinen. 

Idealistisen monismin mukaan aine on harhaa ja vain henki todellista. Jo Pla-

tonilla (1999) oli tämänsuuntainen näkemys Valtio-teoksessaan. Idealismin kanna-

tus on kuitenkin jäänyt vähäiseksi – sitä huolimatta, että kvanttitason fysiikka on 

tarjonnut jossakin mielessä elintilaa oletukselle materian näennäisyydestä.  

2.3.3. Suomalainen mielenfilosofiakeskustelu 

Suomessa on käyty mielenfilosofiakeskustelua laajemmin vasta 1990-luvun lopulta 

lähtien (mm. tiedelehdet Kanava, Niin & näin ja Tieteessä tapahtuu). Voimakkaan 

sysäyksen keskustelulle antoivat Lauri Rauhalan (1989) holististiseen ihmiskäsityk-

seen mieltynyt filosofi Jyri Puhakainen kirjallaan Persoonan kieltäjät (1998) ja täysin 

vastakkaisia, fysikaalis-reduktionistisia näkemyksiä edustanut fyysikko Kari Enqvist 

mm. Tiedefinlandia-palkintokirjallaan Olemisen porteilla (1998a; myös Eero Palohei-

mo, 2002, kirjassaan Megaevoluutio puolustaa tiukasti fysikalistista reduktionismia).  

Puhakainen (1998) pyrkii kiistämään näkemyksen, minkä mukaan ihmisen psyy-

ke olisi redusoitavissa materiaalisen tason aivotapahtumiksi. Hänen mielestään lää-

ketieteessä on edetty vaarallisen pitkälle mekanisoitaessa ihminen fysikalistiseksi 

koneeksi. Enqvist on puolestaan useillakin kirjoillaan (mm. Enqvist 1997, 1998a, 

2003) ja artikkeleillaan pyrkinyt osoittamaan, ettei fyysikon tarvitse olettaa maail-

massa olevan selittämättömiä, ainakaan mystisiä voimavaikutuksia. Hän on taipu-

vainen ajattelemaan, että myös ihmisen tietoisuus on luonteeltaan materiaalinen 

ilmiö (esim. Enqvist 1997, 136 ja 1998a, 42). Erityisesti uskonnollisia selityksiä koh-

taan Enqvist on ollut tyly: maailman selittämiseen ei hänen mukaansa enää tarvita 

Jumalaa (esim. Enqvist 1998a, 279–299; 2003).  

Kamppisen (2000, 99–102) mielestä Enqvist vähättelee emergenssiin liittyviä ky-

symyksiä eikä ymmärrä, että siinä on kyse ilmiöstä, jossa uusi taso sisältää ominai-

suuksia, jotka eivät ole redusoitavissa alemman tason tapahtumiin. Enqvistin (esim. 

1998b) mukaan korkeammille kuvaustasoille siirryttäessä informaatiota ja ominai-

suuksia katoaa (ennen muuta mikromaailman ja makroisen todellisuuden välisen 

toimintanopeuseron vuoksi), kun taas Kamppisen mielestä oleellisinta on se, että 

korkeammalla tasolla ilmenee sellaista, mitä alemmilla tasoilla ei ole. Pihlström 

(1999) kritisoi Enqvistin emergenssitulkintaa ”bungelaisesta materialismista” ja 

fysikalismista. Pihlströmin mukaan niissä unohdetaan, että ihminen voi puhua maa-
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ilmasta ainoastaan sellaisena, kuin se hänelle fenomenaalisesti ilmenee. Emergens-

sistä ei siis voi puhua ”puhtaan fysiikan” näkökulmasta, koska ihmisen näkökulma 

todellisuuteen on aina välittynyttä. 

Teoreettisesti on myös esitetty, että kognitiivisen sulkeuman periaate, eli ihmisen 

biologispohjainen rajoittuneisuus havaintoelämysten ja muiden henkisiksi tulkittu-

jen asioiden tutkimisessa, estää ihmistä selvittämästä perimmäisiä tietoisuuden ar-

voituksia (McGinn 1995, 272–273; Kamppinen 2000, 101–102). Erityisesti dualistit 

ovat skeptisiä sen suhteen, että aivotutkimus onnistuisi selittämään subjektiivisen 

kokijan ja ns. kvalioiden fysikaalisen luonteen.  

Emergenssikiistelystä voidaan todeta, että eri osapuolet ovat osittain oikeassa: 

eihän makroisen maailman havaitsemisessa todellakaan havaita kvanttitasoa ja toi-

saalta esimerkiksi peräkkäin välkehtivien lamppujen jonon havaitsemme liikkuvaksi 

valoksi, vaikka mitään liikettä ei alemmalla tasolla ilmene. Viime kädessä Enqvistin 

ja Kamppisen kiistassa on kyse tilanteesta, minkä suhteen joudumme toteamaan, 

ettei toistaiseksi ole varmuutta siitä, voidaanko ylemmän tason ilmiöt lopulta selit-

tää alempien tasojen kautta niin, että reduktio voisikin olla mahdollinen. Liikkuvan 

valon ilmiö on tosin huono esimerkki, sillä se on perusilmiönsä osalta reduktion 

alainen: aivoissa on hermoimpulssien koodaussysteemi, jossa tietyn frekvenssin 

ylittävä erillisten still-kuvien sarja hahmottuu liikkeeksi. Tämä ei kuitenkaan kumoa 

reduktiota vastustavien ydinväitettä, mikä liittyy itse tietoisuuden luonteeseen, eikä 

esimerkiksi vain hahmolakeihin, joista useimmat alkavat nykyisin olla selitettävissä 

(sisäisten mallien vaikutus havaintoon). Pihlströmin näkökannan osalta voidaan 

huomauttaa, että tieteessä toimitaan usein teoreettisten, esimerkiksi matemaattisten 

mallien varassa, jolloin oleellista ei olekaan, voidaanko jotakin asiaa tarkastella suo-

raan aistihavaintotasolla, vaan se, miten malli vastaa teoriakokonaisuutta (Giere 

1988; toki mallin pitää olla myös sopusoinnussa empiiristen tulosten kanssa). 

2.3.4. Mielenfilosofiassa on kyse ontologisesta tulkintaongelmasta 

Mayrin (1999, 44–47) mukaan ”..monet organismien osien vuorovaikutuksista eivät 

tapahdu fysikaaliskemiallisella, vaan sitä korkeammalla integraatiotasolla.”  Hänen 

mukaansa organismit edustavat merkittävää dualismia, mutta ”eivät ruumiin ja mie-

len dualismia, vaan kauttaaltaan fysikaaliskemiallista dualismia, joka on lähtöisin 

siitä tosiseikasta, että organismeilla on sekä genotyyppi (perimä) että fenotyyppi 

(ilmenevä muoto).” Mayr väittää, että fenotyypissä ilmenevät geneettisten ohjel-

mointien tulokset elottomasta aineesta tyystin poikkeavalla tavalla muodoissa, jotka 
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vaativat uuden, fysiikan ja biokemian yli menevän selitystason, ja juuri sen biologia 

tarjoaa. Epäselväksi jää, millä ontologisella tavalla biologia on fysikaalis-kemiallisten 

luonnonlakien yläpuolella, kun Mayr kuitenkin kiistää biologian metafyysisyyden. 

Kysymykseksi nousee, pidetäänkö eroa orgaanisten ja epäorgaanisten prosessien 

välillä aitona ontologisena erona.  

Ridleyn (2001, 164–180) mukaan tieteen pitäisi pysyä lestissään, eikä hänen käsi-

tyksensä mukaan perimmäisiä ontologisia kysymyksiä vaikkapa aivofysiologian ja 

tietoisuuden suhteesta tulla ratkaisemaan enempää fysiikan kuin neurotieteidenkään 

avulla, vaikka tietyissä tiedepiireissä niin vahvasti uskottaisiinkin. Nagelin (1974) 

mukaan toisen sisäistä, subjektiivista elämystasoa ei voida tieteen keinoin tavoittaa. 

Svinburne (1997, 101–125) esittää samansuuntaisesti, että hengen ja aineen tai sie-

lun ja aivojen välillä on tieteelle ylitsepääsemätön kuilu (näin myös mm. Wilenius 

1999, 14–17, 96–103; laajemmin materialistisen orientaation kritiikkiä on esitetty 

Koonsin ja Bealerin, 2010, toimittamassa artikkelikokoelmassa ”The Waning of 

Materialism”). Päinvastaisilla linjoilla ovat liikkuneet mm. Susan Blackmore (1999 ja 

2001), Patricia Churchland (1986), Paul Churchland (1981), Francis Crick & Chris-

tof Koch (1998), Antonio Damasio (2000), Richard Dawkins (2003), Daniel Den-

nett (1991), Joseph LeDoux (2003), William Lyons (2001), Eero Paloheimo (2002 

ja 2003), Wilder Penfield (1975) ja Paavo Riekkinen (1998). Heidän vahvasti fysika-

lististen näkemysten mukaan tietoisuus syntyy aivojen neurokemiallisen proses-

soinnin tuloksena. He eivät siksi myöskään usko, että tietoisuutta voisi olla olemas-

sa ilman materiaalista toimintatasoa. Tietoisuus on pitkän evoluutiokehityksen tu-

losta ja sitä esiintyy eliökunnassa hermoston kehitysasteen mukaisesti suppeammas-

sa tai laajemmassa muodossa. Käytännössä tämä merkitsee myös sitä, etteivät he 

usko kuolemanjälkeisyyteen, henkiolentoihin tai jumaluuksiin. Edes materialistisen 

ihmiskäsityksen vastustajat eivät yleensä enää kiellä sitä, ettei tietoisuus olisi jossa-

kin systemaattisessa ja mielenkiintoisessa suhteessa aivojen fysiologiseen toimintaan 

(Kamppinen 2000, 99; LeDoux 2003, 29). 

Mielenkiintoisia ovat monet arkisetkin havainnot, jotka osoittavat, että aivot 

työstävät mekaanisesti monia asioita tietoisuutemme alapuolella. Näinhän tapahtuu 

kaikessa sellaisessa toiminnassamme, mitä onnistumme tekemään kiinnittämättä 

asiaan huomiota. Eräänä erikoistapauksena tällaisesta voidaan pitää lukutilannetta, 

jossa silmät etenevät rivejä eteenpäin ajatusten ollessa jossain muualla; tietoisuuteen 

ei tällöin pääse aavistustakaan luetusta. (Tietoisuuden alapuolisesta aivotoiminnasta 

kts. Dennett 1991.) 
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Rauhala (1989, 55) on halukas tekemään scheler´läisittäin erottelun psyykkisen ja 

henkisen välillä siten, että psyyke olisi alempaa astetta ilmaisten eläimillekin mah-

dollisia peruskokemuksia, kuten elämyksiä, tunteita, mielihyvää ja –pahaa, erilaisia 

yllykkeitä, pyyteitä, haluja yms. Henkinen puolestaan olisi vain ihmisille ominaista 

kykyä pystyä tarkastelemaan näitä psyykkisen tason kokemuksia. Rauhalan esittä-

mässä mallissa on kyse ihmisen kyvystä reflektointiin (vrt. Wilenius 1999, 21–23). 

Ihmisen kykyä reflektointiin voidaan pitää evoluution eräänä huipputuotteena, 

mutta on kyseenalaista väittää, etteikö ihmisapinoilla voisi olla jossakin määrin sa-

manlaista kykyä. Ihmislajin ainutlaatuisuus lienee kuitenkin siinä, että hänellä on 

taito käyttää ajattelussaan symbolitasoa, kieltä. Voidaan kuitenkin väittää, että myös 

kielellinen ajattelu on aivofysiologista toimintaa, eikä sellaisenaan ratkaisevasti 

poikkea muista psyykkisen tason aivotapahtumista, esimerkiksi aistihavainnoista.  

Eräänä merkittävä tieteenfilosofian näkökulmana on esitetty kysymys, mikä rooli 

kielellä on fenomenaalisen, mielensisäisen havaintotodellisuuden syntymisessä. 

Sellarsin (1963) mukaan ei-käsitteellistä tietoisuutta ei välttämättä ole lainkaan ole-

massa. Sellars uskoo kantilaisittain, ettei ole olemassa mitään suoraa ontologista 

jatkumoa ulkoisesta maailmasta mielen sisäiseen tietoisuuteen. Toisaalta Sellars 

edustaa parallelismia ajatellen, että kielellinen ajatustaso toimii myös rinnakkaisena 

aistimusten kanssa; kuitenkin vasta kielen avulla asiat tulevat hahmotetuksi ja ym-

märretyksi siten, kuin ne ymmärretään.  (Kts. Mäki 2002, 200–201; Lammenranta 

2002, 51–52; Sellarsin tulkinnassa on hyödynnetty myös Stanford Encyclopedia of 

Philosophy -sivustoa, joka on alun perin vuodelta 1997.) 

Sellarsin näkemys kielen ensisijaisuudesta tietoisuuden rakentajana tuntuu ky-

seenalaiselta, kun ajatellaan, että onhan alle yksivuotiaillakin toki aistihavaintoihin 

perustuvaa tietoisuutta, varmaan myös kaikilla kehittyneimmillä eläimillä. Vilkka 

(1997, 199–213) kysyykin Järki-kollokvioon kirjoittamassaan artikkelissa: ”ovatko 

eläimet järkeviä olentoja?”, ja vastaa, että tietoisuus on eläinten olemassaolon kes-

keinen tunnuspiirre ja olisi kovin yksioikoista väittää, ettei eläimillä olisi lainkaan 

järkeä (eläinten älykkyydestä kts. myös Dennett 2006, 108–114).  

Samoin kuin ihmisen mielestä, myös moraalitajusta on esitetty perinteisiä us-

konnollisia selityksiä haastaen darwinistisen evoluutioteorian ja psykologian pohjal-

le rakentuvia naturalistisia näkemyksiä (esim. Dennett 2003, 193–218; Dawkins 

2007, 220–244; Blackmore 1999, 147–174). Heta Häyry ja Matti Häyry (1997, 319) 

esittävätkin käsityksenään, että moraalin syntyselityksistä uskottavimpina pidetään 

niitä, jotka vetoavat jonkinlaiseen biologis-sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen.  
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2.3.5. Tutkimuskysymykset ihmiskäsityksistä 

Ihmisen psyko-fyysisyyteen liittyvään problematiikkaan esitetyistä ratkaisuyrityksistä 

mikään ei toistaiseksi ole kyennyt selittämään psyykkistä tasoa niin, että myös vas-

takkaisia näkemyksiä edustavat olisivat tulleet niistä vakuuttuneiksi. Tieteellisessä 

tutkimuksessa on toki edetty niin, että yhä enemmän ymmärretään aivojen neuraali-

sen tason yhteydestä psyykkiseen tasoon, mutta lopulliset selitykset siitä, miten 

elämystaso (mm. kvaliat) emergoituu hermoimpulssitasosta, ovat ainakin toistaisek-

si jääneet vajavaisiksi. 

Näyttää siltä, että tieteellisessä debatissa (modernin) dualismin kannattajilla on 

vahva näkemys, ettei psyyken taso voi redusoitua pelkkään neurofysiologiaan. Toi-

saalta materialistisen leirin keskuudessa esiintyy erilaisia tulkintoja siitä, mitä psyyke 

materialistisesti tulkittuna viime kädessä on.  

Tutkimuksen empiirisen osan ihmiskäsityksen body-mind –problematiikkaan 

liittyviä tutkimuskysymyksiä ovat kootusti:  

- Ajattelevatko suomalaiset tiedeihmiset, että psyykkiset toiminnat, kuten ajatte-

lu, muisti ja tunteet, olisivat periaatteessa redusoitavissa fysikaalisiksi ja neurokemi-

allisiksi tapahtumiksi? (Kyselyn väitteet 7 a ja b.)  

- Onko ihmisen psyyke heidän käsityksensä mukaan biologisen ja kulttuurievo-

luutiokehityksen tuote, jonka yksilöllinen olemassaolo päättyy kuolemaan, vai onko 

psyyke alkuperältään jumalallinen voiden elää maallisen kuoleman jälkeenkin? (7 e, 

f, g ja h)  

- Miten tiedeihmiset tulkitsevat ns. ”emergenttistä materialismia” ? (7 c ja d) 

Koska psykofyysisyyden problematiikassa ei ole päästy yksimieliseen tieteelliseen 

lopputulokseen, voidaan tutkimuksellisena hypoteesina olettaa, että myös 

Suomen yliopistoissa asiasta esiintyy erilaisia näkemyksiä. Oletettavasti 

ihmiskäsitykset poikkeavat toisistaan ainakin uskonnollisen orientoitunei-

suuden, ehkä myös tieteenalan mukaan. Oletettavasti kovien luonnontietei-

den edustajat ovat naturalistisempia käsityksissään kuin pehmeiden  sosiaa-

litieteiden edustajat (vrt. Babbage & Ronan 2000). 

Moraaliin liittyen vastaajilta kysytään, ajattelevatko he, että moraali perustuisi 

ihmisen ja Jumalan väliseen erityissuhteeseen, vai onko moraali vain eräs evoluuti-

on tuotos (4 e ja f). Hypoteesina on, että Jumalaan uskovat ajattelevat moraa-

lin perustan tulevan ihmisen ulkopuolelta, kun taas ateistit ajattelevat mo-

raalin olevan evoluutiokehityksen tuotosta. 
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2.4. Maailmankaikkeuden ontologia, evoluutio ja determinismi 

Maailmankaikkeuden olemusta ja elämän syntyä on hahmoteltu kirjallisissa lähteissä 

jo ennen ajanlaskun alkua; osa antiikin filosofeista uskoi älykkääseen, jumalalliseen 

suunnitteluun, osa ateistisesti luonnon omiin voimiin (Russell 2001, 82–111; Puo-

limatka 2008, 158–167). Uskonnot ovat yleisesti sisältäneet omanlaisiaan narratiive-

ja siitä, miten Jumala(t) loi(vat) maailman. Vasta 1500–1600 -luvuilla tieteelliseksi 

vallankumoukseksi luonnehdittuna aikakautena maailmankuva alkoi saada tietee-

seen perustuvia näkemyksiä todellisuudesta (Henry 2002; Toulmin 1998). Maail-

mankuvan muutos huipentui 1800-luvun puolivälissä Darwinin evoluutioteoriaan ja 

1900-luvun alkupuolella Einsteinin tutkimuksiin sähkömagneettisesta säteilystä. 

Einsteinin erityisestä suhteellisuusteoriasta johtamalla lainalaisuudella E=mc2 

ilmaistaan, että energian ja aineen summa on vakio, mutta myös se, että varsin pie-

net ainemäärät vastaavat hyvin suuria energiamääriä. Einsteinin myötä ihmiskunta 

siirtyi nopeasti ydinkauteen ja alkoi tieteellisen fysiikan kautta hahmottaa todelli-

suutta, maailmankaikkeutta ja sen historiaa uudella tavalla. Maailmankaikkeudella 

olikin, toisin kuin esimerkiksi kristillisessä perinteessä oli opetettu, miljardeja vuosia 

pitkä historia. (Kts. esim. Valtaoja 2003, Enqvist 1997 ja 1998a; Vrt. Enqvist 2003, 

24–28: jo vuonna 1873 luodut Maxwellin sähkömagnetismia koskevat yhtälöt loivat 

pohjan tieteelliselle maailmankuvan muutokselle.) 

Fyysikkojen suorittamissa tutkimuksissa ja matemaattisissa malleissa on päästy 

alkuräjähdykseksi kuvatun maailmankaikkeuden synnyn alkulähteille (kts. Enqvist 

1997 ja 2003), mutta viimeisin kysymys olevaisen alkuperästä on jäänyt hämäräksi. 

Siksi monien mielestä on edelleen mielekästä olettaa, että maailmankaikkeuden 

syntyyn on liittynyt ihmisjärjen ylittävä luomismysteeri. 

McGrathin (2004, 115–117; 2006, 76–89) mukaan William Paley rakensi v. 1802 

julkaistulla kirjallaan ”Natural Theology” oppia älykkäästä suunnittelijasta (Intelli-

gent Designer, ID) kristinuskon puolustukseksi ja Jumalan olemassaolon todistuk-

seksi. ID-oppi on saanut viime vuosikymmeninä äänekkäitä puolestapuhujia erityi-

sesti USA:ssa (kts. Dawkins 2003, 221).  

Orgaanisissa eliöissä on Wilder-Smithin (1981) mukaan oleellisinta se, että ne 

toimivat teleologisesti, päämäärähakuisesti. Kreationistien mukaan epäorgaanisessa 

luonnossa ei ole teleologisuutta, minkä vuoksi solun monimutkaisen koneiston 

suunnitelman ja DNA-ketjujen sisältämän tavoitteellisen informaation täytyy tulla 

jostakin. Tällainen informaatio voi tulla Wilder-Smithin mukaan vain älykkäältä 

suunnittelijalta, Jumalalta (näin myös Leisola 1999).  
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Puolimatka perustelee älykkääseen suunnittelijaan uskomista mm. kosmisen 

hienosäädön ihmeellisyydellä. Kosmiseen hienosäätöön sisältyy fyysikoiden mukaan 

monia fysikaalisia vakioita hiiliatomien energiatasoista maailmankaikkeuden laaje-

nemisen nopeuteen, ja näiden kaikkien on oltava täsmälleen sellaisia, mitä ne maa-

ilmankaikkeudessamme ovat, että tämä maailmankaikkeus yleensä voi olla olemas-

sa. Vakioiden ansiosta painovoiman vahvuus mahdollistaa juuri oikeanlaisen fuu-

sioreaktion tähtien ydinreaktioissa, heikko ydinvoima aikaansaa radioaktiivisen bee-

tahajoamisen, sähkömagnetismi pitää atomit koossa, ja vahva ydinvoima pitää 

koossa protonit ja atomiytimet. Pienetkin muutokset vakioissa estäisivät näiden 

voimien oikeanlaisen toiminnan. (Puolimatka 2008, 464–475.) 

Kreationistien järkeily ja evoluutiokritiikki ei naturalistien mielestä osu kohdal-

leen (vrt. Valtaoja 2003, 46–56). Organismien synty ei ole suljetun systeemin ja siinä 

vallitsevan entropian lain alaista sattumankauppaa. Enqvistin (1997, 292) mukaan 

”monissa systeemeissä tapahtuu lämpötilan laskiessa olomuodon muutos kaaokses-

ta järjestykseen ja tietyissä materiaaleissa atomien satunnaisiin suuntiin osoittaneet 

spinit järjestyvät äkkiä kaikki samansuuntaisiksi. Aineen käyttäytymisen perusta on 

aina luonnon vuorovaikutuksissa ja niiden ominaisuuksissa. Protoni sieppaa elekt-

ronin seurakseen muodostaakseen vetyatomin, vety yhtyy hiileen, hiili happeen, hiili 

toiseen hiileen, hiili fosforiin, ja tuloksena on orgaanisia molekyylejä. Molekyylien-

kin välillä vallitsee kemiallisia voimia, ne ketjuuntuvat, hajautuvat, muodostavat 

yhdisteitä ja lopulta itseään monistavia rakenteita.” Kaikki tämä voi tapahtua luon-

non omien peruslakien puitteissa. (kts. kosmisen hienosäädön ja todennäköisyyksi-

en ihmeellisyyksien selittämisestä: Enqvist 2003, 168–198; Paloheimo 2002, 88–

121; kts. evoluutiosta: Eigen 1971). 

Dawkinsin (2003, 8–9, 102–103; 2006/2007, 93, 126–130) mukaan Darwinin 

oppi luonnonvalintaan perustuvasta elämän kehityksestä on ollut merkittävin ih-

miskäsitystä muuttanut löytö. (Näin myös Dennett 1995 ja 2006, 268.) Darwinin 

ainutlaatuisen suurta merkitystä tieteellisen maailmankuvan kehittymisessä ovat 

suomalaisista korostaneet mm. Ketonen (1989), Sintonen (1999) ja Leikola (1995 ja 

2008). Ketonen (1989, 146–150) esittää, ettei Darwinin merkitys oikeastaan liity 

pitkän evoluutiokehityksen esiintuomiseen – ajatus evoluutiosta oli esitetty jo häntä 

ennen – vaan uuteen oppiin lajien kehittymisen mekanismista, luonnonvalinnasta ja 

satunnaismuuntelusta, mikä haastoi uskonnolliset käsitykset aivan uudella tavalla; 

Jumalaa ei enää tarvittu elämän ihmeiden selittämiseen. 

Sintosen (1999) mukaan darwinismi on osoittanut arvonsa eri tahoilta tulevien 

lisäevidenssien ansiosta. Sintonen kirjoittaa: 

”Tiede edistyy toisaalta laajentumalla uusiin yksityiskohtiin, toisaalta yhdistämällä jo olemassa 
olevaa tietoa.. Darwin saattoikin tyytyväisenä todeta, että hänen teoriaansa puoltavaa aineistoa 
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norui Downiin pieninä puroina ja niistä puroista kasvoi vahva virta. Tämä oli nähdäkseni dar-
winistisen kumouksen voima: katsoipa naturalisti minne tahansa, hän näki evoluution ja valin-
nan ilmentymiä.. Hänen varsinainen väitteensä oli, että luonnonvalinta on evoluution merkittävin 
liikkeellepaneva voima.” 

Sintosen mukaan darwinistiseen maailmankuvaan liittyvä konsilienssi on lisään-

tynyt mm. mendeliläisen genetiikan ja modernin molekyylibiologian ansiosta. Kon-

silienssi on alkanut lisääntyä ja saavuttaa uusia ulottuvuuksia leviämällä monien 

muidenkin tieteenalojen alueille:  

”Palautan mieliin, että konsilienssi tarkoittaa erillisinä nähtyjen ilmiöiden yhdistämistä laajempi-
en teoriakokonaisuuksien alle. Aiemmat esimerkit ovat kuitenkin olleet kunkin tieteenalan sisäi-
siä, esimerkiksi fysiikan tai kemian tai biologian teoreettisen ymmärryksen kasvu niiden tieteiden 
sisällä. Nyt on nähtävissä tieteenalojen välistä konsilienssia: paitsi että perinteisten tieteenalojen 
väliin syntyi jo muutama kymmenen vuotta sitten uusia tieteenaloja kuten fysikaalinen kemia tai 
biokemia tai biofysiikka, nyt rajat näyttävät entistä enemmän veteen piirretyiltä viivoilta. Makro-
tason biologiset ilmiöt ovat saaneet nimittäin fysikaalis-kemiallisia selityksiä, joista sirppisolu-
anemian mekanismin selittäminen on erinomainen esimerkki. Näiden mekanismien selittäminen 
viittaamalla viimekädessä makromolekyylien fysikaalisiin ominaisuuksiin on uutta ja teoreettisesti 
mullistavaa.. Molekyylibiologian kumous on kiistatta osoittanut, että elolliselle luonnolle on oma 
täsmällinen kielensä, DNA-ketjujen emäsjärjestysten kieli. Siinä missä matematiikan kieli on 
tavallaan triviaali, koska on vaikea kuvitella alueita, joilta ei voisi löytyä matematiikan avulla 
ilmaistavia rakenteita, elämän kieli on ei-triviaali. Nojatuolipohdinnan avulla ei ole mahdollista 
osoittaa, että kaikkien elollisten organismien perimä on kirjoitettu samojen kirjainten avulla, siis 
samalla kielellä. On aivan varmaa, että sekä Whewell että Darwin olisivat tervehtineet tätä omien 
teorioidensa vahvistuksena: geneettisen koodin universaalisuus ja ei-triviaalisuus puhuvat yhteisen 

alkuperän puolesta. Tämä on konsilienssin dramaattista lisääntymistä.” (Sintonen 1999.) 

Leikolan (1995 ja 2008) mukaan Darwinin edistyksellisyys ei ollut ainoastaan 

luonnonvalinnan oivaltamisessa, vaan myös siinä, että hän perustellusti näki ihmi-

sen ja eläimen välisen eron ainoastaan määrälliseksi, ei laadulliseksi. Leikolan mu-

kaan Darwin myös arvioi, että moraali on evolutiivisen kehityksen tuotosta. Näillä 

käsityksillään Darwinista tuli nopeasti henkilö, johon kulminoitui ennen muuta 

ihmiskäsityksen muutos. Ihmisellä onkin vuosimiljoonia pitkä kehityshistoria, eikä 

siksi ole mielekästä yrittää tarkkaan määritellä, missä vaiheessa ihmisestä tuli ”ihmi-

seksi” määriteltävä olento.  

Elollisen elämän ja ihmisenkin historiaa ovat useat teologit selittäneet teistisellä 

evoluutiolla (Hassinen 1984; Vikström 1982). McGrath (2006, 74–75) esittää, että 

jo Tuomas Akvinolainen puhuessaan Jumalan toiminnasta monitasoisena asiana – 

että Jumala ei ole ainoastaan kaiken alkusyy, vaan että hän on myös siirtänyt luo-

makunnalle kyvyn kausaaliseen vaikutukseen – on mahdollistanut kristittyjen kiin-

nostuksen luonnon tutkimusta kohtaan, ja tulkinnan, että Jumala on luonnonlakien, 

myös evoluution taustavaikuttaja.  
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Myöhempiä suuntaviivoja evoluution ja luomisuskon yhdistämiselle on tarjon-

nut muun muassa ranskalainen paleontologi Teilhard de Chardin (1963). Hänen 

mukaansa ihminen on pitkän evoluutiokehityksen tulos, jolle ehkä 50.000–200.000 

vuotta sitten kehittyi itsetietoisuus, jolloin hänestä tuli ”Jumalan kuva” jumalallisen 

kokonaissuunnitelman mukaisesti.  

Merkittävällä tavalla ihmiskäsitystä ovat muuttaneet ihmisestä ja kehittyneimmis-

tä nisäkkäistä tehdyt geenikartoitukset. Simpanssin geeneistä yli 99 % on yhteisiä 

ihmisen kanssa (Li & Saunders 2005). Vieläpä niinkin erilaisen eläimen kuin hiiren 

kanssa perimästämme on yli 90 % jaettavissa toisiaan vastaaviin osiin ja nukleotidi-

tasolla (DNA) vastaavuus on 40 %:n luokkaa. Tutkijoiden mukaan ajassa on men-

tävä liitukauden loppupuolelle n. 65–75 miljoonan vuoden taakse, että tapaisimme 

otuksen, joka on sekä meidän että hiiren esiäiti (Waterston ym. 2002).  

Käsitys ihmisestä erityisen ainutlaatuisena olentona luomakunnassa on kyseen-

alaistettu; ihminen ei olekaan ainut olento maan päällä, joka välittää kulttuuria, käyt-

tää symbolitason viestintää tai omaa itsetietoisuuden. Ilmeisesti näissä asioissa voi-

daan puhua vain aste-eroista ihmisen ja kehittyneimpien eläinten välillä. Evolu-

tionistien mukaan ihminen on vain eräs mielenkiintoisella tavalla kehittynyt afrikka-

laistaustainen apinalaji (Leakey 1994; Mayr 1999; Gould 2002; Dawkins 2003). 

2.4.1. Onko maailma deterministinen? 

Determinismin problematiikkaa on lähestytty 1900-luvun alkupuolelta lähtien kah-

talaisesti: newtonilainen mekaniikka on mielletty varsin deterministiseksi (tosin 

nykyisin ei enää täysin! kts. Enqvist 1997, 293), kun taas kvanttifysiikkaa on pidetty 

indeterministisenä. Ihmisessä biologis-fysiologiset toiminnot on saatettu myöntää 

melko deterministisiksi, mutta psyyken toiminta on haluttu nähdä indeterministise-

nä. 

Filosofiassa on todettu, että determinismi on näkemys, jota tiettyjen maailman 

olemisen ehtojen vallitessa ei voida kumota (Mäki 1996). Teoriassa voidaan ajatella, 

että kaikkeuden alussa ovat syntyneet energia, materia ja luonnonlait, ja että niiden 

vaikutuksesta kaikessa olevaisessa toteutuvat kausaaliset tapahtumat, jotka ovat 

deterministisiä. Pierre-Simon Laplace esitteli osuvasti vuonna 1814 tällaisen deter-

minismin luonteen ajatuksella, että ”jos olisi sellainen kaikkitietäjä-intellekti (”Lap-

lacen demoni”), joka tuntisi joka hetkellä täsmällisesti kaikki maailmassa vaikuttavat 

voimat, kaikki olevaisten keskinäiset suhteet, kykenisi analysoimaan kaiken tarvitta-

van tiedon ja kykenisi tiivistämään yhdeksi kaavaksi sekä maailmankaikkeuden suu-
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rimpien kehojen kuin pienimpien atomienkin liikkeet, sellaiselle kaikkitietäjälle mi-

kään ei olisi epävarmaa, ja niin tulevaisuus kuin menneisyyskin olisivat avoinna sen 

silmille” (lainaus Dennettiltä 2003, 28). Positivistisessa tiedesuuntauksessa determi-

nismiin uskominen on vahvaa. 

Dennettin mukaan maailma on tosiasiassa varsin deterministinen - kuitenkin 

niin, että vapauden määrä on lisääntynyt lajikohtaisesti mitä pidemmälle evolutiivi-

nen fylogeneesi on edennyt. Fyysinen, epäorgaanisen kemian ja fysiikan eloton 

maailma, on hyvin deterministinen. Myös kasvien ja alkeellisten eläinten elämä on 

tiukasti säädeltyä ja siten determinististä. Kun eliökunnassa eliöiden hermostot 

alkavat laajentua, myös vapauden määrä suhteessa toimintavaihtoehtoihin lisääntyy. 

Pisimmälle tässä kehityksessä on yltänyt ihminen, mutta olisi väärin luulla, että ih-

minen eläisi täydellisessä vapaudessa. Myös hän on monin tavoin determinismin 

kahleissa. (Dennett 2003, 51–56.) 

Dennett uhraa paljon sivuja kumotakseen determinismin ”väärät tulkinnat”, joi-

ta hänen mukaansa ovat ajattelutavat, joiden mukaan determinismiin kuuluisi au-

tomaattisesti myös väistämättömyys, kausaatio ja vapaan tahdon puuttuminen. 

Väistämättömyysajatuksen hän pyrkii kumoamaan sillä, että kehityksen myötä eliöil-

le on tullut väistämisen mahdollisuus (Dennett 2003, 56–62). Vapaa tahto on evo-

luution tuomaa kykyä tehdä päätöksiä ilman pakkoa. Kausaation hän torjuu seuraa-

vasti: maailman tila S1 hetkellä t1 on edellisen t0–hetken maailmantilan S0 seuraus-

ta, mutta t0 on vain riittävä ehto S1:lle, ei välttämätön. Voidaan siis hyvin kuvitella 

mahdollisia maailmoja, joissa S1 toteutuisi, vaikka sitä ei edeltäisikään S0 maailman-

tila (Dennett 2003, 83–89).  

Dennett on lopulta suurempi deterministi, kuin itsekään myöntää ja hänen va-

pauskäsityksensä jää näennäiseksi. Hän korostaa maailman olevan vailla mitään 

mystisiä vaikutuksia, ja luultavasti hän hyväksyisi ajatuksen, että vapaus on lopulta 

vain subjektiivisesti koettu illuusio, vaikkakin sellaisenaan ihmisen näkökulmasta 

riittävä tekemään koetusta maailmasta mielekkään (vrt. Graffin ja Provine 2007). 

Enqvist (1997, 295–296) puolestaan kritisoi niitä, jotka näkevät kvanttimekanii-

kan indeterministisyydessä jumalallisen vaikuttamisen mahdollisuuden: ”Jumalan 

kirjoituksen näkeminen kvanttimekaniikan ennustamattomuudessa on sukua keski-

ajan uskomukselle siitä, että taivaankappale ei itsestään kykene kulkemaan vaan 

tarvitsee enkelin, joka sitä koko ajan lykkii eteenpäin. Vaikka mikromaailmaa ku-

vaava teoria on periaatteessa vain todennäköisyyksiin liittyvä, käytännön kannalta 

ero klassisen fysiikan ennusteiden epävarmuuksiin ei ole suuri; miksi silloin us-

koisimme Jumalan häärivän juuri siellä, minne muutenkin on vaikea nähdä? Lapla-

cen tavoin voimme tokaista, että sitä oletusta emme tarvitse.” 
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Enqvist on korostanut, kuten myös Saunders (2002), että vaikka kvanttimaail-

massa vallitsee nykytiedon valossa tietty indeterminismi, sillä ei ole käytännössä 

merkitystä makroisemman maailman varsin deterministisiin tapahtumiin. Oletetun 

Jumalan mahdollisuudet vaikuttaa atomien kvanttitasolla eivät Enqvistiä ja Saun-

dersia vakuuta, sillä kvanttifysiikan indeterminismi on luonteeltaan enemmänkin 

epistemologista kuin ontologista. Harvoin tulemme huomanneeksi, että esimerkiksi 

katsoessamme televisiota tai puhuessamme kännykkään, kvanttimaailman aalto-

funktiot romahtavat (dekoherenssi) ja sanomat menevät ympäri maapallon varsin 

deterministisesti. Täydelliseen determinismiin ei edes Enqvist (1997, 136–138, 292–

293) kuitenkaan usko, vaikka kirjoittaa, että sellainenkin tulkinta on mahdollinen.  

Vapaan tahdon ja determinismin kysymykset liittyvät toisiinsa. Moraalifilosofias-

sa on lähdetty ajatuksesta, ettei ihmistä voi pitää jostakin teosta moraalisesti täysin 

vastuullisena, mikäli hänellä ei ole ollut tilanteessa valinnanvapautta. Ihmisen vas-

tuuta kuitenkin vähentävät moraalifilosofisessa mielessä monet tekijät. Lasten otsa-

lohkot (toiminnanohjauksen keskus, jonka vioittuminen saattaa tehdä aikuisestakin 

ihmisestä täysin harkitsemiskyvyttömän, impulsiivisen, oiretiedostamattoman tai 

välittömään tarpeentyydytykseen pyrkivän) ovat kehityksessään vielä niin kesken-

eräiset, ettei heiltä voi edellyttää täyttä vastuuta toiminnastaan. On monia sairauksia 

ja tapahtuu myös onnettomuuksia, joissa vaurioituvat juuri nämä aivojen frontaali-

alueet, joiden toimintakykyisyys olisi ehdoton edellytys vapaiden moraalivalintojen 

tekemiselle. Yleistyvät dementiasairaudet syövät useilta vanhuksilta vapaan tahdon. 

Kun vielä otetaan huomioon perimän, kasvatuksen ja kulttuurin rajat ja normit, 

yksilön vapaus näyttää suhteellisen kapea-alaiselta ilmiöltä. (Vrt. LeDoux 2003, 16–

19, 230–237, 247–256.) 

Graffin ja Provine (2007) ovat selvittäneet maailmanlaajuisesti kansallisten tie-

deakatemioiden evolutionistien uskonnollisuusorientaatioita ja samalla myös suh-

tautumista vapaaseen tahtoon. Neljä viidesosaa vastaajista katsoi ihmisellä olevan 

vapaa tahto, 14 % ei vapaaseen tahtoon uskonut. Tutkijat pitivät tätä tulosta on-

gelmallisena. Heidän mielestään voitaisiin nimittäin ajatella, että evolutionistit, jotka 

ovat myös vahvasti naturalistisia monisteja ja ymmärtävät, että ihmistä ohjaavat 

geenit ja ympäristötekijät, kannattaisivat myös determinismiä, jota jo Darwin aika-

naan puolusti. Näin ei kuitenkaan ole, mitä Graffin ja Provine selittävät sillä, että 

ihmiset tekevät päättelyssään sen virheen, että he eivät huomaa, miten deterministi-

sesti tulkitussa maailmassa voidaan tehdä näennäisesti vapailta näyttäviä valintoja.  
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2.4.2. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit maailman ontologisesta luonteesta, 
evoluutiosta ja determinismistä 

Tutkimuksen empiirisessä osassa selvitetään maailman syntyä ja sen ontologiasta 

luonnetta sekä evoluutiota koskevia käsityksiä useilla eri väitteillä (2 a ja b sekä ky-

symysryhmä 4, kts. liite 1). Keskeisimpiä väitteitä ovat:  

- Maailmankaikkeuden synty selittyy täysin fysiikan pohjalta, mitään yliluon-

nollista ei siinä ole syytä olettaa tapahtuneen vs. maailmalla on yliluonnollinen syn-

tytausta. 

- Näkyvä maailma, kuten aine kaikkiaankin, on tietynlaista ”harhaa”, todellista 

on vain aineeton ideamaailma. 

- Nykytutkimuksilla (paleontologia, geenitutkimus) täydennetty darwinilainen 

evoluutioteoria on uskottava vs. darwinilaista ”uusien lajien kehittymistä” ei ole 

luotettavasti voitu osoittaa tapahtuvan. 

Hypoteeseina on, että Jumalaan uskovat pitänevät maailman syntyä taus-

taltaan yliluonnollisena, kun taas ateistit pelkästään fysikaalisena ja luonnol-

lisena tapahtumana. Vahvaa tieteellistä tukea saanutta darwinistista evoluu-

tioteoriaa yliopisto-opettajien enemmistö pitää oletettavasti luotettavana.  

Determinismikysymys otetaan mukaan selvittämällä ensinnäkin, miten yleistä 

deterministiseen maailmaan uskominen on (5 a ja b). Toisekseen pyritään selvittä-

mään, yltääkö determinismi psyykkisen toiminnan alueelle (5 c ja d).  

Hypoteesina on, että teoreettiseen determinismiin uskotaan ainakin tek-

nisten tieteiden parissa melko vahvasti, mutta ihmisen henkisempien aluei-

den selittämisessä determinismillä ei ainakaan humanistien / kasvatustie-

teilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden joukossa ole oletettavasti suurta kan-

natusta (vrt. Babbage & Ronan 2000). 

2.5. Muuttuvat maailmankuvat 

Neisserin (1982) havaintokehäideaa maailmankuvien muutosprosessista laajentanut 

Kearney (1984, 45) esittää, että ihmisen toimintaa ohjaava maailmankuva on laaja 

sisäisten mallien kokoelma, joka täydentyy ja muuttuu ulkomaailmasta tehtävien 

uusien havaintojen pohjalta. Kognitiiviset kartat, toiminnalliset skeemat ja laajat 

järkiperäisesti konstruoidut oletukset ja käsitykset maailmasta suuntaavat havainto-

jen tekemistä ja ohjaavat toimimista sekä fyysisissä että sosiaalisissa ympäristöissä, 
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jolloin ulkoisesta maailmasta poimitaan valikoidusti tietoa, mikä taas muokkaa sisäi-

siä malleja.   

Piaget (1988, 144–166) puolestaan toteaa, että adaptoituessaan maailmaan ja 

uutta tietoa vastaanottaessaan ihminen muokkaa sisäisiä mallejaan, käsityksiään 

asioista, assimilaatiolla ja akkommodaatiolla. Akkommodaatiossa vanhoja käsityksiä 

joudutaan muuttamaan uusia tietoja vastaaviksi, mikä on psyykkisesti huomattavasti 

vaativampaa kuin assimilatiivinen muokkaaminen, jossa on kyse aiempien tietojen 

kanssa sopusoinnussa olevan uuden tiedon vastaanottamisesta. Joskus akkommo-

datiivista käsittelyä vaativa uusi tieto voidaan defensiivisesti torjuakin sisäisen ehey-

den ja tasapainon säilyttämiseksi (Festinger 1962, 176; vrt. Sneed & Whitbourne 

2003). Ihminen ei tällöin halua muuttaa maailmankuvaansa, vaikka jotkin tosiseikat 

näyttäisivätkin anomalioilta ja ikään kuin vaatisivat käsitysten muuttamista (Hakka-

rainen, Lonka ja Lipponen 2004, 35–36, 88–89; vrt. Haidt 2007). 

Kuhn muistuttaa, miten vääjäämättömästi käsitykset maailmasta muuttuvat. Jol-

lakin tieteenalalla saatetaan pitkäänkin toimia tietyn perusparadigman mukaisesti, 

kunnes jossakin vaiheessa alkaa esiin tulla anomalioita, taustaoletuksiin nähden 

ristiriitaista tietoa, ja vähitellen koko tieteenalalla toimimisen tapa metodologioi-

neen joutuu antamaan tilaa uudelle paradigmalle. Näin tiede kehittyy vallankumous-

ten kautta kohti entistä parempia todellisuuskäsityksiä. (Kuhn 1994.) 

Miettinen (1998) korostaa, että vaikka yksittäisillä tieteentekijöillä on omia ten-

denssejään ja missioitaan, lopulta tärkeää on tieteellisen toiminnan kokonaisluonne, 

minkä ansiosta saavutetaan luotettavaa tietoa (vrt. Peirce, 1958; Niiniluoto 2002, 

118–128; Sintonen 1999). Luotettavuuteen kuuluu Mertonin (1973) mukaan neljä 

keskeistä periaatetta: yleismaailmallisuus tiedon kumuloituvuuksineen, objektiivi-

suus – intressittömyys, kommunialistinen avoimuus, ja tämän seurauksena tulosten 

arvioitavuus systemaattisine kritiikkeineen (vrt. Mahoney 1979; tieteenvastaisuudes-

ta: Kivivuori 2003; kts. myös Kamppinen 2000, 119 ja Niemi 2002, 205). 

2.5.1. Konstruktionistisesti tuotetusta todellisuudesta kriittiseen realismiin 

Tiedon ja uskomusten yhteensovittaminen enempää kuin niiden erottaminenkaan 

ei liene aina ongelmatonta. Tieteenfilosofian näkökulmasta merkittävän lisäpiirteen 

ongelmavyyhtiin tuo se seikka, että myös tieteellisiksi totuuksiksi miellettyjen asioi-

den taustalta löytyy tutkimusmetodeihin liittyviä ennakko-oletuksia ja ehtoja, joiden 

vuoksi tulosten faktuaalisuus voidaan kyseenalaistaa. Jotkut fenomenologit, sosiaa-

lisen konstruktionismin kannattajat ja postmodernistit sanovatkin, ettei mitään 
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universaaleja totuuksia ole olemassa - on vain yksilöiden subjektiivisia ja tiedeyhtei-

söjen sopimuksenvaraisia mutta kiistanalaisia käsityksiä maailmasta (vrt. Feuera-

bend 1975). John Shotterin (1993, 1, 34) mukaan sosiaalisessa kommunikaatiossa 

ihmiset rakentavat, luovat ja tuottavat itsensä ja maailmansa.  

Van Fraassenin (1996, 163) mielestä ainakaan materialismi ei voi toimia tieteelli-

sen tutkimuksen lähtökohtana, koska materialismin peruskäsitteitä ”aine” tai ”ma-

teria” ei voida määritellä riittävän selvästi. Materialismi on hänen mielestään epätie-

teellinen asenne ja sellaisena esimerkki vääristyneestä tietoisuudesta (näin myös 

Puolimatka 2004, 201–203). Tällaista näkemystä vastaan voidaan vasta-

argumentoida ainakin sillä, että tuntemassamme maailmassa materialistinen fysiikka 

on osoittautunut erittäin käyttökelpoisilla tavoilla hyödylliseksi. Lisäksi voidaan 

huomauttaa, että myös tietoisuus on paljastunut asiaksi, joka on vääjäämättömästi 

materiaalisten prosessien tuotosta, kuten luvussa 2.1. todettiin. Toki on kiistanalais-

ta, onko se sitä pelkästään ja kokonaan. Mikäli psyykkinenkin on viime kädessä 

materiaalista, fysiikan lait sulkevat transsendenttiset vaikuttajat yhtälön ulkopuolelle 

(Enqvist 1997, 291–299).   

Berger ja Luckmann tarkastelevat ihmisen elämäntodellisuuden ja erityisesti 

identiteetin rakentumista sosiaalisen konstruktionismin hengessä. Tiedon suhteen 

yksilöllä on aina se tilanne, että omaa elämäänsä lähellä olevista asioista hän tietää 

enemmän kuin omasta elämänpiiristä kauempana olevista asioista, joiden suhteen 

hämäryys lisääntyy ja eteen nousee ”pimeyden esirippu” (Berger & Luckman 1995). 

Maailmankuvien ja identiteettien rakentuminen on toisaalta konstruktiivista siten, 

että jokainen yksilö tekee kompromisseja siinä, miten pitkälle hän omaksuu ympä-

röivän kulttuurin näkemyksiä. Hollandin ym. (1998, 45, 270–278) mukaan identi-

teettien muokkaantumisessa on oleellista se, että kun kulttuurit tarjoavat yksilöille 

vapauksia ja toisaalta rajoituksia, yksilöt joutuvat tässä ristipaineessa omaa elämään-

sä luodakseen improvisoimaan niin, että myös erilaisia rajojen ylityksiä tapahtuu 

(vrt. Feuerabend 1978, 83). 

Relativismin äänenä esiintynyt Peter Winch (1958) on korostanut Wittgensteinin 

tulkitsijana, että kielipelit ovat aina yhteisöllisiä, eikä niitä voi ymmärtää oikealla 

tavalla kyseisen kielipelin ulkopuolelta. Winchin mukaan esimerkiksi magiaan usko-

vien uskoa ei pidä arvioida ulkopuolisten silmin, eikä heidän rationaalisuuttaan pidä 

kyseenalaistaa omien rationaalisuuskäsitystemme pohjalta. Hänen mielestään myös 

luontoa koskevien lakien käyttäminen ihmisen toiminnan ja sosiaalisten ilmiöiden 

kuvaamiseen on mieletöntä, sillä niissä liikutaan laadullisesti aivan eri tasoilla. Kun 

luonnontieteissä voidaan puhua kausaalisuudesta, ihmisen toiminnan selittämisessä 

on puhuttava motiiveista. (Winch 1958, 61–87; vrt. Kannisto 2002, 303–435.) 
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Konstruktionistis-fenomenologinen relativismi näyttää perustellulta tavalta tar-

kastella todellisuutta. Äärimmilleen vietynä se saattaa kuitenkin tehdä maailmasta 

toisiaan ymmärtämään kykenemättömien yhteisöjen kiistelykentän. Tieteen tavoit-

teena tulee olla eteneminen kohti sellaista maailmankuvaa, jolla on sekä tieteellisen 

kritiikin että käytännöllisen tason kestävyyttä (vrt. Carr 1987, 138, 149).  

Tietoon skeptisesti suhtautuneen Humen (1978, I, 4–7; 1989, 60–79, 151–154) 

mukaan ei ole tieteellisesti mahdollista selvittää, millä tavalla jotkin ulkoisen todelli-

suuden havaitut asiaintilat ovat olemassa. Hän esitti, että mielessä syntyvät aisti-

mukset ovat ulkoisten asioiden representaatioita, mutta mitenkään ei voida todistaa, 

että aistimukset todistaisivat ulkoisten tapahtumien olemassaolon, koska kohteen ja 

havainnon välistä kausaalisuhdetta, kuten yleensäkään asioiden välistä syy-seuraus –

suhdetta, ei pystytä selittämään.  

Humen kritiikki syy-seuraus –suhteiden käsittämättömyyttä kohtaan ei nykyai-

kana tunnu enää kovin osuvalta. 1700-luvulla ei tunnettu niitä fysiikan lakeja, jotka 

selittävät painovoiman tai liikkeen jatkuvuuden, eikä myöskään aivojen ja muun 

hermoston fysikaalis-kemiallista toimintaa, minkä vuoksi kaikki arkisen havain-

noinnin taakse jäävä jäi selittämättömäksi mysteeriksi.  

Kant esitti ”puhtaan järjen kritiikissä” hyvin humelaisen tietoteorian, jonka on 

katsottu pätevän lähes meidän päiviimme saakka (Byrne 2000, 310–317). Kantin 

(1986, 180–191, 200) mukaan fenomenaalinen aistihavaintomaailma on erotettava 

noumenaalisesta, ”olioiden sinänsä” maailmasta. Jälkimmäistä ei voida tieteen kei-

noin tutkia – maailmasta voidaan saada selville ainoastaan se, mihin fenomenaalisel-

la ymmärryksellämme kykenemme. Kant erottaa toisistaan positiivisen ja negatiivi-

sen noumenaalisen maailman. Negatiivisilla noumenoilla hän tarkoittaa aistihavain-

tojen takana olevia kohteita sinänsä ja positiivisilla noumenoilla kohteita, jotka eivät 

ole aistihavaintojemme kohteita vaan pelkästään ymmärryksellä ajateltuja. Näitä 

jälkimmäisiä ovat ”tuonpuoleisuuskohteet”, kuten Jumala. Järjen ja päättelyn varas-

sa niistä ei Kantin mukaan voida sanoa mitään varmaa – niiltä puuttuu objektiivi-

nen pätevyys. 

Mikäli Kant olisi tuntenut aistihavaintojen pohjana olevien fysikaalisten ärsyke-

energioiden (esimerkiksi ääniaaltojen ja valon fysiologiaa), ja hermoimpulssien fysi-

kaalisuutta siten, kuin myöhemmin on opittu tuntemaan, hän olisi joutunut muok-

kaamaan käsitystään fenomenaalisen ja noumenaalisen maailman välisestä ylittämät-

tömästä kuilusta toisenlaiseksi. Giere (1988) ratkaisee ongelmaa havaintojen ympä-

ristöluotettavuudesta vetoamalla yhtäältä siihen, että myös kognitiiviset prosessit 

rakentuvat fysiologisista tapahtumista ja toisaalta siihen, ettei tieteellisessä tutki-

muksessa tarvitsekaan ajatella saavutettavan absoluuttisia totuuksia ilmiöistä – usein 
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teoriat ja mallit ovat likiarvoja, todennäköisyyksiä, joiden avulla kuitenkin tieto to-

dellisuudesta lisääntyy (näin myös Enqvist 1997, 139–153).  

Niiniluodon (2002, 76) mukaan nimenomaan tieteellinen realismi voi toimia sel-

laisena viitekehyksenä, minkä puitteissa kyetään tuottamaan koeteltavissa olevaa, 

intersubjektiivisesti testattavaa tietoa – juuri sellaista tietoa, mikä täyttää tieteellisen 

tiedon kriteerit. Kriittisessä realismissa ei ole kyse niinkään lopullisesta ja ehdotto-

masta tieto-opillisesta totuudesta, vaan ihmisten sosiaalisessa kontekstissa saavut-

tamasta pragmaattisesta, menestyksellisestä tiedosta (kts. Mäki 2002, 166–167, 174). 

Kriittisessä realismissa lähdetään oletuksesta, että ihmisen ulkopuolinen todelli-

suus on todellisesti olemassa ja siksi oleellisesti saavutettavaa tietoa määräävä tekijä, 

vaikkakaan tieto ei koskaan saavuta koko todellisuutta (Niiniluoto 2002, 139–140, 

151). Mäen (2002, 174) mukaan ”tieteellinen realismi tähdentää tieteen kognitiivisia 

mahdollisuuksia – sen kykyä tuottaa tietoa maailman perustavista ja mahdollisesti 

ei-havaittavista piirteistä – ja tieteellisen tiedon palautumattomuutta arkitietoon.” 

Mäki (2002, 165–208) selittää, että tieteellisen realismin mukaan tieteelliset teoriat 

ovat objektiivisen todellisuuden kuvauksina parasta, mitä voimme saavuttaa (vrt. 

Sintonen 2002, 83). 

Vaikka ihmisten maailmankuvissa ei useinkaan tunnu tapahtuvan kuhnilais-

paradigmaattisia (Kuhn 1994) muutoksia, voidaan merkittäviä käsitysten muuttumi-

sia kuitenkin huomata ainakin pidemmän aikavälin tarkastelussa (Enwall ym. 1989; 

Molander 1998, 11–12). Inglehart (1997) on päätynyt 43 maata koskevan World 

Values –tutkimusaineiston perusteella tuloksiin, joiden mukaan maailmassa on ta-

pahtunut selvää siirtymää modernista postmoderniin, mihin liittyy sekä poliittisten, 

taloudellisten että uskonnollisten normien ja arvojen muutosta. Siirtyminen ei kui-

tenkaan ole tapahtunut kaikkialla samanaikaisesti, vaan se näyttää kulkevan käsi 

kädessä demokratiakehityksen kanssa (r= .88). Suomi sijoittuu tutkimuksessa ar-

voiltaan maailman postmaterialistisimmaksi maaksi (Inglehart 1997, 151). Aineiston 

mukaan näyttää myös siltä, että nuoret omaksuvat vanhempaa väestönosaa aiem-

min uudet postmodernit arvot. 

2.5.2. Tutkimuskysymyksiä tieteestä 

Tutkimuksen empiirisessä osassa pyritään kartoittamaan ylipisto-opettajien näke-

myksiä tieteen mahdollisuuksista tiedon saamisessa (2 a, b, d, 3 a, b, f, l, 4 a, c, g, 5 

a, c, d, 7 a ja b). Konstruktionismiin suhtautumista pyritään selvittämään väitteellä 

(3 b): ”Tieteelliset tutkimustulokset ovat aina jossakin vaiheessa tutkijan aistihavain-
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toihin perustuvasta tulkinnasta riippuvaisia. Siksi emme voi tietää, millaista todelli-

suus absoluuttisesti ottaen on.”  

Koska todellisuuden luonteeseen suhtautumista ei ole aiemmin tutkittu, saata-

vista tuloksista ei voida esittää selkeitä hypoteeseja. Kriittisyydestä tieteellistä 

tietoa kohtaan voidaan kuitenkin olettaa, että kaikilla tieteenaloilla osataan 

olla kriittisiä tieteenkin kautta saavutettuja totuuksia kohtaan. 

Vastaajia pyydetään myös arvioimaan, missä määrin tieteeseen perehtyminen on 

muuttanut peruskäsityksiä maailmasta ja elämästä, ja miten vahvasti mahdolliset 

käsitysten muuttumiset ovat vaikuttaneet jokapäiväiseen elämään (kysymys 9).  
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3. Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1. Tutkittavat ja aineiston keruu 
 

Tutkimus toteutettiin v. 2003 lähettämällä systemaattisella satunnaisotannalla vali-

tulle suomenkielisten yliopistojen opetushenkilökunnan otokselle (10 %) viisisivui-

nen puolistrukturoitu kysely sähköpostin liitetiedostona. Tutkittava kohdejoukko 

määriteltiin kussakin yliopistossa siten, että aakkosjärjestyksessä olleista henkilöstö-

listoista valittiin perusjoukkoon mukaan kaikki opetustyötä tekevät henkilöt. Mo-

nestakaan yliopistosta ei ollut saatavilla valmiita henkilöstöluetteloita, minkä vuoksi 

useimmista yliopistoista kohdejoukko jouduttiin hakemaan tiedekuntien ja laitosten 

kotisivuilta. Mikäli tiedekunnat / laitokset olivat ilmoittaneet opetushenkilöstönsä 

virkanimikkeiden mukaisessa järjestyksessä (ensin professorit jne.), tätä järjestystä ei 

muokattu, vaan käytettiin luetteloa sellaisenaan valitsemalla otokseen satunnaislu-

vun (1–10) määräämän aloituskohdan mukaan joka kymmenes nimi. Näin otokseen 

saatiin mukaan eri virka- ja toiminimikkeillä olevia henkilöitä suhteessa oikeat mää-

rät. 

Kyselylähetyksen mukana olivat ohjeet sähköpostipalautuksesta ja lisäksi mai-

ninta, että vastauksen saattoi lähettää myös tavallisena kirjepostina. Kun muutaman 

viikon kuluttua vastauksia oli tullut vain hieman yli 20 prosentilta, kyselystä lähetet-

tiin muistutus. Siinä ilmoitettiin perässä tulevasta kyselystä, ettei kenenkään tarvin-

nut tulkita myöhemmin lähetettävää liitetiedostopostia roska- tai viruspostiksi. Tä-

män ilmoituksen jälkeen lähetettiin varsinainen kysely. Parillekymmenelle henkilölle 

kysely lähetettiin myös paperiversiona, tavallisena kirjepostina.  

Otoksessa oli kaikkiaan n. 850 henkilöä, mutta kyselyn perille lähettäminen on-

nistui vain 815 henkilölle, joista 272 vastasi kyselyyn (vastausprosentti 33,4). Vas-

tanneista 62,5 % oli miehiä ja 37,5 % naisia. Vastanneiden lisäksi erilaisia komment-

teja ja kannanottoja kyselyyn tuli 41 henkilöltä.  Vaikka tutkittavana kohdejoukkona 

oli yliopistossa opetustyötä tekevä henkilöstö, vastauksia tuli joiltakin sellaisiltakin 

henkilöiltä, jotka eivät juuri nyt toimineet opetustyössä. Niiden joukossa, joita säh-

köposti ei tavoittanut, oli pääosin henkilöitä, jotka eivät enää toimineet kyseisen 
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yliopiston palveluksessa. Taulukosta 1 ilmenee, kuinka paljon kustakin yliopistosta 

oli otokseen tullut henkilöitä, ja mikä oli vastausprosentti. 

 
Taulukko 1. Yliopistokohtaiset otosmäärät ja vastausprosentit 

Yliopisto Otoksen koko Vastausprosentti 

Helsingin yliopisto * 243 30,3 

Joensuun yliopisto 39 46,2 

Jyväskylän yliopisto 89 25,8 

Kuopion yliopisto 29 37,9 

Lapin yliopisto 29 31,0 

Lappeenrannan yliopisto 39 41,0 

Oulun yliopisto 89 31,5 

Tampereen yliopisto 60 26,7 

Tampereen tekn. yliopisto 35 31,4 

Teknillinen korkeakoulu 51 41,2 

Turun yliopisto (+TKKK) 97 43,3 

Vaasan yliopisto 15 33,3 

* Helsingin yliopiston lukuun on laskettu mukaan myös Sibelius-akatemia, Tai-

deteollinen korkeakoulu, Teatterikorkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu. 

Aalto-yliopistoa ei ole huomioitu, koska sitä ei tutkimusvuonna 2003 vielä ollut 

olemassa. 

Vastaajien prosentuaalinen ikäjakauma oli taulukon 2 mukainen.  

 
Taulukko 2. Vastaajien ikäjakauma (N=272). 

  Ikä Alle 30 v. 30-39 v. 40-49 v. 50-59 v. 60-69 v. 

%-osuus* 10,7  26,1 25,7 22,1 5,5 

 * Ikäänsä ei ilmoittanut 9,9 % vastanneista. 
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3.2. Aineiston tilastollinen käsittely 

Maailmankuva- ja katsomuskäsityksiä pyrittiin kartoittamaan liitteenä (liite 1) oleval-

la puolistrukturoidulla kyselyllä. Aineiston käsittelyssä käytettiin pääosin tilastollisia 

menetelmiä, mutta myös laadullista, induktiivista sisällönanalyysia. Laadullista ana-

lyysia käytettiin pyrittäessä luokittelemaan ja analysoimaan niitä sisältöjä, joita vas-

taajat olivat kirjoittaneet lisäkommenteille varatuissa kohdissa. 

Tilastollisina menetelminä luokittelujen ja yhdistelyjen lisäksi frekvenssien, kes-

kiarvojen, korrelaatioiden (pääasiassa Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa käyt-

täen, merkintänä r-kirjain) ja riippuvuuksien (luokitteluasteikollisten muuttujien 

osalta 2 ja kontingenssikerrointa käyttäen, merkintänä C-kirjain) laskemisia. Ai-

neistosta tehtiin myös kaksi faktorianalyysia. Ensimmäiseen koottiin 39 muuttujaa 

(kysymysryhmät 2, 3, 4, 5 ja 7), jotka sisälsivät mm. maailman syntyyn, evoluutioon, 

body-mind -problematiikkaan, tieteen mahdollisuuksiin uskomiseen, determinis-

miin, emergenttiseen materialismiin, jumalauskoon ja paranormaaleihin ilmiöihin 

uskomiseen liittyviä kannanottoja. Toinen faktorianalyysi laadittiin kysymysryhmäs-

tä (8), jonka kaikki 10 muuttujaa olivat vastauksia kysymykseen, missä määrin tietyt 

asiat olivat vaikuttaneet vastaajien nykyisen maailmankuvan ja –katsomuksen ra-

kentumiseen.  

Laajemman kysymysryhmän muuttujista laaditun korrelaatiomatriisin perusteella 

rakennettiin kaksi summamuuttujaa, joita käytettiin jatkoanalyyseissä välimatka-

asteikollisina muuttujina. Jälkimmäisen faktorianalyysin perusteella saatua kolmea 

faktoria käytettiin myös itsenäisinä muuttujina. Sekä summamuuttujien että fakto-

rimuuttujien osalta riippuvuuksien mittaamisessa käytettiin varianssianalyysejä. 

Summamuuttujille laskettiin myös korrelaatioita ja regressioanalyysien avulla määri-

teltiin niille selittäviä tekijöitä. Tilastollisena ohjelmistona oli SPSS-10.0. 

Tieteenalojen ja poliittisten suuntautuneisuuksien tilastomatemaattista käsittelyä 

hankaloitti se, että tieteenaloja on runsaasti ja myös puoluekenttä on Suomessa 

laaja. Mielekkään analysoinnin mahdollistamiseksi näiden muuttujien (kuten myös 

iän) kohdalla suoritettiin uudelleen luokittelua. Puolueiden määrää rajoitettiin siten, 

että kaikki alle 3 %:n kannatuksen saaneet puolueet yhdistettiin kategoriaksi ”muut 

puolueet” (näitä olivat kristillisdemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue, liberaalit, 

nuorsuomalaisten puolue ja ”muut”). Tieteenalakategorioita rakennettiin niin, että 

tietyissä kysymyksissä samansuuntaisesti orientoituneet tieteenalat yhdistettiin. Näin 

saatiin seuraavat taulukko 3:n mukaiset kategoriat. 
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Taulukko 3. Tieteenalakategoriat. 

Kasvatustieteet/ 
humanistiset tieteet 

Teknilliset 
tieteet 

Yhteiskuntatie-
teet 

Lääketiede  Muut 

humanistiset tie-
teet, kasvatustie-
teet 

tekniikka, ma-
tematiikka, 
luonnontieteet 

yhteiskunta- ja 
sosiaalitieteet, 
oikeustiede 

lääketiede, 
hoitotiede 

kauppatiede, maa- ja met-
sätiede, teologia, liikunta, 
taiteet, tutkijat / hallinto 

3.3. Tutkimustulosten esittäminen 

Tutkimuksen tulokset esitetään siten, että ensin kerrotaan, miten vastaajat jakautu-

vat Jumalan olemassaoloon uskomisen ja poliittisen suuntautuneisuuden osalta. 

Tämän jälkeen esitetään, miten vastaajat kategorioituina sukupuolen, tieteenalan, 

poliittisen suuntautuneisuuden ja uskonnollisen peruskatsomuksen mukaan eroavat 

näkemyksissään mielen filosofiasta, maailman synnystä, evoluutiosta, yliluonnolli-

sista ilmiöistä, determinismistä ja moraalin perustasta. Eroja tarkastellaan myös 

tieteen mahdollisuuksiin suhtautumisessa.  

Maailmankuvaan ja –katsomukseen vaikuttaneista muuttujista esitetään yksittäis-

ten jakaumien lisäksi ko. muuttujista tehdyn faktorianalyysin tulos ja faktoreiden 

suhde tiettyihin taustamuuttujiin.  Lopuksi selvitellään koko tutkimusta koskevien 

muuttujien välisiä yhdysvaikutuksia ja rakennetaan kokonaiskäsitystä yliopisto-

opettajien maailmankuvista ja –katsomuksista sekä niihin vaikuttaneista tekijöistä.  

 

3.4. Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Vaikka tutkittavien asioiden operationalisoiminen kyselyyn ei ollut ongelmaton-

ta, tutkimustulosten sisäinen reliabiliteetti osoittautui hyväksi, mitä ilmensivät var-

sin korkeat korrelaatiokertoimet samoja aihealueita käsitelleiden kysymysten välillä. 

Esimerkiksi Jumalan olemassaoloa käsittelevien ja ihmisen psykofyysisyyttä koske-

neiden kysymysten välillä korrelaatiot vaihtelivat kysymyspareittain yleisimmin välil-

lä r=0.60–0.81 (osa korrelaatioista negatiivisia liittyen kysymyksenasetteluun). Maa-

ilmankaikkeuden syntyä ja luomista / evoluutiota kosketelleissa kysymyksissä korre-

laatiot vaihtelivat yleisimmin välillä r=0.55–0.64. Riittävästä reliabiliteetista kertoi-

vat myös summamuuttajien Cronbachin alfa-arvot 0.95 ja 0.69.  

Kyselylomakkeen joistakin kysymyksistä tuli kriittistä palautetta siksi, että niissä 

oli vastoin yleisiä suosituksia kahden asian yhdistämisiä, mikä teki kysymykseen 
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vastaamisen moniselitteiseksi, ja siten ehkä hivenen laski myös validiteettia. Esi-

merkiksi väittämään ”Tuntuu uskottavalta, että jokin korkeampi voima, Jumala tai 

jonkinlainen henkinen jumaluus on olemassa ja vaikuttaa tässäkin maailmassa” 

vastaajan voi olla vaikea päättää vastauksestaan viisiportaisella asteikolla (täysin 

samaa mieltä, lähes samaa mieltä, osin samaa osin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, 

täysin eri mieltä), mikäli hän ajattelee, että on korkeampi voima mutta ei Jumala, tai 

että tuollainen jumaluus on olemassa mutta ei vaikuta maailmassa. Näyttää kuiten-

kin siltä, että vastaajat noudattivat filosofista suopeuden periaatetta (principle of 

charity) ja halusivat tulkita tällaiset kysymykset väittämän keskeisimmän sisällön 

mukaan, eli esimerkiksi näytteeksi otetussa tapauksessa ”jumalallisen vaikuttamisen 

maailmassa”. Toisaalta vastaajilla oli mahdollisuus valita tällaisessa ongelmatapauk-

sessa vastausvaihtoehto ”osin samaa, osin eri mieltä”, ja lomakkeessa oli myös va-

paata vastaustilaa, mikäli halusi kommentoida jotakin kysymystä. Tätä mahdolli-

suutta monet käyttivät hyväkseen ja samalla antoivat hyödyllistä palautetta siitä, 

millaisia pohdintoja kysymykset heissä synnyttivät. Yhdessäkään tapauksessa ei 

ollut havaittavissa, että vastaaja olisi valinnut jatkoselitykseensä verrattuna vääriä 

vastausvaihtoehtoja suhteessa siihen, mitä kysymyksillä oli tarkoitettu. Vastaamatta 

jättäneissä oli joitakin, jotka pitivät edellä mainitun kaltaisia kysymyksiä epäonnis-

tuneina, eivätkä suostuneet siksi vastaamaan lainkaan koko kyselyyn.  

Ulkoisen reliabiliteetin (yleistettävyyden) osalta tulokset jäävät kyseenalaisem-

miksi, sillä vastausprosentti jäi suhteellisen vaatimattomaksi (33,4 %). Puolustuk-

seksi voi tosin mainita, että kyselytutkimuksissa vastausprosentit jäävät usein mata-

liksi. Vastanneiden lisäksi kyselyä ja siihen vastaamista kommentoivat kymmenet 

muutkin, mistä voi myös tehdä joitakin päätelmiä. Yleisimpiä perusteita vastaamat-

tomuudelle olivat kiire, jääminen pois yliopiston tehtävistä, kyselyn vaikeus (otok-

sessa oli mukana suomenkieltä heikosti osaavia, jotka siksi jättivät vastaamatta), sen 

merkityksettömyys ja kiinnostamattomuus. Näistä syistä ainakin viimeisimmät voi-

vat muodostaa vastaajaryhmiä, jotka saattaisivat muuttaa saatuja tuloksia systemaat-

tisesti johonkin suuntaan. Seuraava lainaus kertoo, miksi erään otoksessa mukana 

olleen mielestä oli odotettavissa valikoitunutta vastaajakatoa: 

(A) En katso mielekkääksi vastata. Useassa kohdassa koin, etten löytänyt itseäni vaihtoehtojen 
joukosta. Koen, että minua yritetään luokitella sellaisesta näkökulmasta, joka ei kykene kuin 
himmeästi erottelemaan maailmankuvani piirteitä. Tunnen tieteenteon voimakkaasti vaikuttaneen 
maailmankuvaani, mutta sen vaikutusten erottelu uskonnonfilosofisesta näkökulmasta näyttää 
minusta aika hedelmättömältä.  

Ainakin minun osaltani vastauskatosi on valikoitunutta. 

Tyypillinen esimerkki kiireeseen vetoamisesta oli seuraavanlainen: 
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(B) Valitettavasti töitä on niin paljon, että olen jo vuosia sitten joutunut luopumaan kyselyihin 
vastaamisesta. Opetan myös opiskelijoilleni, että ihmisillä on todennäköisesti niin paljon töitä, että 
on viisainta haastatella heitä. Haastattelu voi viedä enemmän aikaa, mutta se on inhimillisempää 
ja yleensä tuottaa rikkaampaa aineistoa, jonka pätevyyttä voidaan lisätä sosiaalisella validoinnil-
la. Kiireessä, väsyneenä pahoitellen. 

Toisaalta, kiireestä huolimatta, kyselyyn vastattiinkin, kuten teki myös seuraavan 

kannanoton kirjoittaja: 

(C) Aloitin tämän täyttämisen jo kauan sitten, mutta se jäi työkiireiden takia kesken. Nykyään 
tulee niin paljon kaikenlaisia kyselyjä, että alkaa tulla jo kyselyväsymys. Jos vielä tuntuu, että 
vastaamalla ei voi mihinkään vaikuttaa, voi motivaatio vastaamiseen jäädä heikoksi. 

Vastaamisen vaikeudesta esitettäköön muutama vastaajilta tullut kommentti: 

(D) Tässä tulevat vastaukseni väitöskyselyysi. Osa kysymyksistä oli todella vaikeita eikä minulla 
ollut niihin vastausta. Toivottavasti vastaukseni kuitenkin ovat käyttökelpoisia tutkimustasi aja-
tellen. Työn iloa!  

(E) Koetin vastata niihin kysymyksiin, mutta ne olivat todella vaikeita! Itse asiassa kysymykset 
sinänsä olivat hyvin laadittuja, mutta vaativat todella paljon miettimistä. Olin vastannut noin 
puoliin kysymyksiin ja multa oli mennyt melkein puolitoista tuntia...ja päätin etten vastaa. Syy ei 
ollut tietoturvajuttu vaan vaikeus.  

(F) Minun selitykseni maailmankaikkeuden perimmäisiin kysymyksiin on, että kukaan ei tiedä 
totuutta, mutta sekä uskonnolla että tieteellä on oma tärkeä tehtävänsä. En suostu sanomaan it-
seäni uskonnolliseksi enkä ateistiksi, enkä halua esittää ehdottomia tulkintoja maailmankaik-
keudesta. Tämä epämääräinen asenne saattaa tehdä vastauksistani näennäisesti epäloogisia, mut-
ta en silti usko, että näkemykseni ovat erityisen häilyviä, niiden logiikka vain ei seuraa mitään 
tiettyä, ”puhdasta” maailmankatsomusta. Joskus myös tuntuu, että toisten ihmisten on vaikea hy-
väksyä sitä, kun haluan sanoa, että en tiedä mitään vastauksia (enkä välttämättä haluakaan tie-
tää). 

Koska kysymyksissä oli melko useita uskonnollisiksi aiheiksi miellettyjä teemoja, 

voitaneen ajatella, että kiinnostamattomuus tällöin merkitsisi tietynlaista uskonnon-

vastaisuutta. Toisaalta myös sellaisia viestejä oli mukana, joista saattoi päätellä, että 

vastaamatta jätettiin juuri siksi, ettei kysely länsimais-rationalistisen lähestymista-

pansa vuoksi sisältänyt riittävästi vastaajan omaa vakaumusta myötäilevää kysymyk-

senasettelua.  Palautetta antaneiden joukossa oli eräs henkilö, joka perusteli vastaa-

mattomuuttaan sillä, ettei halua vastata näin tärkeisiin asioihin ”rasti ruutuun” –

systeemillä ja toinen, jonka mielestä kysymyksissä esiin tullut asioiden lähestymisen 

tapa tuntui vastenmieliseltä, mitä voinee pitää viittauksena siihen, ettei uskonasioita 

pitäisi hänen mielestään edes yrittää lähestyä rationaalisin selityksin. Eräs henkilö 

piti kyselyä ”amerikkalaishenkisenä”, mikä voitaneen myös tulkita siten, että kysei-

nen henkilö näki kyselyssä pyrkimystä pinnalliseen rationalisointiin. Eräs vastaaja 

piti kysymysten uskontokäsitystä yksipuolisen eurooppalaisena. Seuraavassa joitakin 

lainauksia kieltäytyneiltä: 
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(G) Katsoin kyselylomakettasi: Kysyt asioita, joihin vastaaminen on paljon monimutkaisempaa 
kuin yksittäisten vaihtoehtojen rastittaminen. Toisaalta osa kysymyksistä on aivan liian yksinker-
taistavia ikään kuin väärin asetettuja. Näin ollen en pysty vastaamaan kysymyksiin siten, ettei 
vastaus olisi harhaanjohtava. 

(H) Kiitos kiinnostavasta kyselystä, joka koskee tärkeitä asioita. Luin sen aika tarkkaan, mut-
ta en kykene vastaamaan siihen.  Esittämäsi vastausvaihtoehdot ovat niin täynnä sisältöä, so. 
edellyttävät jokainen sitoutumista niin moniin jo niissä itsessään näkyviin taustaoletuksiin, ettei 
edes vaihtoehto "osittain samaa, osittain eri mieltä" tuntunut oikealta.  

Siispä vastaan kysymyksiisi vaihtoehdolla "jokin muu", ja "tavallaan, mutta" ja "jossakin mie-
lessä kyllä, toisessa mielessä ei" ja "se riippuu..." 

(I) Tosi vaikeita olivat kysymyksesi, tunsin itseni maallikoksi. 

(J) Kiitos kyselystäsi. Yritin vastata siihen, mutta mielestäni monet kysymäsi asiat ovat niin mut-
kikkaita, että raksi ruutuun periaatteella en oikein kykene kysymyksiin vastaamaan. 

(K) Kiitos postista, jonka kyllä olen virusta pelkäämättä lukenut liitteineen ja kysymyksineen. It-
se vain olen jotenkin sellaisessa vaiheessa, etten koe esitettyjä kysymyksiä omalta kannaltani 
ajankohtaisiksi. Kuulostaa varmaan kummalliselta ja tehtäväni ja työni vastaiselta, mutta jokin 
minussa pistää nykyisin hirveästi hanttiin noiden kysymysten äärellä - ja jos silti lähtisin yrittä-
mään, tehtävä paisuisi yli äyräiden ja jo aikapula asettaa esteen. Olen pahoillani. 

 (L) Kysymys tutkijoiden perimmäisistä maailmankäsityksistä on todella mielenkiintoinen, mutta 
kysymyksenasettelunne ovat niin yksipuolisesti kristillis-uskonnollisia (täydennettyinä joillakin 
new age -henkisillä tiedusteluilla horoskoopeista), ettei minulla ole niihin mitään relevanttia annet-
tavaa. En yksinkertaisesti ole ajatellut maailmankuvallisia asioita näillä termein teini-iän jäl-
keen, enkä halua ryhtyä ajatteluani tämän uskonnollisen käsitekaavan mukaiseksi sovittamaan 
nytkään. 

(M) Rinnastan tällaiset kyselyt roskapostiksi. Tämä on vielä aikaa vievä roskaposti. Oikeastaan 
en edes hyväksy sitä, että yhteystietojani annetaan eteenpäin. Mielestäni minun ei ole tarpeellista 
perustella eikä selitellä tällaisia asioita. 

(N) Valitettavasti kysymyksenasettelusi on sellainen, etten pysty vastaamaan kyselyysi oman maa-
ilmankuvani ja maailmankatsomukseni kannalta. Kehottaisin sinua palaamaan takaisin suun-
nittelupöydän ääreen. Maailmankuvani ei ole mustavalkoinen joko-tai –maailma vaan moniulot-
teinen ja monimuotoinen sekä-että –maailma. 

(O) Valitettavasti en ole kiinnostunut pohtimaan tuon tyyppisiä kysymyksiä, joten haluan ilmoit-
taa sinulle, että en anna muuta vastausta. 

Mahtuipa mukaan epäilyä luottamuksellisuudestakin, mitä ilmensi erään suoraan 

tätä epäilleen lisäksi toinen kannanotto, jonka mukaan asiat ovat niin henkilökoh-

taisia, että niihin on liian vaarallista mennä paljastamaan omia mielipiteitään tällai-

sen kyselyn kautta. Eräs kyselyn saaneista pelkäsi, että internetiä käytettäessä tiedot 

voivat kuitenkin vuotaa ulos, ja koska hän ei halunnut näkemyksiään julkisiksi, ei 

hän myöskään suostunut vastaamaan (vrt. Uusitalo 1997, 313–314). Vaikka lain 

mukaan poliittisella tai uskonnollisella vakaumuksella ei pitäisi olla vaikutusta valit-

taessa henkilöitä virkoihin ja toimiin, on ilmeistä, että käytännössä niillä on merki-

tystä, ja siksi saattaa olla viisaampaa pitää näkemykset omana tietona, salassa niiltä, 

jotka voisivat noita tietoja tilanteen tullen käyttää ikävästi hyväksi. Todettakoon 
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tässä, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyttä ei ole kerrottu kenellekään, 

ei edes tutkimuksen ohjaajille.  

Myös seuraava lainaus antaa ymmärtää, että sähköpostitse vastaamiseen ajatel-

laan liittyvän tietosuojaongelmia: 

(P) Tässä tulee vastaus, vaikka nimien ja vastaajien yhdistäminen (sähköpostin kautta) on kyllä 

vastoin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen periaatteita. 

Kyselyn lähettäminen Word-liitetiedostona osoittautui myös jonkinasteiseksi 

ongelmaksi, koska joidenkin yliopistojen tietokoneohjelmat avasivat muutamien 

palautteiden mukaan huonosti Word-tiedostoja. Vaikka kysely lähetettiinkin noin 

20 henkilölle myös tavallisena postina heidän omasta pyynnöstään, on oletettavissa, 

että otoksessa oli muitakin, jotka jättivät vastaamatta puutteellisten tietokoneen 

käyttötaitojensa vuoksi tai siksi, ettei liitetiedosto ehkä suoraan avautunut heidän 

ohjelmillaan. 

Kysymykset oli pyritty laatimaan niin, ettei niitä voinut pitää yksipuolisesti joh-

dattelevina. Joitakin asioita kysyttiinkin siksi kahdella kysymyksellä tai väittämällä, 

toisella asiaan myönteistä vaihtoehtoa ja toisella kielteistä vaihtoehtoa edustaen. 

Kyselyä testattiin esitestauksin, ja siihen tehtiin tarpeellisia muutoksia seminaari-

työskentelyn ohjaamana. Näin kyselystä muotoutui sellainen, mihin erityisesti us-

konnollisten aiheiden osalta vastaajien oli suhteellisen helppo vastata riippumatta 

siitä, oliko heidän perusorientaationsa uskontoa kohtaan myönteinen, kielteinen, 

neutraali tai välinpitämätön. 

Vaikka on mahdollista, että vastaajakato on johonkin suuntaan valikoitunutta, 

saaduista kieltäytymisperusteluista ei ole selkeästi pääteltävissä, että niin silti olisi. 

Muutamilta henkilöiltä tuli asiallisia kieltäytymisiä ilman sen enempiä perusteluita. 

Kuten seuraavat lainaukset osoittavat, osallistumishaluttomuus jäi monienkin koh-

dalla selitystä vaille: 

(Q) Aihe on mielenkiintoinen, ja ymmärrän tieteentekijänä tutkimuksen luonteen ja tutkimuspro-
sessin aineistonkeruineen, mutta itse en halua olla mukana kyselyssä. Toivottavasti olen harvinai-
nen poikkeus valitsemienne opettajien keskuudessa! 

(R) Pahoittelen, mutta en halua osallistua tutkimukseenne. 

(S) Tämä asia on osaltani loppuun käsitelty. 

(T) En halua osallistua tutkimukseen ja minulle on turha postia lähettää. 

Selkeää katoa, mikä vaikutti ainakin jossakin määrin tieteenalojen vertailuun, tuli 

siitä, että Helsingin kauppakorkeakoulun ja taidelaitosten sekä Jyväskylän matemaa-

tikkojen ja kauppatieteilijöiden osalta vastauksia ei tullut juuri lainkaan. Syitä näihin 

vastaamatta jättämisiin ei selvitetty. 

(U) ”Kiinnostava kysely. Välillä yllätyin itsekin siitä, miten selkeästi näin oman maailmankat-

somukseni – ja miten huonosti se saattoi istua kyselyn vaihtoehtoihin  ”   
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4. Tutkimustulokset 

4.1. Jumalaan uskominen 

Uskoa Jumalan olemassaoloon kartoitettiin usealla kysymyksellä. Eräässä niistä (3h) 

esitettiin väittämä: ”Jumala on ihmisten kuvitelmaa. Todellisuudessa monoteististen 

uskontojen kuvailemaa persoonallista, ajattelevaa ja toimivaa Jumalaa ei ole olemas-

sakaan.” Puolet vastaajista (50,6 %) on tämän väitteen kanssa lähes tai täysin samaa 

mieltä, kolmasosa (34,2 %) jokseenkin tai täysin eri mieltä ja loput (15,3 %) ”osin 

samaa, osin eri mieltä”.  Kun toisaalta pyydettiin kantaa ajatukseen (3i) ”Tuntuu 

uskottavalta, että jokin korkeampi voima, Jumala tai jonkinlainen henkinen juma-

luus on olemassa ja vaikuttaa tässäkin maailmassa”, myönteisten ja kielteisten vas-

tausten määrät ovat suunnilleen yhtä suuret (42,5 % ja 42,4 %). 

Omaa jumalauskoa määriteltiin myös valitsemalla seitsemästä vaihtoehdosta lä-

hinnä omaa vakaumusta vastaava määritelmä. Vaihtoehdot on esitetty lyhennetysti 

seuraavalla sivulla (kts. myös liite 1) ja niiden prosentuaaliset osuudet näkyvät pyl-

väsdiagrammeina kuviossa 1.  

Suurimman yksittäisen ryhmän muodostavat ateistit, jotka kuitenkin pitävät itse-

ään kulttuurikristittyinä (28 %; yhteiskuntatieteilijöissä ja teknillisten alojen edusta-

jissa heitä on eniten, kummassakin 38 %). Kaikki tämän kategorian valinneet eivät 

kuitenkaan halua pitää itseään edes kulttuurikristittynä, kuten eräs vastaaja kirjoit-

taa: ”Valitsin ”d”, mutten ole kulttuurikristitty. Silti uskon jumalauskon olevan monille hyvä 

asia”. Kaiken kaikkiaan ateisteja on noin kolmasosa tutkituista. Tavalla tai toisella 

Jumalaan tai korkeampaan olentoon uskovia on yhteensä lähes 40 %. Agnostikkoja 

on vajaat 30 % (tieteenaloista ryhmän ”muut” vastaajissa on eniten agnostikkoja, n. 

41 %). Muutamat vastaajat kirjoittivat, että heillä oli vaikeuksia tehdä valintaa anne-

tuista vaihtoehdoista, koska katsoivat sopivansa useampaankin kategoriaan. Eräs 

vastaaja arvelee olevansa agnostikko, vaikka rukoilee itseään rauhoittaakseen: 

(A) Olen todennäköisesti agnostikko. En tiedä, onko Jumalaa mutta silti rukoilen joskus rau-
hoittaakseni hermojärjestelmääni. Em. voi olla opetettu tapa, mutta oleellisesti parempi kuin käyt-
tää viinaa, pillereitä tai huumeita em. hommaan. Enkä ole koskaan ajatellut onko minun ruko-
uskännykkä edes samassa järjestelmässä kuin vastaanottava pää. 
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Kuvio 1. Jumalaan uskominen (N=257). 
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Agnostikkojen ryhmä ei myöskään ollut yhtenevä niiden kanssa, jotka erillisessä 

kysymyksessä ilmaisivat, etteivät ole kiinnostuneita perimmäisistä uskonnollisfiloso-

fisista kysymyksistä. Vastaajissa on myös sellaisia, jotka katsovat olevansa samanai-

kaisesti sekä ateisteja että agnostikkoja. Eräs vastaaja kuvaa tilannettaan: 

(B) En usko jumalaan, mutta silti ajattelussani on myös agnostikon piirteitä. Ymmärrän kuiten-
kin jumalauskon merkityksen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena rakenteena muiden joukossa – 
vaikka olenkin sitä mieltä, että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. 

Kyseinen vastaaja ei ole lajissaan ainoa. Muutamat muutkin kirjoittivat, että heil-

lä oli vaikeuksia tehdä valintaa annetuista vaihtoehdoista, koska katsovat sopivansa 

useaan kategoriaan. Joidenkin mukaan uskovaisuuden voi säilyttää ollen samanai-

kaisesti sekä uskova, agnostikko että ateisti, kuten seuraava vastaaja: 

(C) Koen olevani samanaikaisesti sekä uskonnollinen että ei-uskonnollinen. Uskonnollisuuttani 
kuvaa lähinnä se, että tunnen voimakasta vetoa kristinuskon Jumalaan erityisesti Uuden Testa-
mentin Jeesus-kuvan kautta ja voin helposti kuvata itseni uskovaksi hyvin perinteisellä tavalla.  
Minun voidaan katsoa edustavan perinteistä herätyskristillisyyttä, lähinnä Kansan Raamattuseu-
ran ollessa eräänlainen hengellinen viitekehys. Harjoitan myös uskontoa säännöllisesti rukoilemal-
la, lukemalla hengellistä kirjallisuutta ja osallistumalla erilaisiin hengellisiin toimintoihin. Us-
konnollisuus on myös herätyskristillisyyden tapaan henkilökohtaista Jeesuksen kokemista omaksi 

a. Uskon Jumalaan ja pyrin elämään tuon uskon mukaan armoon luottaen. 
b. Uskon Jumalaan mutta en ole löytänyt itselleni sopivaa tapaa elää uskovana.  
c. Uskon ”korkeampaan olentoon”, ”jumaluuteen”.. mutta en kristinuskon Jumalaan.  
d. En usko Jumalaan. Pidän silti itseäni jonkinlaisena kulttuurikristittynä.. 
e. En usko Jumalaan enkä halua olla edes kulttuurikristitty.. 
f. Olen agnostikko.. mutta silti rukoilen joskus ja oikeastaan toivon Jumalan olevan. 
g. Olen agnostikko. En rukoile enkä koe hengellisyyttä tärkeäksi. 
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vapahtajaksi ja suhde Jumalaan on samoin henkilökohtainen. Tietynlainen älyllisyys kyllä leimaa 
uskonnollisuuttanikin. 

Mutta samanaikaisesti minussa on ei-uskonnollinen, lähes ateistinen moodi. Työssäni olen mel-
koinen materialisti ja lähes täysin irrallaan uskonnollisesta kehyksestä eikä hengellisyys juurikaan 
vaikuta tekemisiini tai ajatteluuni. Toimintani pyrkii olemaan tiukan tieteellistä ja rationaalista. 
Olen myös korostuneesti skeptikko. 

Psykologisesti merkittävää on, että asioiden välillä ei sisäisessä maailmassani ole mitään ristirii-
taa. Työssä ja suuri osa vapaata kuluu rationalismin merkeissä ja tiettyinä aikoina vaihdan us-
konnon puolelle. Itse koen tämän luontevaksi. Itse olen koettanut selittää asioita viulu-
vertauksella. Viulu koostuu puusta, metallikielistä, jousesta, resonanssista ja äänen muodostuk-
sesta eli täysin mitattavista konkreettisista ja fysikaalisista asioista. Mutta musiikin maailma on 
sitten soittimen ihan toinen taso. Toiminnassani olen kuin viulunrakentaja, joka puuhaa konk-
reettisten asioiden kanssa, mutta välillä syventyy musiikkiin. 

Uskovaisuudesta irrottautumistaan kuvaa eräs uskonnollisen kotitaustan ja aktii-

visen seurakuntanuoriajan elänyt vastaaja ja toinen kulttuuritaustansa hyväksyvä 

mutta jumalauskosta irtaantunut vastaaja seuraavasti:  

(D) Antropologian opinnot mullistivat käsityksen uskonnosta. [Olen] hyvin perillä kristinuskon 
henkilökohtaisen kokemisen luonteesta, mutta kuitenkin katselen sitä nykyisin onnellisen ulko-
puolisena. Keskeinen muutos on, että se sama mielekkyyden ja merkityksen tunne, jonka omakoh-
tainen kristillinen usko toi, syntyy nyttemmin kaiken epävarmuuden ja vastaamattomien kysymys-
ten hyväksymisestä. Mahdollisuus katsella uskonnollisuutta ilman siihen sitoutumista on uskon-
nolliseen kokemukseen verrattavasti elähdyttävää. 

(E) Olen monituhatvuotisen ”sivistyksen tuote” (uskonto, filosofia, tiede), kristinusko on MI-
NUN moraali- ja elämäntapakehykseni, mutta kristinuskon jumalaa en tarvitse. 

Vapaissa kommenteissa otettiin kantaa myös yleisemmällä tasolla jumalauskon ja 

uskonnon tutkimisen puolesta:  

(F) Jumalan olemassaolon pohdiskelu ei ole toissijaista niin kauan kuin uskontoja ja uskovaisia 
on olemassa. Kyseessä on heille varsin todellinen ilmiö, ja inhimillisyydessään erittäin kiinnostava 
asia.  

(G) Argumentointi jumalan olemassaolon puolesta ja vastaan (pienellä kirjoitettuna koska juma-
luuskäsityksiä on monenlaisia) on semantiikkaa. Tärkeää olisi pohtia sitä miten uskontoa käyte-
tään ihmisten toimesta jumalallista ideaa vastaan, poliittisiin tarkoituksiin ja usein lähimmäisten 
vahingoksi. 

Seuraavat vastaajat tulkitsevat ihmisen uskonnollisuutta myönteisesti ajatelles-

saan metafyysisiin asioihin uskomisen rikastuttavan elämää: 

(H) Oleellista ei ole se, onko yliluonnollisuutta ja jumalaa faktisesti olemassa vai ei. Keskeistä on 
se, että ihminen pystyy ajatuksen tasolla luomaan kuvan toisesta, rinnakkaisesta tai vaihtoehtoi-
sesta olotilasta. Tämä tuo ihmisen elämään rikastuttavia ulottuvuuksia, mikäli ne eivät lamaan-
nuta rationaalista ajattelua. Uskon, että ihmisen kyky henkisyyteen (abstraktiin ja ei-
materialistiseen ajatteluun) on yhtä kuin jumala. 

(I) .. eikö juuri pyhän kokemus ja ehkä tietynlainen kaipuu pyhän kokemukseen voisi olla juuri 
kaiken ”uskonnollisen uskon” kaiken dogmatiikan ja ideologisuuden ylittävä, ikuinen, meille 
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kaikille ihmisille yhteinen, arkkityyppinen kokemus.. jos määrittelen itseni agnostikoksi, määrit-
telen itseni tavalla johon en ole oikein tyytyväinen, koska kuten edellä kommentoin, ajattelen että 
ainakin jollakin tasolla, ehkä juuri pyhän kaipuuna tms. myös kielen tasolla; Jumala on ”ole-
massa”.. ihan riippumatta siitä [onko Jumala olemassa] voin rukoilla ja käydä sisäisiä keskuste-
luja jonkin edellä kuvaamani kaltaisen Jumalan kanssa, ja jopa ajatuksissani personoida hänet 
Isä Jumalaksi tms. , vaikka rationaalinen puoleni ei ajattelekaan näin.  

Ristiintaulukoinnissa käy ilmi, että Jumalan olemassaoloon suhtautuminen kor-

reloi merkitsevästi mm. sukupuolen ja tieteenalan, mutta ei esimerkiksi iän, eikä 

virka- tai tehtävänimikkeen kanssa. Taulukko 4 osoittaa, miten tasaisesti eri viran-

haltijoiden mielipiteet jakautuvat Jumalaan uskomisessa (2=19,20, df=20, 

p=0.50). Assistenteissa (joita on 3,3 % vastanneista) on kuitenkin selkeästi enem-

män Jumalaan uskovia kuin ei-uskovia - yliassistenteissa tilanne on juuri päinvastai-

nen. 

 
Taulukko 4. Jumala tai korkeampi voima on olemassa ja vaikuttaa täällä (N=256; määrät ilmoitettu 
taulukossa suhteellisina osuuksina prosentin tarkkuudella). 

 Täysin samaa 
mieltä 

Lähes sa-
maa mieltä 

Osin sa-
maa, osin 
eri mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

Ko. virkani-
mikkeen osuus 
kokonaismää-
rästä % 

Professori 18 22 13 23 24    32 

Yliassistentti 17   9 22 17 35   9 

Assistentti 38 26 9 12 15   3 

Lehtori 25 15 18 15 26   5 

Dosentti 7 36 7 21 29   6 

Tutkija tai muu 19 22 19 19 22  15  

Yhteensä  22 20 15 18 24  100 

 

Tieteenala osoittautuu tilastollisesti merkitseväksi Jumalaan uskomisessa, kun 

vastauksia vertaillaan uskoa koskeneessa kategorianvalintatehtävässä (p<0.05). 

Myös väitteeseen ”monoteististen uskontojen kuvailemaa persoonallista Jumalaa ei 

ole olemassa” tieteenalojen väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä (kts. kuvio 2; 

p<0.01). Kuitenkin, kun väite Jumalan olemassaolosta esitetään epämääräisemmäs-

sä ja laajemmassa muodossa ”tuntuu uskottavalta, että jokin korkeampi voima, 

Jumala tai jonkinlainen henkinen jumaluus on olemassa ja vaikuttaa tässäkin maa-

ilmassa”, tieteenalojen väliset erot hieman tasoittuvat, eikä tulos ole tilastollisesti 

enää merkitsevä (p=0.07). Epäselvää ei kuitenkaan ole, etteikö yhteiskuntatieteili-

jöiden ylivoimainen enemmistö ole kielteisiä ja lääketieteilijöiden enemmistö myön-

teisiä jumalauskon suhteen, kuten kuviosta 2 on nähtävissä. 
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Kuvio 2. Eri tieteenalojen suhteelliset jakaumat väitteeseen ”Jumala on ihmisten kuvitelmaa. Todelli-
suudessa monoteististen uskontojen kuvailemaa persoonallista, ajattelevaa ja toimivaa Jumalaa ei ole 
olemassakaan.” (N=254) 

 

Väitteeseen, ettei monoteististen uskontojen Jumalaa ole olemassa, yhtyy (lähes 

tai täysin samaa mieltä) yhteiskuntatieteilijöistä 66 %, teknillisten tieteiden edustajis-

ta 45 %, humanisteista / kasvatustieteilijöistä 32 %, lääketieteilijöistä 28 % ja ryh-

män ”muut tieteenalat” edustajista 33 %. 

Jumalaan uskomista koskevan kategorianvalintatehtävän perusteella yhteiskunta-

tieteilijöissä on ateisteja 47 % ja agnostikkoja 31 %, teknillisten tieteiden edustajista 

vastaavasti 42 % ja 29 %. Kategorianvalintatehtävässä teologit, kasvatustieteilijät, 

kauppatieteilijät ja lääketieteilijätkin ovat selkeältä enemmistöltään Jumalaan usko-

via (esim. lääketieteilijöistä 58 % valitsee kategorioista vaihtoehdon a, b tai c, ja 

vastaavasti kategorioihin d – f, eli ateisteihin ja agnostikkoihin lukeutuu 42 %; lää-

ketieteilijöissä ei ole yhtään kategorian ”g” edustajaa, hengellisyyteen välinpitämät-

tömästi suhtautuvaa agnostikkoa).  

Vaasan, Rovaniemen (Lapin) ja Jyväskylän yliopistojen opettajakunnissa on suh-

teellisesti eniten Jumalaan uskovia (yli 50 %:n osuudet). Ateisteja ja epäileviä on 

puolestaan eniten Joensuussa, Otaniemessä (TKK), Lappeenrannassa, Turussa ja 

Helsingissä (vähenevän määrän mukaisessa järjestyksessä lueteltuina, kaikilla kui-

tenkin yli 50 %:n osuudet). 
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Puoluepoliittisen mieltymyksensä ilmoittaneista kielteisesti jumalauskoon suh-

tautuvia on eniten RKP:n (100 %), vasemmistoliiton (78 %) ja vihreiden (58 %) 

joukoissa. Jumalaan uskovia puolestaan löytyy eniten kristillisten (100 %) ja keskus-

tan (76 %) suosijoista. Kokoomusta arvostaneista löytyy melko tasaisesti eri tavoin 

Jumalaan suhtautuvia, mutta enemmistö on kuitenkin uskon suhteen myönteisiä, 

kun taas SDP:n kannattajissa suhtautuminen on lievästi päinvastaista. Tarkasteltaes-

sa tilannetta jumalaanuskomiskategoriointitehtävällä ja puoluesuuntautuneisuudella, 

ateisteiksi itsensä luokittelevissa on runsaasti vihreitä (44 % ateisteista). Myös ag-

nostikoiksi itsensä luokittelevissa on muita enemmän vihreitä (43 %).  

Miesten ja naisten välillä on eroa (p<0.01) siten, että naisista niukka enemmistö 

(54,9 %), kun taas miehistä selvä vähemmistö (31,8 %), vastaa ajatukseen Jumalan, 

korkeamman voiman tai henkisen jumaluuden olemassaolosta myöntävästi (lähes 

tai täysin samaa mieltä). Määriteltäessä Jumalaan uskomista kategoriointitehtävällä 

jakaen vastaajat uskoviksi, agnostikoiksi ja ateisteiksi riippuvuus uskon ja sukupuo-

len välillä jää vaille tilastollista merkitsevyyttä (C=0.15, p>0.05). 

Jumalaan uskominen korreloi odotetusti kirkkoon kuulumisen kanssa (2 

=61,51, df=6, p<0.001), silti kirkkoon kuuluvissakin on ateisteja ja agnostikkoja 

yhteensä 52 %. Jumalaan uskominen korreloi myös uskonnollisen heräämisen 

kanssa: ”Jumala on ihmisen kuvitelmaa” –väitteen (3h) kanssa negatiivinen korre-

laatio on tilastollisesti erittäin merkitsevä (r= -0.66, p<0.001). Jos siis vastaaja on 

kokenut uskonnon / uskonnollisen heräämisen maailmankatsomustaan merkittä-

vällä tavalla muovanneeksi asiaksi, hän ei voi yhtyä näkemykseen, että Jumala olisi 

vain ihmisen kuvitelmaa. Jos vastaaja ei usko Jumalan olemassaoloon (”Jumala on 

ihmisen kuvitelmaa”), hän ajattelee useimmiten myös, että ”moraali on evoluution 

tuotos”. 

Perinteisesti on kantilaisittain ajateltu, ettei tieteen keinoin pystytä ratkaisemaan 

kysymystä Jumalan olemassaolosta. Useimmat vastaajat, n. 65 %, yhtyvät edelleen 

tähän näkemykseen – päinvastaista mieltä on alle kymmenesosa vastanneista. Lo-

puilla ei ole selvää kantaa asiaan. Osa ateisteistakin on sitä mieltä, ettei tiede pysty 

ratkaisemaan kysymystä Jumalan olemassaolosta. Tässä erään vastaajan ajatuksia: 

(J) En usko, että tiede pystyisi ratkaisemaan kysymystä jumalan olemassaolosta, koska tämä on 
asia, jota ei tieteen menetelmillä voi selvittää. Uskon kuitenkin, että tieteen avulla voidaan selvit-
tää lähes kaikki muut todellisuuden osa-alueet henkisiä asioita lukuun ottamatta.   

Tyypillisimmin luonnontieteilijä kuvaa suhdettaan perimmäisiin kysymyksiin 

seuraavan lainauksen mukaisesti: 

(K) Luonnontieteilijänä ja solu- ja molekyylibiologina maailmankuvani on vahvistunut suhteellisen 
ateistiseksi. Minulle riittää nykyisin hyvin luonnon ihmeellisyys, yllättävyys ja monimuotoisuus it-
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sessään, enkä kaipaa sitä selittämään mitään yliluonnollista tai jumalallista. Oma pienuuteni 
luonnon keskellä riittää nykyisellään, aiheuttaen lähinnä kiitollisuutta siitä, että saan elää.  

Kasvatustieteiden piirissä yleinen ajattelutapa näyttäisi olevan seuraavan suun-

tainen: 

(L) Henkimaailmaa on vaikea tutkia tieteen keinoin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
henkimaailmaa ei olisi olemassa. Uskon asiat eivät vain ole rationaalisen järjen ja tieteen asioita. 

Samanlaisen ajatuksen tieteen rajallisuudesta Jumalan olemassaolon ratkaisijana 

esittää seuraava vastaaja: 

(M) Uskon kyllä, että kaikkea ei voi selittää kylmän (luonnon)tieteellisesti ja että ihmisen ym-
märrys on rajallinen, mutta toisaalta en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että uskonto voisi vasta-
ta avoimiin kysymyksiin sen paremmin. 

Tieteellä on omat rajoituksensa ja ennakko-oletuksensa, ja usko on uskon asia. Henki-

lökohtaisesti en usko Jumalaan, mutta mielestäni Jumalan olemassaoloa ei voi kiistää sen 

enempää kuin todistaakaan tieteellisesti. Kaikki tieteelliset argumentit voidaan kumota 

sillä, että uskonnon kysymykset ovat ihmisen ymmärryksen ulkopuolella, joten keskuste-

lussa ei ole mitään järkeä. 

4.2. Poliittinen suuntautuneisuus 

Suomalaisten yliopisto-opettajien puoluepoliittisen suuntautumisen tulokset ilme-

nevät kuviosta 3. Mikäli ”nukkuvien puoluetta” (kyselyyn vastanneista 22,8 % ei 

ottanut kantaa puoluekysymykseen) ei huomioida, vihreitä kannattaa 36,7 % ja ko-

koomusta 27,6 %. Muut puolueet saavat seuraavat kannatuslukemat: SDP 11,0 %, 

keskusta 10,0 %, vasemmistoliitto 7,7 % ja loput jäävät alle 3 prosentin kannatuk-

siin (kts. kuvio 3; prosenttiosuudet pyöristetty kokonaisluvuiksi).  

Kuviossa 3 on kannatettavaksi puolueeksi huomioitu vain ensimmäinen vaihto-

ehto, mikäli vastaaja luetteli useita puolueita, jotka häntä miellyttävät (tehtävänan-

nossa vastaaja sai ilmaista puoluekantansa kirjoittamalla jatkon lauseeseen: poliitti-

sista puolueista minua miellyttää lähinnä: ___________________ ).  

Poliittista suuntautuneisuuttaan kaikki eivät halunneet tai osanneet ilmoittaa. 

Jotkut ilmoittivat olevansa liikkuvia äänestäjiä useiden puolueiden välillä. Luokitel-

lulla aineistolla tieteenalojen välille syntyy poliittisessa suuntautuneisuudessa tilas-

tollisesti erittäin merkitseviä eroja (χ2 = 53,74, df=20, p<0,001; mikäli pikkupuolu-

eita ei yhdistettäisi, sarakefrekvenssit jäisivät paikoin tilastollisen luotettavuuden 

kannalta liian vähäisiksi). Tulokset ilmenevät taulukosta 5 (liite 2).  
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Kuvio 3. Puoluepoliittinen suuntautuneisuus (N=210). 

  

Humanisteissa / kasvatustieteilijöissä ja yhteiskuntatieteilijöissä on melko vähän 

kokoomuksen kannattajia (8,9 % ja 11,5 %), kun taas muilla tieteenaloilla heitä on 

varsin runsaasti, erityisesti lääketieteilijöissä (53,3 %) ja ryhmän ”muut” edustajissa 

(56,5 %). Vihreiden kannattajia on eniten humanisteissa / kasvatustieteilijöissä 

(51,8 %), suhteellisesti vähiten lääketieteilijöissä ja teknillisten tieteiden kategoriaan 

luokitelluissa vastaajissa. Lääketieteilijöissä ja kategorian ”muut” edustajissa ei ole 

lainkaan vasemmistoliiton kannattajia.  

Yliopistojen välillä on selviä eroja puoluepoliittisten mieltymysten osalta, mutta 

tulokset eivät ole tilastollisesti vertailukelpoisia aineiston vähäisyyden vuoksi. On 

kuitenkin pääteltävissä, että Tampereen, Kuopion, Vaasan ja Lappeenrannan yli-

opistoissa sekä molemmissa kauppakorkeakouluissa on vain niukasti vasemmisto-

laisuutta. Kuriositeettina voidaan nostaa esiin Oulun yliopisto, jossa keskustan kan-

natus on oleellisesti runsaampaa kuin missään muussa yliopistossa. Vastaavasti 

Lappeenrannassa suositaan kokoomusta suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin 

muissa yliopistoissa (Lappeenrannassa kokoomuksen osuus on 75 %).  

Poliittisten suuntautuneisuuksien yhteyksiä muihin maailmankatsomuksellisiin 

asioihin käsitellään jäljempänä eri teemoja koskevissa tarkasteluissa ja loppuyhteen-

vedossa. On kuitenkin muistettava, että monien ihmisten puoluepoliittinen käyttäy-

tyminen on melko labiilia, eikä siksi ole syytä olettaa, että vuonna 2003 kartoitetut 

poliittiset suuntautuneisuudet pätisivät vastanneidenkaan kohdalla täydellisesti enää 

reilut 10 vuotta myöhemmin. 
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4.3. Muut keskeiset maailmankuvan ja –katsomuksen kysymykset 

Seuraaviin taulukoihin (taulukot 6–9) on koottu tulokset maailmankuva- ja maail-

mankatsomuskyselyn keskeisistä tutkimuskysymyksistä. Aihepiirejä käsiteltiin tut-

kimuksessa useimmiten usean väitteen avulla, mutta ao. taulukoihin on otettu aihe-

piireittäin vain yksi keskeinen väite (taulukoissa ei ole huomioitu niitä kyselyyn vas-

tanneita, jotka ovat jättäneet käsitellyn kysymyksen vastaamatta – jäljempänä tulok-

sia kerrottaessa myös heidät on toisinaan huomioitu).  

Ensimmäisessä taulukossa esitetään kaikkien väitteisiin vastanneiden likert-

asteikollinen keskiarvo (asteikolla  1–5,  jossa 1=täysin samaa mieltä, 2=lähes samaa 

mieltä, 3= osin samaa, osin eri mieltä, 4= jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri  miel-

tä). Mitä enemmän keskiarvo poikkeaa alaspäin arvosta 3, sitä vahvemmin vastaaji-

en enemmistö on ollut väitteen kanssa samaa mieltä ja yli kolmen menevissä arvois-

sa eri mieltä. Seuraavaksi on ilmoitettu niiden suhteelliset osuudet, jotka ovat vas-

tanneet väitteeseen myönteisesti (joko täysin tai lähes samaa mieltä). Myös miesten 

ja naisten sarakkeissa on ilmoitettu myönteisesti vastanneiden prosenttiosuudet. 

Sukupuolten välillä olevat erot vastauksiin on ilmoitettu myös tilastollisen merkit-

sevyyden osalta p-arvona. Taulukot 7–9 on tehty saman periaatteen mukaan: sarak-

keittain on ilmoitettu eri ryhmistä niiden prosentuaalinen osuus, jotka ovat olleet 

väitteen kanssa joko täysin tai lähes samaa mieltä. Yksityiskohtaisemmat tarkastelut 

taulukoissa 6-9 olevista asioista esitetään taulukoiden jälkeisissä alaluvuissa. 
 
Taulukko 6. Maailmankuvan ja -katsomuksen keskeisiä kysymyksiä. Keskiarvot, myönteisten vasta-
usten osuus ja niiden erottelu sukupuolen mukaan. 

 Kaikkien 
ka. (1– 5)  

Myöntei-
siä yh-
teensä % 

Miehet 
% 

Naiset  
% 

Sig. 

Psyyke on redusoitavissa materi-
aan (N=264) 

2,62 48,9 53,9 40,4 p=0.015 

Maailmalla on yliluonnollinen 
syntytausta (N=265) 

3,77 18,1 17,2 19,6 p>0.05 

Paranormaalit ilmiöt ovat selitet-
tävissä luonnollisiksi (N=260) 

2,29  63,8 68,5 56,1 p>0.05 

Evoluutioteoria on uskottava 
(N=263) 

1,76 84,0 88,5 76,5 p<0.05 

Moraali on evoluution tuote 
(N=240) 

2,60 54,6 59,4 45,9 p>0.05 

Teoreettinen determinismi pätee 
kaikkeen (N=257) 

3.00 35,0 39,8 27,1 p>0.05 

Tiede ei voi selvittää absoluutti-
sesti todellisuutta (N=266) 

2,39 66,5 62,0 74,0 p>0.05 
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Keskiarvot painottuvat osin hienoisesti, osin selkeästi materialistis-

reduktionistiseen suuntaan. Miehillä tämä painotus on hieman voimakkaampaa 

kuin naisilla. Esimerkiksi miehistä enemmistö on sitä mieltä, että psyyke on re-

dusoitavissa materiaan, kun naisilla vastaava mielipide jää 40 prosenttiin (tilastolli-

sesti ero on melkein merkitsevä) ja moraali on miesten ryhmässä lähes 60 %:n mie-

lestä evoluution tuotos kun naisista tätä mieltä on alle puolet.  

Yhdensuuntaisimmin vastaajat ottavat kantaa evoluution puolesta ja sitä vastaan, 

että maailmalla olisi yliluonnollinen syntytausta. Sukupuoltenkaan välillä ei ole juuri 

eroa maailman syntytaustan tulkinnassa. Miesten ja naisten välillä on sen sijaan 

tilastollisesti merkitsevä ero evoluutioon uskomisessa; naisissa on evoluutioskeptisiä 

enemmän kuin miehissä.  

Suhteellinen enemmistö molempien sukupuolten kohdalla on sitä mieltä, ettei 

tiede voi selvittää absoluuttisesti koko todellisuutta. Naiset ovat tätä mieltä vielä 

vahvemmin kuin miehet. Kuitenkin enemmistö on sitä mieltä, että paranormaalit 

ilmiöt ovat selitettävissä luonnollisesti. 

Teoreettiseen determinismiin kantaa otetaan varovasti. 
 
Taulukko 7. Maailmankuvan ja -katsomuksen keskeisiä kysymyksiä. Erottelu myönteisten vastausten 
osalta Jumalaan uskomisen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erilaisuus uskonnollisfilosofisessa maailmankatsomuksessa heijastuu selkeästi 

useimpiin esillä oleviin kysymyksiin. Ateistit eivät usko maailman yliluonnolliseen 

 Usko-
vat % 

Agnostikot  
% 

Ateistit  % Sig. 

Psyyke on redusoitavissa materiaan 
(N=253) 

33,0  45,2 66,3 p<0.001 

Maailmalla on yliluonnollinen synty-
tausta (N=251) 

40,6 6,9 3,6 p<0.001  

Paranorm. ilmiöt ovat selitettävissä 
luonnollisiksi (N=249) 

40,2 74,6 77,9 p<0.001  

Evoluutioteoria on uskottava (N=252) 64,9 91,7 97,7  p<0.001  

Moraali on evoluution tuote (N=233) 40,9 54,8 68,7 p<0.001  

Teoreettinen determinismi pätee 
kaikkeen (N=247) 

13,8 35,7 59,0 p<0.001  

Tiede ei voi selvittää absoluuttisesti 
todellisuutta (N=253) 

74,2 57,7 62,4 p>0.05 
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syntymiseen ja he näkevät maailmassa ilmenevän elämän olevan evoluutiokehityk-

sen tuotetta, ihmisen psyyken redusoitavissa materiaan ja paranormaaleiksi ilmiöiksi 

tulkitut asiat luonnollisesti selitettävissä oleviksi asioiksi. Vastaavasti uskovat tulkit-

sevat näitä kysymyksiä pääosin päinvastaisella tavalla.  On kuitenkin huomattava, 

että myös uskovissa selvä enemmistö pitää evoluutioteoriaa luotettavana eikä heistä 

usko maailman yliluonnolliseen syntymiseenkään kuin alle puolet. Agnostikot sijoit-

tuvat lähes kaikissa em. kysymyksissä ateistien ja uskovien välimaastoon, kuitenkin 

siten, että heistä enemmistö on näkemyksissään lähempänä ateisteja kuin uskovia. 

Ainoan poikkeuksen tekee viimeisenä oleva teema, tieteen kyky selittää todellisuus 

täydellisesti; siinä agnostikoissa on jopa ateisteja enemmän niitä, jotka uskovat tie-

teen selityskykyyn. 
 
Taulukko 8. Maailmankuvan ja –katsomuksen keskeisiä kysymyksiä. Erottelu myönteisten vastausten 
osalta tieteenalan mukaan (%). 

Tieteenalojen välille löytyy tilastollisesti merkitseviä eroja vain psyyken redusoi-

tavuuteen liittyvässä kysymyksessä ja siinä, voiko tiede selvittää koko todellisuuden. 

Psyyken redusoitavuutta kannattavat teknillisten tieteiden ja lääketieteen edustajien 

enemmistöt. Nämä tieteenalat uskovat myös muita enemmän tieteen kykyyn selittää 

todellisuutta. Evoluutioon uskomisessa tieteenalat ovat melko samanmielisiä – eni-

ten evoluutioskeptikkoja löytyy ryhmästä ”muut tieteenalat”.  

Teoreettiseen determinismiin vastaajat ottavat kantaa varovasti kaikilla tieteen-

aloilla. Vahvimmin teoreettisen determinismin kannalla ollaan teknillisten tieteiden 

 Kasva-
tus- ja 
hum. 
tieteet  

Teknilli-
set 
tieteet  

Yhteis-
kuntatie-
teet  

Lää-
ketie-
de  

Muut 
 

Sig. 

Psyyke on redusoitavissa mate-
riaan (N=264) 

34,4 64,9 32,4 60,0 37,8 p<0.001 

Maailmalla on yliluonnollinen 
syntytausta (N=264) 

17,6 14,0 15,6 20,0 30,6 p>0.05 

Paranormaalit ilmiöt ovat seli-
tettävissä luonnollisiksi (N=259) 

51,6 76,6 59,4 60,0 58,8 p>0.05 

Evoluutioteoria on uskottava 
(N=262) 

77,8 88,3 90,9 91,4 73,0 p>0.05 

Moraali on evoluution tuote 
(N=240) 

48,3 56,8 60,0 53,1 56,3 p>0.05 

Teoreettinen determinismi 
pätee kaikkeen (N=256) 

29,0 44,6 28,1 35,3 22,2 p>0.05 

Tiede ei voi selvittää absoluutti-
sesti todellisuutta (N=265) 

72,7 54,3 81,3 62,9 76,3 p<0.01 
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edustajien joukossa. Kriittisimpiä tämän kysymyksen kohdalla ollaan ryhmän 

”muut” edustajien joukossa (heissä on vähiten determinismin kannattajia). 

Moraalin tulkitaan olevan evoluution tuote enemmistön mielestä kasvatus- ja 

humanistisia tieteitä lukuun ottamatta kaikkien muiden tieteenalojen joukossa. To-

sin esimerkiksi lääketieteilijöissä tätä mieltä on melko niukka enemmistö. 
 
 
Taulukko 9. Maailmankuvan ja -katsomuksen keskeisiä kysymyksiä. Erottelu myönteisten vastausten 
osalta poliittisen suuntautuneisuuden mukaan (%). 

Poliittinen suuntautuneisuus erottelee vastaajia tilastollisesti eniten evoluutioky-

symyksessä, moraalin synnyssä ja psyyken redusoitavuudessa. SDP:ssä evoluutioon 

uskominen on erityisen runsasta, keskustassa ja ryhmässä muut puolueet vähäisintä, 

vaikkakin myös näissä selvä enemmistö on evoluutioon uskovia. Moraali nähdään 

evoluutioperäisenä useimpien SDP:n kannattajien joukossa ja selvästi muita puolu-

eita harvemmin keskustan kannattajien joukossa. Psyyken redusoitavuuteen usko-

taan vähiten keskustan ja vasemmistoliiton piirissä, ylivoimaisesti eniten ryhmässä 

”muut puolueet”. 

4.3.1. Mielen filosofia 

Kysymystä ihmisen psykofyysisyyden problematiikasta lähestyttiin ensisijaisesti 

väitteellä ”ihmisen psyykkiset toiminnot (esim. ajattelu, muisti ja tunteet) ovat peri-

 SDP Kes-
kusta 

Ko-
koo-
mus  

Vih-
reät 

Vas. 
liitto 

Muut 
 

Sig. 

Psyyke on redusoitavissa mate-
riaan (N=203) 

56,5 25,0 49,1 46,8 26,7 81,8 p=0.054 

Maailmalla on yliluonnollinen 
syntytausta (N=203) 

13,6 31,8 27,3 10,6 13,3 26,7 p>0.05 

Paranorm. ilmiöt ovat selitettä-
vissä luonnollisesti (N=200) 

68,2 52,6 61,1 69,3 60,0 53,3 p>0.05 

Evoluutioteoria on uskottava 
(N=201) 

95,5 68,4 86,0 86,7 73,3 61,5 p<0.001 

Moraali on evoluution tuote 
(N=191) 

72,7 21,1 55,6 58,3 61,5 54,5 p<0.05 

Teoreettinen determinismi 
pätee kaikkeen (N=198) 

42,9 10,0 33,9 43,2 26,7 41,7 p>0.05 

Tiede ei voi selvittää absoluut- 
tisesti todellisuutta (N=206) 

60,9 75,0 63,8 69,3 86,7 53,3 p>0.05 
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aatteessa redusoitavissa fysikaalisiksi ja neurokemiallisiksi tapahtumiksi” (kyselyn 

väite 7a, koontitaulukoissa ”Psyyke on redusoitavissa materiaan”). Lähes puolet 

vastaajista hyväksyy väitteen. Viidesosa on asiasta jokseenkin tai täysin eri mieltä. 

Reduktionismin vastustajia on eniten yhteiskuntatieteilijöissä (44 %). Tilastollisesti 

merkitseväksi tekijäksi tähän väitteeseen vastaamisessa osoittautuu myös se, miten 

vastaaja on määritellyt itsensä suhteessa Jumalaan uskomiseen (kategorioitaessa 

vastaajat uskoviin, agnostikkoihin ja ateisteihin: C=0.38, p<0.001). Vaikka enem-

mistö Jumalaan uskovista ei voikaan yhtyä ajatukseen, että psyyke olisi redusoitavis-

sa neurokemiallisiksi tapahtumiksi, heistäkin 5 % on täysin samaa mieltä ja 28 % 

lähes samaa mieltä siitä, että psyyken redusoiminen on mahdollista. Vastaavasti 

ateisteista löytyy 16 % heitä, jotka ovat jokseenkin tai täysin eri mieltä psyyken re-

dusoitavuudesta.  

Poliittinen suuntautuminen ei jaa vastaajien mielipiteitä psyyken redusoitavuu-

desta tilastollisesti merkitsevästi, vaikkakin keskustan ja vasemmistoliiton kannatta-

jat suhtautuvat melko selvästi muita puolueita kielteisemmin ajatukseen psyyken 

redusoitavuudesta. Myöskään iällä ei ole asiaan vaikutusta (p=0.49). 

Kuten kuviossa 4a ilmenevästä vastausten jakaumasta näkyy, enemmistö (56,7 

%) vastaajista ilmaisee käsityksenään, ettei ihmisen psyyke jatka olemassaoloaan 

kuoleman jälkeen. Vastaajat ovat siinä ottaneet kantaa väitteeseen (7g) ”Ihmisen 

psyyke on biologisen ja kulttuurievoluutiokehityksen tulos eikä voi jatkaa olemas-

saoloaan kuoleman jälkeen”.  
 

Kuvio 4a. Ihmisen psyyke on biologisen ja kulttuurievoluutiokehityksen tuote, eikä voi jatkaa olemas-
saoloaan kuoleman jälkeen (N=272). 
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Sukupuolella on tilastollisesti merkitsevä vaikutus vastaajien mielipiteeseen (χ2 

=18,08, df=4, p<0.01): kuten kuviosta 4b näkyy, naisissa on suhteellisesti enem-

män niitä, joiden mielestä kyseinen väite ei pidä paikkaansa. Ikäryhmien tai tieteen-

alojen välillä ei tässä kysymyksessä ole tilastollisesti merkitsevää eroa.   

Kuvio 4b. Miesten ja naisten osuudet väitteeseen ”Ihmisen psyyke on biologisen ja kulttuurievoluu-
tiokehityksen tuote, eikä voi jatkaa olemassaoloaan kuoleman jälkeen” (N=272). 

   

Teistisestä evoluutioajatuksesta, että ”ihmisen psyyke on biologisen ja kulttuu-

rievoluution kautta syntynyt Jumalan iankaikkisuusluomus” (7h) tiedeihmiset eivät 

innostu: kannattajia löytyy 16,2 % (täysin tai lähes samaa mieltä), vastustajia 54,4 %, 

loppujen valitessa vaihtoehdon ”osin samaa, osin eri mieltä” (15,4 %) tai olemalla 

kantaa ottamatta (14 %).  

Väitettä (7f), että dualistiset ihmiskäsitykset (body vs. mind) ovat ongelmallisia ja 

epätieteellisiä (tarjoten esim. mahdollisuuden uskoa ”sielunvaellukseen” tai ”ian-

kaikkiseen elämään”), kannatetaan enemmän kuin vastustetaan (46,7  vs. 16,9 %).  

Ihmisen psykofyysisyyden kysymys herätti mm. seuraavanlaisia eri suuntiin me-

neviä lisäpohdintoja: 

(A) Eikö kuitenkin ihminen ole psykofyysinen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, 
siis fyysinen ja psyykkinen molempiin suuntiin. On keinotekoista erotella niitä omiksi olemisen 
muodoikseen. Psyykkiset prosessit tuottavat osin täysin mitattavissa olevaa dataa, mutta moni-
mutkaisuutensa vuoksi niiden ”mielen” ja merkityksen ymmärtäminen vain kovaa dataa tutki-
malla vaikuttaa hankalalta tehtävältä. Tutkimalla psyykkisten prosessien fysiologisia ilmentymiä 
voidaan saada ainakin jotakin näyttöä siitä, että jotain todella tapahtuu, mutta kokemus (ja sen 
tulkittu merkitys) jää silti subjektiiviseksi. Siksi voimakas uskonnollinen kokemus on kuvannet-
tavissa aivotutkimuksen keinoin, mutta sen mahdollinen jumalallinen alkuperä ilmeisesti ei. Edel-
leen jotenkin kaihdan yksipuolisia, ainoita totuuksia. Tiede voi tarjota eri selitysmalleja, joita yh-
distelemällä voinemme muodostaa kokonaisempaa käsitystä olevaisuudesta ja sen elementeistä.  
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(B) Jos sielulla on jokin fyysinen yhteys aivoihin, niin kyllä sitten sielu kuolee, kun aivot kuolevat. 
Täytyy sanoa, että jos Jumala on luonut sielut, niin Jumalalla on ollut erittäin hyvä huumorintaju. 
Onhan sitä mukava ajatella, että on jotain kuoleman jälkeistä. Mutta tässä aloin vain pohtia, et-
tä onko sielu-asia muodostunut evoluution seurauksena, kun ihmiset ovat alkaneet ihmetellä, että 
mitä kuoleman jälkeen. 

(C) Psyyke ja sielu ovat eri asiat omassa mielessäni. Sielu elää, mutta persoonallinen psyyke hävi-
ää. 

Emergenttiseen materialismiin suhtautumista kartoittaneet kysymykset ohitti 

kolmannes vastaajista. Kyselyn instruktio-osuudessa oli neuvottu jättämään vas-

taamatta sellaiset kysymykset, joihin vastaaja ei halunnut ottaa minkäänlaista kantaa. 

Esimerkiksi mielenfilosofian keskeiseen kysymykseen ja sen mukaisesti muotoil-

tuun väitteeseen (7c) ”emergenttisen materialismin tulkinta on hyvä, koska sen 

mukaan henkisten toimintojen taso kyllä nousee fysiologisesta toimintatasosta mut-

ta on kokonaan uusi, siihen redusoitumaton omanlakisensa taso” ei oikein osata 

ottaa kantaa: täysin samaa mieltä uskaltaa olla vain 4,4 % ja täysin eri mieltä 3,7 %. 

Peräti 62,1 % vastaa ”osin samaa, osin eri mieltä” tai jättää kysymyksen kokonaan 

vastaamatta. Vielä korkeammaksi (67,6 %) kantaa ottamattomien osuus nousee kun 

pyydetään kannanottoa väitteeseen (7d) ”emergenttinen materialismi ei poista dua-

lismiproblematiikkaa, jos tulkinta on se, että uusi ´esiinnouseva´ taso jää fysiikan 

ulkopuolelle”. Vastaamattomuus saattaa selittyä osin emergenssi-termin vieraudella 

(kuten eräs vastaajista totesi) mutta osin myös kysymyksen epäonnistuneisuudella, 

koska kaikki eivät välttämättä tulkitse dualismia millään tavalla problemaattiseksi 

asiaksi. Dualistin saattaa olla vaikea ottaa väitteeseen kantaa myös sen vuoksi, ettei 

emergenttinen materialismi häntä välttämättä innosta, vaikka se tarjoaisikin henki-

sille asioille olemassaolon fysiikan ulkopuolella. 

Pari vastaajaa pohtii reduktionismia ja emergenttistä materialismia fysikalismin 

näkökulmasta seuraavasti: 

(D) Emergenttinen materialismi ei periaatteessa jää fysiikan selitysvoiman, vain sen ennustusvoi-
man ulkopuolelle. 

(E) ..otin kantaa kysymykseen henkisen toiminnan ”redusoinnista” ”kovan” tieteen tutkittavissa 
olevaan. Mielestäni reduktiota voidaan tehdä, mutta vain tilastollisella tasolla. Täydellinen, deter-
ministinen reduktio on niinkin kompleksisella objektilla kuin ihmisaivot matemaattinen (ja 
kvanttimekaaninen) mahdottomuus. Suomeksi sanottuna uskon siis jonkinlaiseen ”vapaaseen (= 
ei-deterministiseen) tahtoon”. 

Kun vastaajille ehdotettiin hieman kompleksisesti, että psyykkisiä toimintoja 

voitaisiin tutkia ja selittää vain tiettyyn rajaan saakka aivofysiologisina tapahtumina, 

mutta että itse ”mieltä”, tietoisuutta tai persoonaa (sielua) ei koskaan voitaisi tutkia 

millään aivokuvauslaitteilla (7b), heistä 62,5 % on tästä lähes tai täysin samaa mieltä, 

kun taas jokseenkin tai täysin eri mieltä on 15 %. Lähes viidesosa valitsee vastaus-
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vaihtoehdon ”osin samaa, osin eri mieltä”.  Alle 4 % kyselyyn vastanneista jätti 

ottamatta kantaa tähän väitteeseen. 

Miesten ja naisten välillä on edellä esitettyyn väitteeseen tilastollisesti merkitsevä 

ero kuvion 5 (liite 3) osoittamalla tavalla siten, että miehissä on runsaammin niitä, 

joiden mielestä myös mieltä, ”sielua” voidaan tutkia aivokuvauslaitteilla (p<0.01). 

Naisista yli kolme neljäsosaa ei usko, että mieli olisi tavoitettavissa aivokuvauslait-

teilla. Heissä ei myöskään ole ketään, joka olisi väitteen kanssa täysin eri mieltä. 

Miesten ryhmässä täysin tai jokseenkin eri mieltä ilmoittaa olevansa noin 20 % vas-

taajista. Tieteenalojen välillä tilastollista eroa ei tähän väitteeseen ilmene.  

Vaikka vastaajien selvä enemmistö on sitä mieltä, ettei ihmisen mieltä, tietoi-

suutta tai persoonaa voida tutkia millään aivokuvauslaitteilla, tästä huolimatta huo-

mattava osa (42,6 %) vastaajista ajattelee, että ihmisen psyykkisen toiminnan selit-

tämisessä on hyödyllistä käyttää positivistisia, selkeisiin faktoihin tähtääviä tutki-

musotteita (väite 5d). Hyödyttöminä niitä pitää 27,6 % vastaajista. 

4.3.2.  Maailman synty ja tieteen mahdollisuudet 

Käsityksiä maailmankaikkeuden syntymisestä ja ontologiasta selvitettiin muutamalla 

väitteellä. Idealistinen käsitys, minkä mukaan koko materiaalinen maailmankaikkeus 

olisi todellisuudessa aineetonta ja tietynlaista harhaa (2c), ei saa juuri lainkaan kan-

natusta: sitä kannattaa 2,5 % (lähes tai täysin samaa mieltä) ja vastustaa 80,1 % vas-

taajista (jokseenkin tai täysin eri mieltä) 

Kuviossa 6 näkyy vastausjakauma koontitaulukoissa olleeseen väitteeseen (2b) 

”Maailma on syntynyt yliluonnollisella tavalla ja siksi sen synty jää ihmiselle tieteelli-

sistä tutkimuksista huolimatta mysteeriksi”.  

Yhteensä 65 % vastanneista on väitteestä jokseenkin tai täysin eri mieltä, 18 % 

lähes tai täysin samaa mieltä. Kun väite on vaihtoehtoisesti muotoiltu päinvastai-

seksi ”Maailmankaikkeuden synty selittyy täysin fysiikan pohjalta, mitään yliluon-

nollista ei siinä ole syytä olettaa tapahtuneen” (2a), vastaukset noudattavat saman-

suuntaista mutta hieman tasaisempaa jakaumaa: n. 55 % on lähes tai täysin samaa 

mieltä ja 20 % jokseenkin tai täysin eri mieltä. Tällöin myös tieteenalalla on tilastol-

lisesti merkitsevä vaikutus siihen, miten maailmankaikkeuden syntyyn suhtaudutaan 

(p<0.05). Väitteeseen (2a) yhtyvät vahvimmin teknillisten alojen edustajat (67 %), 

yhteiskuntatieteilijät (62,5 %) ja lääketieteilijät (60 %). Eniten väitettä vastustetaan 

humanistien / kasvatustieteilijöiden ja ryhmän ”muut tieteenalat” joukossa (n. 30 
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%). Iällä tai sukupuolella ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä maailman syntyä 

koskevaan kysymykseen suhtautumisessa. 
 

Kuvio 6. Maailma on syntynyt yliluonnollisella tavalla, ja siksi sen synty jää ihmiselle tieteellisistä 
tutkimuksista huolimatta mysteeriksi (N=272). 

 

Maailman syntyä koskeneiden kysymysten ja Jumalaan uskomista selvitelleiden 

sekä psykofyysisyyttä koskeneiden kysymysten välille löytyy merkittäviä korrelaati-

oita. Esimerkiksi ajatusten ”Maailma on syntynyt yliluonnollisella tavalla..” (2b) ja 

”Tuntuu uskottavalta, että jokin korkeampi voima, Jumala tai jonkinlainen henki-

nen jumaluus on olemassa ja vaikuttaa tässäkin maailmassa” (3i) välillä on voimakas 

korrelaatio (r=0.65, p<0.001). Myös väitteiden ”Ihmisen psyyke on biologisen ja 

kulttuurievoluution kautta syntynyt kehityksen tulos eikä voi jatkaa olemassaoloaan 

kuoleman jälkeen” (7g) ja ”maailma on syntynyt yliluonnollisella tavalla..” (2b), 

välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä negatiivinen korrelaatio (r=    -0.64, 

p<0.001). Mikäli vastaaja uskoo maailman syntyneen yliluonnollisesti, hän ei yhdy 

ajatukseen, että psyyke olisi vain kehityksen tuote, joka ei voisi jatkaa olemassaolo-

aan kuoleman jälkeen.   

Maailman synnystä muutamilla vastaajilla oli lisäsanottavaa:  

(A) Maailma ei mielestäni ole välttämättä syntynyt lainkaan (aikakäsitykseemme ja kausaalikä-
sitykseemme perustuva idea 'syntymisestä'); silti maailman olemassaolo on eräs suurimmista ja 
älyllisesti kiehtovimmista mysteereistä, joka tuskin koskaan saa ratkaisua (miksi jotain on eikä 
pikemminkin ei mitään). 

(B) 75% maailmankaikkeuden massasta on täysin ei tunnetussa muodossa. Monissa keskuste-
luissa niin kuin tässä kyselyssä lähdetään sekoittamaan uskonnollinen ja tieteellinen maailman-
kuva keskenään. Ne ovat mielestäni kaksi eri maailmaa vaikkakin samanaikaisia. Uskonnon 
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tarkoituksena ei ole selittää tieteellistä maailmaa eikä toisaalta (eksaktein) tieteellisin menetelmin 
voida selittää uskonnollisia asioita. Joten (painottaen ekaa sanaa) tieteelliseen maailmankuvaan 
eivät kuulu Jumala tai enkelit, mutta toisaalta tieteellinen maailmankuva ei ole kaikenselittävä. 

(C) Maailma on syntynyt jollakin tavalla, mitä ihmiset eivät koskaan tule selvittämään. Tieten-
kin kaikki mitä tiede ei selvitä, on yliluonnollista. 
(D) Käsitykseni mukaan big bang -teoria pystyy antamaan melko hyvän selityksen ensimmäisistä 
sekunneista muttei pysty selittämään materian alkuperää. Tämä ehkä pystytään tulevaisuudessa 
tyhjentävästi selittämään luonnontieteellisesti, ehkä ei. Kumpikaan vaihtoehto ei vie pohjaa [enem-
pää] tieteeltä kuin uskonnoltakaan. 

Nämä vastaajat tulkitsevat, ettei tiede todennäköisesti pysty lopullisesti ratkai-

semaan maailman alkuperää. Vastaajat B ja D korostavat uskonnon ja tieteen sijoit-

tuvan inhimillisessä toiminnassa eri kategorioihin tavalla, mikä mahdollistaa kum-

mankin olemassaolon riippumatta siitä, miten maailmaa selitetään tieteen valossa.  

Mikäli materian alkuperä onnistutaan selittämään fysikaalisena ilmiönä, uskova 

voi ajatella, että kaiken fysiikankin takana on Jumalan luomistyö. Tiettyjen tieteen-

alojen keskuudessa (esimerkiksi lääketieteilijöissä ja kasvatustieteilijöissä) näin ajat-

televia on melko runsaasti. Seuraavat lainaukset kuvaavat oleellisimpia piirteitä näi-

den vastaajien käsityksistä: 

(E) Uskon maailman syntyneen evoluution kautta fysiikan lakeja kunnioittaen, mutta alkuun-
panevana voimana ja ohjaajana lienee toiminut jokin ”ylempi voima”. Tiede ja uskonto eivät ole 
mielestäni toisiaan poissulkevia asioita, uskonto alkaa siitä mihin tiede päättyy, ja lisäksi ne vas-
taavat eri asioihin. 

 (F) Mielestäni tieteellinen maailmankuva ja kristinusko eivät ole ristiriidassa keskenään, koska 
Jumalan läsnäolo ei poista fysiikan lakeja. 

(G) Jumala on täysin luonnollinen asia. Fysiikka tutkii ja löytää maailman Geometrikon ja 
Arkkitehdin lakeja. 

(H) Käsitykseni eivät ole erityisen tarkasti määriteltävissä, koska en ole koskaan pyrkinyt löytä-
mään ehdottomia vastauksia kysymyksiin maailman synnystä. En koe tätä tarpeelliseksi, järke-
väksi tai edes mahdolliseksi. Minun näkemykseni on, että kukaan ei tiedä vastauksia. Lähtö-
kohtaisesti luotan fysiikan, yms. tarjoamiin selityksiin maailman synnystä, mutta toisaalta näissä 
selityksissä on mielestäni tilaa myös yliluonnollisille elementeille. Uskon tieteen tuottamaan infor-
maatioon, mutta en halua sulkea uskontoa kokonaan pois kuvasta. 

Tieteen mahdollisuuksiin uskominen siten, että todellisuus voitaisiin tieteen 

avulla selvittää absoluuttisesti, ei saa tiedeihmisiltä kovin vahvaa tukea. Koontitau-

lukoissa ollut väite ”Tiede ei voi selvittää koko materiaalista todellisuutta” esitettiin 

kyselyssä seuraavassa muodossa (3b): ”Tieteelliset tutkimustulokset ovat aina tut-

kimuksen jossakin vaiheessa tutkijan aistihavaintoihin perustuvasta tulkinnasta riip-

puvaisia. Siksi emme voi tietää, millaista todellisuus absoluuttisesti ottaen on.” Lä-

hes kaksi kolmasosaa oli väitteestä täysin tai lähes samaa mieltä. (Aiheeseen pala-

taan myöhemmin käsiteltäessä faktorianalyysin pohjalta rakennettua summamuut-
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tujaa ”tieteen mahdollisuuksiin uskominen”.) Tieteelle tavoittamatonta voidaan 

tulkita monin tavoin. Eräs vastaaja pohtii teemaa seuraavasti:  
(I) Uskon, että maailmassa on tieteelliselle tutkimukselle avautumattomia puolia, mutta ovatko ne mate-
riaalisia? Toisaalta tiedetään, että joitakin asioita on fysikaalisesti mahdotonta selvittää, mutta en sotkisi 
tähän mitään mystiikkaa.  

4.3.3. Ufot, horoskoopit ja paranormaalit ilmiöt 

Aitoihin ulkoavaruudesta tulleisiin ufoihin, joita maan päällä olisi havaittu, uskoo 

4,3 % vastanneista. Kolme neljäsosaa vastaajista ei pidä havaintoja todisteina ul-

koavaruuden vierailijoista. Sillä, missä määrin vastaaja ilmoittaa olevansa kiinnostu-

nut perimmäisistä uskonnonfilosofisista kysymyksistä (maailmankaikkeuden synty, 

Jumala, ihmisen sielu kuolemanjälkeisyyksineen) ei ole minkäänlaista yhteyttä sii-

hen, miten hän suhtautuu ufohavaintojen aitouteen (r=0.00, p>0.05). Ufoihin suh-

tautuminen ei korreloi juuri ollenkaan muidenkaan muuttujien kanssa. 

Horoskooppeihinkaan ei tiedemaailmassa uskota, eikä edes arvioida, että synty-

mäajankohtaan liittyen vuodenaikojen vaihtelulla olisi erityistä merkitystä. Väite (3c) 

”Horoskoopit voivat osittain pitää paikkansa, johtuen esim. vuodenaikojen vaiku-

tuksista varhaislapsuuden tärkeinä vuosina” ei vastaajia innosta: vain yksi naishu-

manisti koko vastaajajoukosta on väitteen kanssa täysin samaa mieltä. ”Lähes samaa 

mieltä” olleita (4 %) löytyy hajanaisesti eri tieteenalojen edustajista. Sukupuolten 

välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa (p=0.45), joskin miehet ovat hieman 

jyrkempiä horoskooppiskepsismissään (kuvio 7, liite 3). 

Jotkut vastaajat perustelivat valitsemaansa vastausta asiaa vapaasti kommentoi-

malla. Seuraavassa lainaukset kahden vastaajan mielipiteistä: 

(A) Syntymävuodenajalla voi olla tyypillisiä vaikutuksia lapsen varhaiskehitykseen, mutta en tie-
dä, kuinka paljon sellaiset asiat varsinaisesti kiinnostavat horoskoopin tekijöitä. 

(B) Horoskoopit ja ufot ovat vanhaa pakanallista taikauskoa, josta mm. kristinusko on koetta-
nut vapauttaa ihmisiä. Tieteen kannalta ne ovat järjettömiä – miksi jokin muinainen tähti jonka 
valo vasta nyt tulee tänne, vaikuttaisi johonkin ihmiseen? Assyrian ajoista tähtitaivas on muuttu-
nut melkoisesti, mutta silti horoskoopit laaditaan samoin perustein kuin tuhansia vuosia sitten, 
kumoten näin itsensä, jne. Mutta ehkäpä hyvä tarina on kiinnostavampi kuin ikävä totuus? 

Kysymykseen, ovatko paranormaaleiksi mielletyt asiat selittämättömiä vain niin 

kauan kuin ihmisten tietomäärä on niin rajallista, kuin se toistaiseksi on, vastaajat 

suhtautuvat koostetaulukoissa esitetyllä tavalla: 63,8 % heistä on lähes tai täysin 

samaa mieltä väitteestä, että kaikki paranormaalit ilmiöt ovat selitettävissä luonnolli-

sesti. Jumalaan uskovissa samanmielisiä väitteen kanssa on selvästi muita vähem-
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män. Sukupuolella, tieteenalalla tai poliittisella suuntautuneisuudella ei ole tähän 

mielipiteeseen merkittävää vaikutusta.    

Perinteiseen kristillisyyteen liitettyjä käsityksiä, kuten enkelien ja henkimaailman 

olemassaoloa kartoitettiin väitteellä (3e) ”enkeleitä ja henkimaailman olentoja on 

reaalisesti olemassa, eivätkä ne siis ole pelkästään kuvitteellisia käsitteitä”. Tästä 

väitteestä kaksi kolmasosaa vastaajista on jokseenkin tai täysin eri mieltä (67,5 %). 

Enkeleihin ja henkimaailmaan myönteisesti suhtautuvat ovat valtaosaltaan Juma-

laan uskovia (riippuvuus enkeliuskon ja Jumalauskon välillä on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä kategorioitaessa vastaajat uskoviin, agnostikkoihin ja ateisteihin: N=247, 

C=0.51, p<0.001). Uskovien joukossa enkeleihin ja henkimaailmaan uskomisval-

miutta löytyy 45 %:lta, mutta heidän joukostaan löytyy myös suurehko osa (34 %) 

niitä, jotka eivät ole valmiita uskomaan enkeleiden ja henkiolentojen olemassa-

oloon. Ateisteista enkeleihin ja henkiolentoihin uskomisalttiutta on 3,5 %:lla, ag-

nostikoista 7 %:lla. 

Pitäisikö sitten vastaajien mielestä yliluonnollisten olentojen, jumalien, enkelien 

tai vainajahenkien kuulua nykyaikaiseen tieteelliseen maailmankuvaan? Kuviosta 8 

nähdään, miten sukupuolten välillä on tilastollisesti melkein merkitsevää eroavai-

suutta suhtautumisessa tähän kysymykseen (p<0.05): miehistä noin puolet, kun taas 

naisista vain kolmannes on lähes tai täysin samaa mieltä ajatuksesta, ettei yliluon-

nollisten olentojen pitäisi kuulua tieteelliseen maailmankuvaan. Vastaajien niukka 

enemmistö on siis sitä mieltä, etteivät nuo asiat kuulu tieteelliseen maailmankuvaan. 

Vastausten hajonta on kuitenkin melko suuri kertoen tieteen ja yliluonnollisiksi 

miellettyjen asioiden yhteensovittamisen problemaattisuudesta (ehkä hajonta kertoo 

myös kysymyksenasettelun epäonnistuneisuudesta). 

Jotkut vastaajat, kuten kaksi seuraavaa lainausta kertovat, haluavat erottaa tie-

teen kohteena olevan siitä, mihin itse uskoo, ja siksi hyväksyä myös yliluonnolliset 

asiat tieteelliseen maailmankuvaan sisältyvinä riippumatta siitä onko niitä kantilai-

sessa noumenaalisen maailman merkityksessä olemassa: 

(C) Vaikka en usko yliluonnollisten olentojen reaaliseen olemassaoloon, kulttuureilla on kuiten-
kin tarve rakentaa uskontoja ja siten yliluonnolliset uskomusolennot ovat osa "sosiaalista todelli-
suutta", joka (ihmistieteissä) tutkijan tulee ottaa huomioon ja jota ei ole syytä halveksia. 
(D) Tutkimuksessani lähden siitä, mikä on tutkimuksen kohteena oleville ihmisille todellisuutta. 
Heille on todellisuutta esimerkiksi etiäiset, shamanismi, erilaisten jumalien palvonta, vainajien 
muistaminen uhrein, uhraaminen jne.  
(E) Sellainen maailmankuva, joka torjuu jotain apriorisesti, ei ole tieteellinen. Tieteellisen maail-
mankuvan ja henkien ym. yhteensopivuutta ei voi siis kategorisesti kieltää tai myöntää vaan täytyy 
joko pyrkiä tieteelliseen tms. todistamiseen tai jättää kysymys auki. 

Varsin monet vastaajista näyttävät ajattelevan, että vaikka yliluonnollisia olentoja 

ei voi pitää varsinaisesti tieteellisinä, mikään ei myöskään estä, että tiedemies itse 
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uskoisi niihin. Seuraava näyte kertoo erään vastaajan mielipiteen materialistisuuden 

yksipuolisuudesta: 

(F) Nykyinen elämänmuoto perustuu materiaan. Emme pysty käsittelemään tai tutkimaan muita 
olemassa olevia tasoja, jotka ovat ” kevyempiä” (astraalikeho ym. vastaavat käsitteet). On her-
kempiä ihmisiä (ja eläimiä) jotka voivat aistia / nähdä tai tuntea näitä ilmiöitä. Tämä kyky 
myös kehittyy, jos sitä haluaa kehittää. Tällaisen lahjan omaavia henkilöitä on yhteiskunnassa 
ihan normaalin kirjoissa monissa ammateissa. Enemmän heitä löytyy mielisairaaloista tai lääk-
keillä turrutettuna yhteiskunnassa ns. avohoidossa. 

Kuvio 8. Miesten ja naisten jakaumat väitteeseen ”Yliluonnollisten olentojen, jumalien, enkelien tai 
vainajahenkien ei pitäisi kuulua nykyaikaiseen tieteelliseen maailmankuvaan” (N=257). 

 

Polaariasetelmaa uskonnollinen – materialistinen, mikä kyselyssä on esillä, eivät 

kaikki vastaajat halua hyväksyä. Tämä näkyy osittain perusteluissa, joilla kyselyyn 

vastaamisesta kieltäydyttiin, mutta myös joidenkin vastanneiden kommenteissa, 

kuten seuraavasta lainauksesta ilmenee: 

(G) Kysymykset sisältävät vastakkainasettelun ”jumalallinen” tai ”yliluonnollinen” / ”aineelli-
nen”, joka itsessään on teologiaan pohjaava jako; miksi maailmankuvan katsotaan ylipäätään 
perustuvan tällaiseen polaariasetelmaan? 
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4.3.4. Evoluutio ja moraalitietoisuuden synty 

Yli 80 % yliopisto-opettajista ilmaisee uskovansa darwinistiseen evoluutioteoriaan 

(väite 4a). Kuten koontitaulukoissa esitettiin, kannanotot evoluutioteoriaan korre-

loivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi sen kanssa, miten vastaajat luokittelevat 

itsensä suhteessa Jumalaan uskomiseen (C=0.43, p<0.001). Ateisteista yksikään ei 

ole darwinistisesta evoluutioteoriasta ”täysin eri mieltä”, kun taas täysin tai lähes 

samaa mieltä on 98 %. Uskoviksi itsensä luokittelevista vastaavasti ”täysin eri miel-

tä” on 8,5 % ja täysin tai lähes samaa mieltä 64 %, eli selvä enemmistö myös usko-

vista pitää evoluutioteoriaa uskottavana. 

Kuviossa 9 näkyvät prosentuaaliset vastausjakaumat eri uskomiskategorioissa 

evoluutioteoriaa koskevaan väitteeseen (4a). Vastaavasti väitteeseen (4b), ettei dar-

winistista uusien lajien kehittymistä ole luotettavasti pystytty osoittamaan, yhtyy 

11,4 % vastanneista, kun taas n. 80 % on vastakkaista mieltä.  

 
Kuvio 9. Eri uskomiskategorioihin kuuluvien vastausten jakaumat väitteeseen ”Nykytutkimuksilla 
täydennetty (paleontologia, geenitutkimus) darwinilainen evoluutioteoria on tieteellisesti varsin hyvin 
perusteltu ja siksi uskottava” (N=252). 

 

Eri tieteenalojen välille ei evoluutiokysymyksessä muodostu tilastollisesti merkit-

seviä eroja (χ2 =23,63, df=16, p=0.10), mutta kuten kuviosta 10 (liite 3) voidaan 

nähdä, teknillisten tieteiden edustajat (62 %), ja lääketieteilijät (60 %) valitsevat 

muita useammin vaihtoehdon ”täysin samaa mieltä” otettaessa kantaa väitteeseen, 
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että evoluutioteoria on luotettava. Yhteiskuntatieteilijöistä ei puolestaan löydy yh-

tään vastaajaa, joka olisi väitteestä edes jokseenkin eri mieltä.  

Luontoon liittyviä käsityksiä kartoitettiin myös esittämällä väite (4c), että elämän 

syntyyn liittyisi luomismysteeri, minkä vuoksi tiede pystyy selittämään siitä vain 

osan. Vastaukset noudattavat samantyyppistä jakaumaa, mitä esiintyi jumalauskoa 

koskevissa kysymyksissä: lähes puolet (47,5 %) vastaajista ei luomismysteerin selit-

tämättömyydestä innostu, kun taas lähes kolmannes ajattelee, että tiede ei voi täysin 

selittää elämän syntyä (n. 30 %). Miesten ja naisten välillä ei ole tilastollisesti mer-

kitsevää eroa (p=0. 60), ei myöskään iällä. Tieteenalojen välillä tilastollisesti merkit-

sevää eroa löytyy (p<0.01): teknilliset alat ja yhteiskuntatieteilijät edustavat materia-

listisempaa orientaatiota kuin muiden tieteenalojen edustajat, eivätkä siis yhdy väit-

teeseen, että tiede pystyisi selittämään elämän synnystä vain osan siksi, että siihen 

liittyisi jonkinlainen luomismysteeri. 

Evoluutiouskon sisältöä kartoitettiin myös kannanotolla ns. teistiseen evoluuti-

oon. Kuviosta 11 (liite 3) näkyvät prosentuaaliset jakaumat väitteeseen (4g), minkä 

mukaan ”teistisen evoluution kannattaja, joka uskoo, että Jumala luo evoluution 

kautta, olettaa turhaan jumalallisia vaikutuksia maailmassa, koska sellaisia ei ole 

tarpeen olettaa elämän mysteerien selittämisessä”. Noin 43 % vastaajista pitää teis-

tistä evoluutiouskoa turhana, kun taas viidennes pitää sitä kelvollisena oletuksena. 

Miesten ja naisten välillä on tässä kysymyksessä tilastollisesti melkein merkitsevä 

ero siten, että naiset ovat miehiä useammin taipuvaisia uskomaan teistiseen evoluu-

tioon (p<0.05). Tieteenalojen välillä ero ei nouse tilastollisesti merkitseväksi 

(p=0.16). Myöskään ikä ei ole merkitsevä tekijä tässä kysymyksessä.  

Raamatun luomiskertomus on herättänyt joissakin kysymyksen, miksi noin van-

hassa kertomuksessa kuvataan luomisen järjestys niinkin samana, kuin mitä evoluu-

tioteoria kuvaa elämän kehittymistä.  

(A) En ole varma, josko uskonnoissa todellakin olisi kyse jostain suuremmista voimista, lähinnä 
sen vuoksi, että luomiskertomus noudattelee evoluutioteorian järjestystä, jos olen asiat oikein ym-
märtänyt. 

Myös elämän ilmiöiden ihmeellisyys on omiaan herättämään kyselyä älykkäästä 

suunnittelijasta tiedeihmistenkin joukossa: 

(B) Vois ajatella että joku älyllinen olento on rakentanut molekyylit (DNA etc). On vaikea ku-
vitella että esim. ihmisen aineenvaihdunta on syntynyt molekyyliprosesseissa. Vaikeita asioita. 

 Evoluutiokriitikkojen näkemystä, minkä mukaan mitään darwinistista uusien la-

jien kehittymistä ei ole luotettavasti voitu osoittaa tapahtuneen (4b), kannattaa 11,4 

% ja vastustaa 65,5 % vastaajista.  
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”Moraali on eräs evoluution tuotos” (4f; mukana koontitaulukoissa) saa kantaa 

ottaneilta 54,6 % kannatuksen, vastustajia on alle 15 %. Evoluutioon uskominen ei 

tiedeihmisten mukaan vie myöskään pohjaa moraalilta (kts. kuvio 12).   

Tulos väitteeseen, että evoluutiousko veisi pohjan moraalilta, korreloi tilastolli-

sesti merkitsevästi monien muuttujien, mm. Jumalaan uskomisen (C=0.29, 

p=0.004) ja väitteen (2e) ”elämän tarkoitukseen ei ole olemassa jumalallisia, oikeita 

vastauksia” kanssa (r= -0.31, p<0.001; negatiivinen korrelaatio kertoo siitä, että ne, 

jotka eivät usko evoluutiouskon vievän pohjaa moraalilta, eivät myöskään ajattele, 

että elämän tarkoitukseen olisi jumalallisia, oikeita vastauksia). Useimpien ateistien 

(80 %) ja agnostikkojen (57 %) mielestä evoluutiousko ei vie pohjaa moraalilta, 

mutta ei se vie kaikkien uskovienkaan mielestä, koska heistäkin 49 % on väitteen 

kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. 

 

Kuvio 12. Evoluutiousko on vaarallista, koska se vie pohjan moraalilta (N=272). 
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Evoluution ja moraalin väliseen suhteeseen asennoitumisesta jotkut halusivat 

kertoa enemmänkin. Seuraava lainaus kertoo yhteydestä, jonka ilmeisen monet 

vastaajat näkevät evoluution ja moraalin välillä: 

(C) Haluan, että kaikessa keskustelussa esitetään asioille järkeen käyvät perustelut. 
Esimerkiksi sellaista keskustelua moraalista on turha käydä, jossa vain lähdetään siitä, 
että moraalilla ei ole mitään evoluutiobiologista tai yhteiskunnallista perustaa. 

Mielenkiintoista on, että joidenkin luonnontieteilijöiden mielestä evoluutiosta ei 

enää edes käydä kiistakeskusteluja. Seuraavassa lainauksessa otetaan lisäksi kantaa 

darwinismin ja moraalin väliseen suhteeseen:  
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(D) En ole kuullut mistään kiivaasta ”evoluutiokeskustelusta” puhumattakaan kritiikistä. Il-
meisesti tähän keskusteluun ei ole otettu mukaan biologeja. Avaruudessa saattaa hyvinkin olla 
elämää mutta koska sitä ei ole vielä löytynyt vastaan mieluummin ”en tiedä”. Olen pohtinut mo-
raalia ja darwinismia paljon. Darwinismiahan on käytetty lyömäaseena (uskontojen tai poliittisten 
aatteiden lailla) milloin puolustamaan rotuoppia ja milloin mitäkin. Yleensä näissä tapauksissa 
lyöjänä on ollut joku muu kuin biologi ja yleensä evoluutioteoria on ymmärretty väärin. Länsi-
mainen moraali perustuu pitkälti hellenistiseen filosofian perinteeseen sekä kristinuskoon, joten oli-
si syytä pohtia laajasti, mitä yhteiskunnassa tapahtuu mikäli valtakulttuuri ”hylkää” tämän mo-
raalin perinteen. Mielestäni ihmisiä pitää vain opettaa enemmän ymmärtämään, että vaikka tie-
tyillä primitiivisillä käyttäytymispiirteillä onkin geneettinen tausta, se ei silti oikeuta käyttäyty-
mään sen mukaan. Voihan olla, että ihmisen olisi jopa helpompaa ”taistella” näitä epämoraalisia 
piirteitä (esim. puolison pettäminen, itsekkyys) vastaan kun ymmärretään mistä nämä piirteet 
ovat peräisin. Eihän meistä kukaan halua käyttäytyä kuin kone tai ymmärrystä vailla oleva 
eläin, eihän? 

4.3.5. Determinismi   

Suhtautumista teoreettiseen determinismiin, minkä mukaan maailman systeemit 

toimivat ehdottoman säännönmukaisesti luonnonlakien mukaan, kartoitettiin muu-

tamalla kysymyksellä. Tulokseksi tulee, että noin kolmannes vastaajista uskoo mel-

ko vankasti maailman deterministiseen perusluonteeseen, toinen kolmannes pitää 

determinismiä virheellisenä asennoitumistapana, ja loput asettuvat kiistassa joko 

välimaastoon tai eivät halua ottaa asiaan lainkaan kantaa.  

Prosentuaaliset osuudet väitteeseen ”Determinismin näkemys on oikea – luon-

nonlaeilla perusteleminen on lopulta ainoa pätevä tapa selittää maailmaa ja sen elä-

mää” (5a; mukana koontitaulukoissa) näkyvät kuviosta 13. 

 Sukupuolten (p=0.15), ikäryhmien (p=0.25) eikä tieteenalojenkaan (p=0.10) vä-

lillä ole suhtautumisessa determinismiin tilastollisesti merkitsevää eroa.  

Lähes puolet (46,3 %) vastaajista on sitä mieltä, että determinismillä on kyllä se-

litysvoimaa fyysisessä maailmassa, mutta ei juurikaan henkisemmillä alueilla (väite 

5c). Determinismin voimaan myös henkisten asioiden selittämisessä uskoo 20,6 %. 

Tieteenalojen välillä on tilastollisesti hieman eroa (p<0.05): teknillisten alojen edus-

tajissa (36 %) ja yhteiskuntatieteilijöissä (33 %) on muita runsaammin niitä, jotka 

uskovat determinismiin myös henkisemmillä alueilla. Erityisen vähän determinis-

miin henkisemmillä alueilla uskovia on lääketieteilijöissä (6 %) ja humanisteissa / 

kasvatustieteilijöissä (10 %). Sukupuolella tai iällä ei tähän kysymykseen ole vaiku-

tusta. 

Erään vastaajan lisäkommentti valaisee monien tiedeihmisten asennoitumista 

determinismiin: 
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(A) Fysiikan opiskelu aikanaan vaikutti kovastikin käsityksiini maailman synnystä ja olemuk-
sesta. Karkeasti seuraavasti: 
Jumala = luonnonlaki, ja luonnonlaki = Jumala. 
Kvanttimekaniikka rajoittaa ”deterministin unelmaa”, ”Jumala heittää noppaa”. 
Matematiikan valinta uraksi oli kuitenkin ”idealistin” ratkaisu (fysiikka ”realistin”), sieltä ope-
tuksia: Kaikkea ei voi tietää, eikä kaikkea mikä on totta, voida todistaa (edes periaatteessa!) 

Samansuuntaiset kommentit muutamilta muilta vastaajilta: 

(B) Deterministinen näkemys on nykyfysiikan valossa korkeintaan rajoitetusti ja likimääräisesti 
pätevä. 
(C) Nykyinen fysiikka (erityisesti kvanttimekaniikka) ei väitä mikromaailman tapahtumia de-
terministisiksi. Täysin materialistis-fysikaalisen maailmankuvankaan omaavat eivät yleensä usko 
täyteen determinismiin, koska fysiikan havainnot eivät yksinkertaisesti anna sellaiseen aihetta. 
(D) Tietenkään mikään deterministinen näkemys ei ole oikea. Se ei silti tarkoita että luonnonlait 
pitäisi hylätä, vaan ainoastaan sitä että kaikki on perimmiltään kvanttifysiikan tasolla satun-
naista, joskin makroskooppisella tasolla varsin determinististä. 

 

Kuvio 13. Determinismin näkemys on oikea – luonnonlaeilla perusteleminen on lopulta ainoa pätevä 
tapa selittää maailmaa ja sen elämää (N=272). 
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4.4. Käsityksiin vaikuttajat ja tieteen vaikutukset 

Missä määrin tiedeihmisillä on samanlainen maailmankatsomus kuin heidän van-

hemmillaan? Kuviossa 14 vastaajat ovat ilmaisseet käsityksensä oman ja vanhempi-

ensa välisen maailmankatsomuksen samankaltaisuudesta (10q). Suurimman ryhmän 

muodostavat ne, jotka arvioivat katsomuksensa olevan melko lähellä vanhempiensa 

katsomusta. Vastausten hajonta on kuitenkin suurta, eikä se ole erityisen vahvasti 
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yhteydessä esimerkiksi Jumalaan uskomisen kanssa (järjestysasteikollinen korrelaa-

tiokerroin väitteeseen, ettei monoteistista Jumalaa ole olemassakaan: r= -0.20; 

p=0.002). 

Tilastollisesti merkitsevä riippuvuus löytyy kuitenkin vanhempien ja oman maa-

ilmankatsomuksen samankaltaisuuden ja poliittisen suuntautuneisuuden väliltä 

(C=0.415; p=0.003). Mikäli vastaajan maailmankatsomus on hänen oman arvionsa 

mukaan lähellä hänen vanhempiensa maailmankatsomusta, hän kannattaa useimmi-

ten kokoomusta (43 %), ja mikäli katsomukset ovat erilaisia, vastaaja kannattaa 

useimmiten vihreitä (55 %; tätä selittää ainakin osin se, että vihreät on puolueena 

niin nuori, etteivät vastaajien vanhemmat ole voineet kannattaa sitä lastensa kasvat-

tamisen aikaan).  
 
Kuvio 14. ”Vanhempieni maailmankatsomus on (oli, kun vielä elivät) lähellä omaani” (N=272). 
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Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, missä määrin erilaiset asiat ovat vaikutta-

neet heidän maailmankuvansa ja –katsomuksensa rakentumiseen. Useiden vaihto-

ehtojen joukosta merkittävimmäksi vaikuttajaksi arvioidaan ”omat elämänkoke-

mukset” (vaikuttanut hyvin paljon 46 % ja melko paljon 39 %) ja ”omat vanhem-

mat / kasvatus” (hyvin paljon 36 % ja melko paljon 38,2 %). Seuraavaksi merkittä-

vimmäksi vaikuttajaksi vastaajat noteeraavat tieteellisen kirjallisuuden ja tutkimuk-

sen (hyvin paljon 29 % ja melko paljon 34,6 %). Varsin vähän puolestaan arvioi-

daan vaikutusta olleen medialla, uskonnolla / uskonnollisella heräämisellä, ystävillä, 

parisuhteella ja kaunokirjallisuudella (vähiten medialla: sillä arvioi olleen hyvin pal-
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jon tai melko paljon vaikutusta vain 10,6 % vastaajista). Melko paljon vaikutusta 

arvellaan olleen opettajilla / koululla ja maailman tapahtumilla.  

Vaikka uskonnolla / uskonnollisella heräämisellä on kokonaisuudessaan melko 

vähäisesti merkitystä vastaajien maailmankatsomusten muokkaajana, sillä on mer-

kittäviä korrelatiivisia yhteyksiä niihin muuttujiin, joissa otetaan kantaa Jumalan 

olemassaoloon, maailman syntyyn ja elämän tarkoitukseen. Esimerkiksi väitteen 

”elämään liittyy luomismysteeri, siksi tiede pystyy selittämään siitä vain osan” kans-

sa korrelaatio on tilastollisesti erittäin merkitsevä (r=0.52, p<0.001), kuten myös 

”korkeampaan voimaan, Jumalaan tai jonkinlaiseen henkiseen jumaluuteen, joka 

vaikuttaa tässäkin maailmassa” uskomisen kanssa (r=0.86, p<0.001).  

Naiset ja miehet eivät yleisesti erotu tilastollisesti toisistaan siinä, miten he ar-

vioivat eri tekijöiden vaikuttaneen omaan maailmankuvaansa ja –katsomukseensa, 

mutta omien vanhempien / kasvatuksen (p=0.01) ja uskonnon / uskonnollisen 

heräämisen (p=0.03) osalta erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Miehille näillä asioil-

la on ollut vähemmän merkitystä. 

Vaikka monet katsovat tieteen muokanneen heidän maailmankuvaansa, myös 

niitä löytyy, jotka korostavat muista lähteistä tulleita vaikutuksia, kuten seuraavan 

vastaajan kirjoituksesta käy ilmi: 

(A) Maailmankuvaani on lähinnä muokannut erilaisiin maihin, ihmisiin ja kulttuureihin tutus-
tuminen, mutta sillä ei tieteen kanssa ole juurikaan ollut tekemistä. 

Vastausten joukossa oli muutamia hyvinkin persoonallisia kuvauksia omaan kat-

somukselliseen taustaan vaikuttaneista asioista. Tässä neljä näytettä sellaisista: 

(B) Vuosien kuluessa käteen on ”ilmestynyt” / ohjautunut sarja kirjoja. Se alkoi vaihtoehtoisen 
lääketieteen kirjoista, sitten mitä kummallisimpia yliluonnollisia kokeneiden kirjat olivat esillä, 
(kuoleman jälkeiset kokemukset, meedioiden jutut, jne. erilaiset parantajat ilmaantuivat tuttava-
piiriin jne.). New age -ideologia tuli tutuksi jne. Vähitellen alkoi tulla eteen kirjoja, joissa koros-
tettiin Kristuksen merkitystä ja vähitellen kaikki peilautui selkeänä mielessäni. Edelleen olen 
kiinnostunut ihmisten kokemuksista, itsensä löytämisestä ja paranemisista, mutta hyvien asioiden 
joukosta on erottunut myös harhapolkujen viidakko. 

(C) Syntyminen körttitaustaiseen, Jumalaa pelkäävään sukuun. Pyhäkoulu, koti, uskonto ja 
isänmaa, Pohjanmaan lakeudet.., vaikuttivat paljon lapsena. Seurakuntanuorena oleminen lähin-
nä vastasi sosiaaliseen tarpeeseen. En ole koskaan kokenut Jumalan kosketusta, ja perisynti, lu-
nastustyö, pyhä kolminaisuus alkoi tuntua valtavalta fantasialta. Opiskeleminen avarsi näke-
mään maailmaa uusin silmin. Psykologiset teoriat, kasvatustiede jne. panivat ajatusmaailman uu-
siksi. Tiedonvälitys ja globaali näkökulma elämänilmiöihin vähensivät myös yliluonnollisten ja 
vain uskomuksellisten käsitysten jalansijaa. Jumalan läsnä/olemassaolon ilmiselvä puute häiritsi. 
Raamattu pyhänä kirjana tai uskon kivijalkana [on minulle nykyisin] epäuskottava kokoelma 
fantasiasävytteisiä tarinoita, elämänviisauksia kuitenkaan unohtamatta. 

(D) 1950-luvulla uskonto oli ainakin koululaisen elämässä mukana kaikessa itsestäänselvästi; 
protestoiminen olisi ollut vaikeaa tai mahdotonta. Vanhempiani rasitti isovanhempien vielä ah-
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taampi uskovaisuus, johon he yrittivät velvollisuudentuntoisesti ohjata myös meitä lapsiaan. On-
neksi otetta hellitettiin kun kasvoimme. Omat lapseni väittelevät mielellään kreationistien kanssa. 

(E) Uskonto on kuitenkin ollut oma valinta, ikinä ei ole pakotettu eikä tuputettu uskontoa eikä 
uskoon tulemista (uskoon tulemisen ajatus on vieras). Nöyryys, armo, toisten arvostaminen ja luot-
tamus ovat sellaisia arvoja, joilla pärjää toisten ihmisten kanssa. Jokaisella on oikeus uskoa siihen 
mihin haluaa, eikä kenelläkään ole oikeutta arvostella toisten uskomista tai uskomattomuutta. 

Taulukon 10 (liite 2) korrelaatiomatriisista on nähtävissä, että kartoitettujen kat-

somukseen vaikuttaneiden muuttujien välillä on yleisesti vain vähän korrelaatiota. 

45 parista vain viidessä korrelaatiokerroin on suurempi kuin 0.3. 

Faktorianalyysissä voidaan katsomuksiin vaikuttaneista muuttujista löytää 52,7 

prosentin selitysosuudella kolme faktoria, joille muuttujat latautuvat taulukon 11 

mukaisesti.  

 
Taulukko 11. Varimax-rotatoitu faktorimatriisi maailmankuvaan ja –katsomukseen vaikuttaneista 
tekijöistä. 

 

  

 

 

 

 

 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Kaiser-Meyer-Olkin: 0.64; Bartlett: χ2 : 351,08, df 45, p<.001 (faktoroitavuus mahdollista).  

 

Faktoriratkaisussa useampien faktoreiden malli ei vaikuttanut mielekkäältä omi-

naisarvojen jäätyä jo neljännen faktorin kohdalla alle yhden. Toisaalta vielä 10. fak-

tori, mikäli sellainen malli olisi otettu käyttöön, olisi saanut selitysosuutta 4,2 %, 

mikä kertoo edellä esitetyn korrelaatiomatriisin tavoin siitä, että valitut muuttujat 

ovat pääosin erillisiä asioita, eivätkä siten mittaa merkittävässä määrin samoja asioi-

ta.  

Vaikka kyseiset muuttujat osoittautuvat pääosin erillisiksi, faktorianalyysin tuot-

tama kolmen faktorin malli tuntuu mielekkäältä. Ensimmäinen faktori, jolle latau-

tuvat maailman tapahtumat, kaunokirjallisuus, tieteellinen kirjallisuus / tutkimus, 

elämänkokemukset ja media, voidaan nimetä ”maailmaan suuntautumisen” fakto-

riksi. Toinen faktori, jolle puolestaan latautuvat avioituminen / parisuhde, uskonto 

 1. faktori  2. faktori 3. faktori 

Maailman tapahtumat ,73 -,10 ,06 

Kaunokirjallisuus ,70 ,20 -,04 

Tiedekirjallisuus / tutkimus ,64 -,25 ,03 

Elämänkokemukset ,54 ,42 -,01 

Media ,50 ,09 ,35 

Avioituminen / parisuhde ,13 ,72 ,10 

Uskonto / herääminen -,20 ,68 ,02 

Ystävät ,08 ,54 ,34 

Opettajat / koulu ,08 -02 ,89 

Vanhemmat / kasvatus -,01 ,29 ,71 
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/ uskonnollinen herääminen, ystävät, sekä jossakin määrin myös omat elämänko-

kemukset ja vanhemmat, näyttäisi olevan hieman kärjistetysti ilmaistuna ”konserva-

tiivisuuden” tai perinteisten arvojen faktori.  Kolmannelle faktorille latautuvat opet-

tajat / koulu, vanhemmat / kasvatus, sekä niukemmin ystävät ja media. Tätä fakto-

ria voitaneen nimittää kasvatuksen merkitystä korostavaksi ”kehitysvuosiin vaikut-

taneiden merkitys” -faktoriksi.  

4.4.1. Tieteenalan, yliopiston, poliittisen suuntautuneisuuden ja sukupuolen 
yhteydet faktoreihin 

Yksisuuntaisen varianssianalyysin mukaan maailmaan suuntautumisen faktorilla (1) 

on tilastollisesti merkitsevä yhteys puoluepoliittiseen suuntautumiseen (N=190, 

F=4,24, df=5, p=0.001) ja tieteenaloihin (N=244, F=3.22, df=4, p=0.01), mutta ei 

esimerkiksi yliopistoon (N=244, F=1.05, df=4, p=0.38) tai sukupuoleen (N=245, 

F=0.73, df=1, p=0.40).  

Puoluepoliittisen suuntautuneisuuden yhteys ykkösfaktoriin ilmenee kuviosta 

15. Merkittävimmät erot löytyvät keskustan ja vasemmistoliiton väliltä. Vasemmis-

toliittolaiset arvostavat eniten maailmaan suuntautumista (ka.: +0.57), keskustalaiset 

vähiten (ka.: -0.41). Lähimmäksi vasemmistoliittoa tulevat vihreät ja SDP, vastaa-

vasti keskustaa lähimpänä ovat kokoomus ja ryhmä ”muut puolueet”. 
 

Kuvio 15. Maailmaan suuntautuneisuuden arvostaminen eri puolueissa (N=190). 
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Tieteenalojen välillä ero maailmaan suuntautuneisuudessa paikantuu teknillisten 

tieteiden ja yhteiskuntatieteiden välille; yhteiskuntatieteilijät ovat eniten ”maailmaan 

suuntautuneita”, teknillisten tieteiden edustajat vähiten. Kahden muun faktorin 

osalta tieteiden väliset erot eivät yllä tilastollisesti merkitseviksi (p>0.05). 

Perinteisten vaikuttajien faktorin (2) osalta puolueiden väliset erot eivät yllä tilas-

tollisesti merkitseviksi (F=0,28, p>0.05), mutta tilastollisesti merkitsevä ero löytyy 

eri yliopistojen välille (ANOVA: F=5,53, df=4, p<0.001). Ero paikantuu post hoc -

testauksessa Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen välille (p<0.001). Myös Turun 

yliopisto poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi Jyväskylän yliopistosta (p=0.004).   

Miesten ja naisten erot osoittautuvat kyseisen faktorin kohdalla niin ikään tilas-

tollisesti merkitseviksi. Tarkasteltaessa yliopistojen ja sukupuolen osuutta ko. fakto-

ripisteiden jakaumassa, voidaan todeta, että kaksisuuntainen varianssianalyysi tuot-

taa tilastollisesti merkitsevän eroavuuden, mutta se ei paikannu tällöin yliopistojen 

välille, eikä sukupuolen ja yliopiston yhdysvaikutukseen, vaan ainoastaan sukupuo-

leen, kuten ANOVA-taulukosta 12 (liite 2) käy ilmi (selitysosuus jää tosin vähäisek-

si: 7,7 %). Mediaaneja tarkasteltaessa naisten mediaanit ovat kaikissa yliopistoissa 

miesten mediaaneja korkeammat (perinteisillä vaikuttajilla naisille suurempi merki-

tys). Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen naiset arvioivat perinteiset vaikuttajat 

muita korkeammalle. Yliopistojen jakaumat miesten ja naisten välillä ilmenevät 

laatikko-jana -kuviossa 16 (Levenen testissä varianssit osoittautuvat yhtä suuriksi: 

p=0.49).  

Kuvio 16. Perinteisten vaikuttajien faktorin jakaumat eri yliopistoissa miesten ja naisten kesken 
(N=244). 
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Erityisesti jyväskyläläisten miesten poikkeaminen muiden yliopistojen miehistä 

nousee esiin; heille perinteiset arvot ovat keskimäärin selvästi tärkeämpiä kuin muil-

le miehille. 

Kolmas faktori (”kehitysvuosiin vaikuttaneiden merkitys”) on tilastollisesti mel-

kein merkitsevästi yhteydessä puolueisiin (F=3,07, p<0.05).  Kaksisuuntaisessa 

varianssianalyysissä, jossa tarkastellaan kehitysvuosiin vaikuttaneiden merkitystä eri 

puolueissa miesten ja naisten välillä, saadaan taulukon 13 (liite 2) osoittama tulos, 

jossa ei ole puolueen ja sukupuolen yhdysvaikutusta (p=0.16), eivätkä niiden erillis-

vaikutuksetkaan nouse tässä mallissa tilastollisesti merkitseviksi. Malli antaa kuiten-

kin korjatun kokonaistuloksen (corrected model), jossa ryhmien väliset erot osoit-

tautuvat tilastollisesti melkein merkitseviksi (p=0.02; varianssien yhtäsuuruuden 

osalta Levenen testi antaa niukasti positiivisen tuloksen: p=0.07). 

Kuvio 17, jossa ovat esitettyinä eri puolueiden miesten ja naisten jakaumat ky-

seisen faktorin (3) osalta, osoittaa, että kokoomuslaiset arvostavat eniten kehitys-

vuosiensa vaikuttajia, vasemmistoliitto ja vihreät vähiten. Keskustan ja SDP:n  osal-

ta huomionarvoista on miesten ja naisten toisistaan poikkeavat jakaumat: SDP:ssä 

naiset arvostavat selvästi miehiä enemmän kehitysvuosiensa vaikuttajia, kun taas 

keskustassa tilanne on juuri päinvastainen. Kokoomuslaisilla ja SDP:n miehillä ei 

käytännössä olekaan juuri eroa tähän faktoriin suhtautumisessa.  

Kuvio 17. Kehitysvuosiin vaikuttaneiden tärkeyttä ilmentävän faktorin faktoripistejakaumat eri puolu-
eissa miesten ja naisten ryhmissä (N=190). 
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Standardoidun faktorimuuttujan (3) faktoripistekeskiarvot eri puolueissa on esi-

tetty taulukossa 14. 

Taulukko 14. Kehitysvuosiin vaikuttaneiden arvostaminen eri puolueiden faktoripistekeskiarvoina 
(N=190). 

 

 

 

 

4.4.2. Uskonnollisen suuntautuneisuuden yhteys faktoreihin 

Sekä maailmaan suuntautuneisuuden faktori (1) että perinteisten vaikuttajien faktori 

(2) ovat yhteydessä katsomuksellisiin vakaumuskategorioihin tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi. Kuvio 18 ilmentää, miten kristillisesti uskovat (ryhmä a) ja sellaiset 

kristillisesti uskovat, jotka eivät mielestään ole löytäneet sopivaa tapaa elää uskova-

na (b) karttavat maailmaan suuntautumisen arvoja, kun taas ei-kristillisesti uskovat 

(c) ja niin kulttuurikristilliset ateistit (d) kuin kristinuskoa vastustavat ateistit (e), 

sekä hengellisyyden suhteen välinpitämättömät agnostikot (g) arvostavat ”maail-

maan suuntautuneisuutta”.  Rukoilevat agnostikot (f) ovat hajanainen ryhmä, kuten 

monet muutkin, mutta kuitenkin keskimäärin selvästi kielteisemmin maailmaan 

suuntautuneisuutta kohtaan orientoituneita kuin muut agnostikot tai ateistit. Ryh-

mien väliset erot osoittautuvat varianssianalyyttisessä tarkastelussa tilastollisesti 

erittäin merkitseviksi (kts. taulukko 15, liite 2; Levenen testissä ryhmien varianssit 

ovat yhtä suuria: p=0.49). 

Laatikko-jana –kuvio 19 osoittaa, miten uskovilla henkilöillä perinteiset vaikutta-

jat (faktori 2) ovat olleet tärkeämpiä kuin muilla, ja naisilla kaikissa vakaumusryh-

missä tärkeämpiä kuin miehillä. Jakaumien hajonnat ovat kuitenkin varsin suuria, 

joten lukuun ottamatta pienehköä uskomisen suhteen epävarmoiksi luokiteltavien 

naisten ryhmää, jokaisessa muussa kategoriassa perinteisiä arvoja kohtaan löytyy 

sekä arvostamista että sen puutetta. Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä eri va-

kaumusryhmien ja sukupuolten välisissä faktoripistejakaumissa vain uskonnollista 

vakaumusta / sen puutetta kuvaavien vastaajien erot saavuttavat tilastollisen mer-

kitsevyyden (p=0.005). Sekä katsomuksellisten vakaumusryhmien ja sukupuolten 

Puolue stand. ka. 

SDP +0.23 

Kokoomus +0.38  

Keskusta –0.00 

Vihreät –0.25 

Vasemmistoliitto –0.31   

Muut +0.12 
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yhdysvaikutus (p=0.58) että sukupuolen erillisvaikutus (p=0.199) jäävät kokonai-

suudessa vaille tilastollista merkitsevyyttä (tosin erillisessä kaksisuuntaisessa t-

testissä myös sukupuolten välinen ero osoittautuu kyseisen ”perinteisten vaikuttaji-

en” faktorin osalta tilastollisesti merkitseväksi: t= -2.9, df=243, p=0.004), kuten 

taulukosta 16a käy ilmi (liite 2; kts. myös taulukko 16b: ryhmien jakaumat ovat va-

rianssien yhtäsuuruuden testauksessa riittävän samanlaiset). 
 

Kuvio 18. Maailmaan suuntautumisen faktorin jakaumat eri uskomiskategorioissa (N=236). 
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Kuvio 19. Perinteisten vaikuttajien merkitystä mittaavan faktorin jakaumat luokitelluissa uskomisryh-
missä naisilla ja miehillä (N=238). 
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Katsomuksellisten vakaumuskategorioiden tarkemmassa analyysissa (kuvio 20) 

on havaittavissa, miten eri uskovaisryhmät (a, b ja c), mutta myös eri ateistiryhmät 

(d ja e) poikkeavat toisistaan siinä, miten niissä suhtaudutaan faktorin (2) sisältämiin 

konservatiivisiin vaikuttajiin maailmankatsomuksen rakentamisessa.  

Uskoviksi kristityiksi (ryhmä a) määriteltävissä olevat vastaajat ovat kokeneet 

selvästi muita ryhmiä voimakkaammin konservatiiviset vaikuttajat maailmankatso-

muksiaan muokanneiksi. Konservatiivisten vaikuttajien merkitystä elämässään ovat 

vastanneiden joukossa arvioineet vähäisimmäksi sellaiset ateistit, jotka suhtautuvat 

kielteisesti kristinuskoon. Tämä on ymmärrettävää, koska konservatiivisiin arvoihin 

sisältyy myös uskonnon / uskonnollisen heräämisen arvostaminen. 

 
Kuvio 20. Konservatiivisia vaikuttajia mittaavan faktorin jakaumat eri uskomiskategorioissa (N=236).
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[Kuvioiden 20, 22 ja 23 uskomiskategorioiden selitykset (tarkemmin liitteessä 1): 
a. Uskon kristinuskon Jumalaan.. 
b. Uskon kristinuskon Jumalaan mutta en ole löytänyt itselleni sopivaa tapaa elää uskovana.  
c. Uskon ”korkeampaan olentoon”, ”jumaluuteen” tai ”voimaan” mutta en kristinuskon Jumalaan.  
d. En usko Jumalaan. Pidän silti itseäni jonkinlaisena kulttuurikristittynä.. 
e. En usko Jumalaan enkä halua olla edes kulttuurikristitty.. 
f.  Olen agnostikko. En tiedä, onko Jumalaa mutta silti rukoilen joskus.. 
g. Olen agnostikko. En tiedä, onko Jumalaa. En rukoile, enkä koe hengellisyyttä itselleni tärkeäksi.] 

 

Kehitysvuosiin vaikuttaneiden tärkeyttä käsittelevä faktori (3) ei ole tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä uskomiskategorioihin (F=1,961, df=6, p>0.05), mutta 

kuten kuviosta 21 näkyy, ne ateistit, jotka suhtautuvat kristillisyyteen kielteisesti (e), 

näyttäisivät hieman poikkeavan muista ryhmistä – myös kristillisyyteen myönteisesti 

suhtautuvista ateisteista eli ns. kulttuurikristityistä (d). Myönteisimmin kehitys-
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vuosiinsa vaikuttaneiden merkitystä ovat arvioineet sellaiset kristinuskon Jumalaan 

uskovat, jotka eivät ole mielestään löytäneet itselleen sopivaa tapaa elää uskovana. 

Onkin ajateltavissa, että he arvostavat kodin kristillisiä arvoja, mutta eivät ole mie-

lestään käytännössä niitä riittävän onnistuneesti itse toteuttaneet. Samansuuntainen 

saattaa olla ns. kulttuurikristittyjen tilanne kotitaustansa arvostamisessa: he arvosta-

vat kotitaustansa kristillisiä kasvatusarvoja, mutta ovat varsinaisen Jumalaan usko-

miskysymyksen kohdalla päätyneet vanhempiaan sekulaarimpaan vakaumukseen. 
 

Kuvio 21. Kehitysvuosiin vaikuttaneiden tärkeys -faktorin jakaumat eri uskomiskategorioissa (N=236). 
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4.5. Tieteen vaikutukset omaan elämään 
 

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tieteestä mahdollisesti aiheutuneita käsi-

tysten muutoksia ja niiden vaikutuksia omaan elämään ja moraaliin. Kysymykseen 

tarjottiin sekä valmiita vastausvaihtoehtoja että mahdollisuus kuvata tilannettaan 

avoimesti. Tarjotut vaihtoehdot olivat seuraavalla sivulla esitetyt ja niihin tullut 

valintojen jakauma kuvion 22 mukainen. Avoimia kuvauksia tieteen harjoittamisen 

vaikutuksista vastaajat kirjoittivat melko runsaasti. Jäljempänä esitetään niistä tehty 

sisällönanalyyttinen yhteenveto. 
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a. Syvempi tieteeseen perehtyminen ei ole juurikaan muuttanut peruskäsityksiäni maailmasta ja 
elämästä. Elänkin mielestäni suunnilleen samoin kuin eläisin ilman ”tiedeuraani”. 

b. Tieteen harjoittaminen on muuttanut käsityksiäni maailmasta, mutta arkipäivän tasolla maail-
mankuvan muuttuminen ei juurikaan ole vaikuttanut elämääni eikä esim. moraaliini. 

c. Tieteen harjoittaminen on muuttanut maailmankuvaani ja tuo muutos mielestäni ”näkyy ja 
tuntuu” maailmankatsomuksessani ja tavassani elää jokapäiväistä elämääni. 

 

Kuvio 22. Tieteen vaikutukset omaan elämään (N=272). 
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41,9% 

On muuttanut 
käsityksiä ja 
vaikuttanut 
elämään (c) 

On muuttanut  
käsityksiä, mutta  
ei vaikuttanut 
elämään (b) 

Ei ole muuttanut 
käsityksiä (a) 
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Tuloksen mukaan 22,4 % yliopisto-opettajista kokee tieteeseen perehtymisen 

sen luonteiseksi, että voi kuvata sen muuttaneen omaa maailmankuvaa ja –

katsomusta siinä määrin, että sillä on ollut vaikutusta myös jokapäiväiseen elämään.  

”Tieteen harjoittamisen vaikutuksilla elämään” on tilastollisesti merkitsevä yhte-

ys tieteenalaan (p=0.001). Kuten kuvio 23 osoittaa, teknillisten tieteiden edustajissa 

ja lääketieteilijöissä on suhteellisesti eniten niitä, jotka arvioivat, ettei tieteen harjoit-

tamisella ole ollut vaikutusta heidän elämäänsä. Vastaavasti yhteiskuntatieteilijät ja 

humanistit / kasvatustieteilijät kokevat, että tiede on muuttanut heidän maailman-

kuvaansa, ja tämä muutos myös näkyy ja tuntuu jokapäiväisen elämän tasolla. Tosin 

yhteiskuntatieteilijöissä on runsaasti myös niitä, jotka arvioivat tieteen harjoittami-

sen muuttaneen käsityksiä maailmasta mutta ei arkipäivän tasolla juurikaan vaikut-

taneen elämään. 

Tieteen vaikutukset elämään eivät korreloi sen kanssa, uskovatko vastaajat Ju-

malaan (C=0.16, p>0.05). Jaettaessa vastaajat uskoviin, agnostikkoihin ja ateistei-



 

115 

hin, käy ilmi, että jokaisessa ryhmässä, mutta uskovien ryhmässä suhteessa vähiten, 

on niitä, joiden elämää tiede on muuttanut niin, että sillä on ollut todellista vaiku-

tusta (taulukko 17, liite 2). 

”Tieteen harjoittamisen vaikutuksilla elämään” on tilastollisesti merkitsevä riip-

puvuussuhde myös poliittiseen suuntautuneisuuteen (p=0.01). Keskustan kannatta-

jissa on suhteellisesti eniten niitä, joiden mielestä heidän ”tiedeuransa” ei ole vaikut-

tanut maailmankatsomusta tai elämää muuttavasti (79 %). Myös kokoomuksen (52 

%), vihreiden (36 %) ja ryhmässä ”muut puolueet” (kristilliset, ruotsalaiset, liberaa-

lit) on kunkin puolueen sisäisessä jakaantuneisuudessa suhteellisesti eniten tähän 

ryhmään kuuluneita vastaajia. Niitä, jotka kokevat tieteeseen perehtymisen muutta-

neen käsityksiä maailmasta ja vaikuttaneen myös jokapäiväiseen elämään on eniten 

sosiaalidemokraattien (41 %), vihreiden (31 %) ja vasemmistoliiton (33 %) kannat-

tajissa. Sosiaalidemokraattien, kokoomuksen ja vihreiden kannattajissa on suhteelli-

sesti runsaammin myös niitä, jotka kokevat tieteen harjoittamisen muokanneen 

heidän käsityksiään maailmasta, mutta joiden elämässä ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia arkipäivän tasolla. 

 
Kuvio 23. Suhteelliset jakaumat eri tieteenaloilla kysymykseen, miten tieteen harjoittamisen on koettu 
vaikuttavan omaan maailmankuvaan ja jokapäiväiseen elämään (N=261). 

 

Kuvatessaan tieteenharjoittamisen vaikutuksia omaan elämäänsä ja suhtautumis-

taan tieteeseen vastaajat nostavat esiin monenlaisia näkökantoja. Induktiivisella 
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sisällönanalyysilla esitetyistä kannanotoista (yhteensä n. 40) voidaan löytää kuusi 

tieteilijäryhmää. 

Kolme ensimmäistä ryhmää edustavat tiedeihmisiä, jotka kokevat tieteen muut-

taneen harjoittajaansa ainakin jossakin suhteessa, kolme viimeistä ryhmää eivät 

muutosta korosta:  

1. Omissa asenteissaan kriittisiksi tulleet: heille tieteen harjoittamisen tuoma 

muutos on ollut omien asenteiden muuttumista kriittisemmiksi. 

2.  Avartuneet: he kokevat itsessään tapahtuneen avartumista ja suvaitsevaisuu-

den lisääntymistä.  

3.  Rajallisuuden tunnustajat: heille muutos on ollut rajallisuuden tunnusta-

mista ja yksistä totuuksista irrottautumista. 

4.  Tiedettä sinänsä arvostavat: Tähän ryhmään kuuluvat arvostavat tiedettä, 

mutta eivät koe sen vaikuttaneen merkittävästi omaan elämään. 

5.  Tiedekriittiset: he korostavat tieteen rajallisuutta ja epävarmuutta.  

6. Tiedeurallaan alkuvaiheessa olevat: ovat itsekriittisiä omaa tiedeuraa ja tie-

teen harjoittajan identiteettiään kohtaan. 

Ensimmäiseen muutosta kokeneiden ryhmään kuuluvat omissa asenteissaan 

kriittisiksi tulleet. Heille muutoksessa on ollut kyse tieteen harjoittamisen aikaan-

saamasta kriittisyyden lisääntymisestä, kuten seuraavat näytteet osoittavat:  

(1A) Lähinnä filosofiaan, sosiologiaan ja psykologiaan perehtyminen on johtanut jatkuvaan 
”maailman ja muiden ihmisten tarkkailuun” ja kriittiseenkin itsereflektioon. 
(1B) Olen kriittisempi kaikenlaisia ”totuuksia” kohtaan. En tiedä minkälainen olisi esim. mo-
raalini jos en tekisi sitä mitä teen.. 
(1C) Tieteen harjoittaminen on (toivottavasti) lisännyt kriittisyyttäni ja tehnyt monet vakiintuneet 
ajatusmallit ja kielelliset konstruktiot terveellä tavalla epäilyksenalaisiksi. Esimerkiksi käyvät 
dualismi, paranormaalit ilmiöt, arvo-objektivismi, absolutismi, henkitieteiden itsenäisyys jne. Mo-
raalikäsityksiini sillä ei ole kuitenkaan ollut sanottavammin vaikutusta: olen yhtä pragmatisti 
kuin aiemminkin. Uskontoa en ole koskaan tuntenut itselleni läheiseksi. Ihmettelenkin suuresti 
uskonnon yhä keskeistä asemaa akateemisissa piireissä. 
(1D) Muutos on lähinnä tullut kriittisyyden kautta. Pohdin aikaisempaa tarkemmin, millaiseen 
tietoon voin luottaa, mihin tiedolla pyritään, ja mihin päämääriin pyrkien tietoa on tuotettu.  Jos 
arvioin oman tieteenalani, kauppatieteen vaikutusta elämääni, voisin sanoa, että suhtaudun aikai-
sempaa epäluuloisemmin eri tahojen motiiveihin tehdä asioita. En usko moraalini muuttuneen, 
mutta tiedostan olleeni aikaisemmin herkempi.  
(1E )Koska nykyisin yhä korostuneemmin näen ihmiset biologisina olentoina, on ihmisten välisen 
tasa-arvon merkitys korostunut moraalissani. Suhtaudun yhä negatiivisemmin poliittisiin ja us-
konnollisiin ideologioihin, joilla oikeutetaan esimerkiksi kehitysmaiden tai jonkun ihmisryhmän 
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sortoa. Esimerkkeinä edellisistä vaikkapa Yhdysvaltojen uskonnollinen oikeisto taikka homosek-
suaaleja vihaavat suomalaiset polvirukoilijat. 

Myös avartuneiden ryhmä edustaa tiedeuransa myötä muutosta kokeneita vas-

taajia. Heille yhteistä muutoksen kokemisessa on oman maailmankatsomuksen 

laajentuminen ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen tieteen harjoittamisen myötä, 

kuten seuraavista näytteistä ilmenee: 

(2A) Uskon, että yliopistossa viettämäni aika on vaikuttanut maailmankatsomukseeni merkittä-
vällä tavalla, mutta en usko, että se olisi erityisemmin muuttanut minua ihmisenä. Olen aina pi-
tänyt suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden arvostusta hyvin tärkeänä, mutta yliopistoaikanani nämä 
näkemykset ovat entisestään vahvistuneet, ja katson, että nykyisin pystyn - tai joudun - pohtimaan 
asioita kaikilta näkökannoilta ja ymmärtämään myös eriäviä mielipiteitä. Maailma on minulle 
nykyisin vähemmän mustavalkoinen. 
(2B) Oman kasvatusfilosofian, ihmiskäsityksen, tiedonkäsityksen ja oppimiskäsityksen pohtimi-
nen ovat avartaneet ja muuttaneet omaa opettajuuttani. Käsitykseni ihmisestä, ihmisen kasvun 
tukemisesta ja moraalista ovat muuttuneet koulutuksen ja työkokemuksen myötä. 
(2C) Lähinnä ”oppinut” vaatimaan enemmän ja perusteellisempia perusteluja asioille ja pohjaa-
maan omat mielipiteensä ja ajatuksensa tutkittuun tietoon, eikä enää niin paljon mutu-
tuntumaan…Teologia, kulttuurintutkimus ja filosofia ovat avartaneet näkemyksiäni ja lisänneet 
suvaitsevaisuutta. Oikeudenmukaisuuskysymyksissä olen edelleen ”äkkijyrkkä” 
(2D) Historiallinen tutkimus, jota teen, on antanut eväitä kriittiselle ajattelulle, mm. lähdekritii-
kille. Tieto kristinuskon synnystä on auttanut ymmärtämään uskontoa ilmiönä ja saanut usko-
maan uskonnolliseen ja maailmankatsomukselliseen moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. Tut-
kimus on myös auttanut ymmärtämään uskonnon tärkeyden ja merkityksen ihmisille ja yhteisöil-
le, aivan riippumatta siitä, miten “oikeassa” uskonnot ovat todellisuutta koskevissa väittämis-
sään.   

Muutosta kokeneista on löydettävissä vielä ne, joille muutos on merkinnyt rajal-

lisuuden tunnustamista ja yksistä totuuksista irrottautumista, kuten seuraavat 

näytteet osoittavat: 

(3A) ..ovat johdattaneet ainakin minua tietynlaiseen kaiken suhteellisuuden tajuamiseen (joka tie-
tenkin myös voi olla harhaa) ja oman tiedon riittämättömyyden oivaltamiseen, jotta suostuisin il-
man muuta joka asiaan ottamaan kantaa. 
(3B) Näkisin niin, että läpi elämän jatkunut elämänilmiöiden pohdinta on vain syventynyt tiede-
kytkennän myötä. Riittävän laajasti huomioidut tieteelliset näkökulmat hälventävät mielestäni 
ainoan totuuden etsimisen tarvetta. 
(3C) Tieteenala: biologia. Tiedon kasvaminen on lisännyt ymmärrystä ja vähentänyt lapsenomais-
ta kiihkomielisyyttä (tiedeuskoa, jumaluskoa tai ihmisuskoa, whatever). Oman moraalin vaati-
mukset ovat kasvaneet: koulutetun ihmisen on toimittava vastuunalaisesti ja sivistyneesti asemansa 
mukaisesti periaatteella noblesse oblige. 
(3D) Voisin ehkä väittää, että pohdin moraalisia kysymyksiä nykyään tieteellisemmin mm. filo-
sofisen tietämykseni kautta. Kaiken kaikkiaan maailmani on muuttunut tiedollisessa mielessä 
problemaattisemmaksi kuin mitä se oli ennen opintojani.  
(3E) [Tieteen merkityksestä itselle:] Asioiden ja tulkintojen avoimuuden ja epäselvyyden hyväk-
syminen, ihmisten arvojen ja asenteiden ohuiden perusteiden toteaminen ja hyväksyminen, suurempi 
omakohtainen kurinalaisuus ja ahkeruuden tavoittelu, tietoisuus käytettävissä olevan ajan rajalli-
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suudesta, maailman rikkauden ja kulttuurisen monipuolisuuden toteaminen ja jonkinasteinen hy-
väksyminen. 

Rajallisuuden tunnustavien kommenteissa tulee esille myös oman moraalin ja it-

sekontrollin tiukentumista: maailmankuvan muuttuminen monimuotoisemmaksi ja 

oman katsomuksen kehittyminen suvaitsevammaksi ei heidän kohdallaan näytä 

johtavan moraalin löystymiseen, vaan päinvastoin tuottaa sisäisen tarpeen pyrkiä 

aiempaakin vastuullisempaan toimintaan. 

Tiedettä sinänsä arvostavien ryhmä edustaa vastaajia, jotka arvostavat tiedettä 

ja näkevät sen laajentaneen maailmankuvaa mutta katsovat, ettei sillä ole ollut hei-

dän elämäänsä, esimerkiksi moraaliin, kovin suurta vaikutusta. 

(4A) Tieteen tekeminen ja vastausten löytäminen avartaa aina käsitystä ympäröivästä maailmas-
ta ja sen fys. lainalaisuuksista. Vastaukset eivät ole aina yhteneviä lähtöhypoteesin kanssa. Mo-
raalisääntökokoelmiani tieteen tekeminen ei ole supistanut eikä myöskään laajentanut. 
(4B) Moraalini ja maailmankatsomukseni ovat kai samat kuin ennen tiedeuraanikin, mutta tie-
teelliseen problematiikkaan perehtyminen on syventänyt joitain näkemyksiäni ja auttanut myös pe-
rustelemaan niitä. Erityinen merkitys on oman tieteenalani lisäksi ollut feministiseen tutkimuk-
seen perehtymisellä. 
(4C) Moraalikäsitykseni olen oppinut jo lapsuudessa, ja ehkä eniten tiede on vaikuttanut maail-
mankäsitykseeni lukioaikoina, ei enää myöhemmin. Moraalikäsitykseni ei silti ole muuttunut 
lainkaan. 
(4D) Lähinnä muutosta on syntynyt tähtitieteeseen (radioastronomia) ja fysiikkaan perehtymisen 
kautta, mutta se ei ole vaikuttanut moraaliini. 
(4E) Nykyinen ”moraalini” ja maailmankuvani oli suunnilleen sama jo teini-iässä. Olen aina 
pyrkinyt luomaan kokonaiskuvan maailmankaikkeudesta itselleni. Eli: ei muutosta, mutta val-
tavasti laajempi maailmankuva. 
(4F) Vaikutukset liittyvät lähinnä tieteellisen maailmankuvan ja skeptisen näkemyksen muodos-
tumiseen. Käytännön elämän moraalisiin / eettisiin periaatteisiin tieteellisellä toiminnalla on ollut 
varsin vähän vaikutusta. Skeptikkona ja ateistinakin noudatan silti varsin konservatiivista mo-
raalikoodia.   
(4G) Lääketieteen opinnot ovat vahvasti vaikuttaneet käsitykseeni ihmisestä ja ihmisen toimin-
nasta, mutta ei ole vaikuttanut moraaliini.    
(4H) Tutustuminen evoluutiopsykologiaan on aiheuttanut sen että mielestäni huomattavan suuri 
osuus ihmisen käyttäytymisestä on geneettisesti periytyvää. Tämä ei ole kuitenkaan muuttanut kä-
sitystäni uskonnosta, Jumalan olemassaolosta tai moraalista.   
(4I) Historiantutkimus on osoittanut, että ihmiset ovat kaikkina aikoina ja kaikkialla pohjim-
miltaan täysin samanlaisia tarpeineen ja haluineen, mutta maailma ympärillä on muuttunut ja 
kaiken yhteiskunnallisen kehityksen myötä myös maailmankuva on muuttunut. Tämä on osin 
vahvistanut kyynisyyttä suhteessa ihmisiin ja murentanut ajatuksen ihmisen perimmäisestä hyvyy-
destä – ja osin ehkä myös romuttanut lopullisesti uskon jumalaan. Toisaalta tutkimus on luonut 
perspektiiviä tulkita sekä nykyisyyttä että tulevaisuutta osana laajempaa kokonaisuutta ja sitä 
kautta luonut suvaitsevaisuutta. Suoranaista vaikutusta arkipäiväiseen elämään tai moraaliin en 
kuitenkaan tutkimuksella näe. Moraali on mielestäni omaa maailmankuvaa suuremmassa mää-
rin kytköksissä sekä vanhemmilta että koulusta opittuihin arvoihin ja normeihin. 
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(4J) Olen aina ollut tiedemies, ja yleiseltä kiinnostukseltani laaja-alainen kattaen eri biologian 
haaroja, matematiikan, fysiikan, tähtitieteen, meteorologian, paleontologian ja geologian. Tieteen 
rajat huomasin jo kolmattakymmentä vuotta sitten. Tieteellinen ymmärrykseni on lisääntynyt ja 
kunnioitus tiedettä kohtaan on kasvanut eri tieteenalojen kehittyessä huimaa vauhtia. Silti tie-
teenfilosofinen peruskäsitykseni tieteen kyvystä tutkia asioita ei ole juurikaan muuttunut eikä 
maailmankuvani ole siinä mielessä muuttanut. Luonnon syvällisen kauneuden ja harmonian jat-
kuva kohtaaminen on johtanut pitkään ja hitaaseen uskonnolliseen kypsymiseen (eikä hetkelliseen 
”heräämiseen”) – eikä siis päinvastaiseen agnostisuuden/ateismin lisääntymiseen niin kuin voisi 
ehkä olettaa. 

Edellisistä vastaajista viimeinen (4J) on sikäli poikkeuksellinen, että hän kertoo 

tieteen eri aloihin perehtymisen merkinneen uskonnollisen vakaumuksen kypsymis-

tä. Useimmiten edelliseen ryhmään kuuluvat korostavat kuitenkin tietynlaista erilli-

syyttä tieteen ja oman elämän välillä. 

 

Viidennen ryhmän muodostavat tiedekriittiset vastaajat. On myös syytä muis-

taa, että tiettyä peruskriittisyyttä tieteen mahdollisuuksia kohtaan vastaajista edustaa 

suuri enemmistö, kuten aiemmin todettiin. Seuraavat tiedekriittiset vastaajat halua-

vat korostaa tieteen rajallisuutta ja epävarmuutta tai he edustavat muunlaista perus-

kriittisyyttä tiedemaailmaa kohtaan: 
 (5A) [Tiedeura on]..opettanut luottamaan tieteelliseen metodiin, mutta poistanut harhakuvitel-
man tieteellisten menetelmien tuottamien tulosten ja etenkin teorioiden ikuisuudesta - ja etenkin 
siitä, että jonkin tieteenalan harjoittaja olisi kykenevä arvioimaan kovinkaan hyvin oman alansa 
ulkopuolisia kysymyksiä. 
(5B) Sen sijaan käsitykseni tieteestä on muuttunut oleellisesti. Pienenä ihmisenä luulin, että tie-
teen tekeminen on ylevää ja hienoa (mitä ystäväni muun yhteiskunnan parista edelleen luulevat). 
Samaa taatelin tallaamista tieteen tekeminen on kuin mikä muu yhteiskunnan työ tahansa. 
(5C) Olen alkanut suhtautua tieteen tuloksiin kriittisesti verrattuna esim. siihen, että koulussa 
opetettiin asioita ehdottomasti oikeina tai väärinä. On vaikeampi uskoa vain yhteen totuuteen. 
Yhä herkemmin näkee yleensäkin kaiken propagandan läpi (mainokset, mediat jne.). Toisaalta 
tällainen asenne on minulle varmaan luonteenkin mukaista, ja tieteellinen toiminta on vain vahvis-
tanut sitä. Siksi on vaikea sanoa, mikä johtuu tieteestä, mikä taas esim. iän tuomasta elämän-
kokemuksesta. 

 

Kuudes ryhmä edustaa tiedeurallaan alkuvaiheessa olevia henkilöitä. He ovat 

itsekriittisiä omaa tiedeuraansa ja tieteen harjoittajan identiteettiään kohtaan. Seu-

raavat kommentit viestittävät tiedeurallaan alkuvaiheessa olevien tilanteesta:  

 (6A) Vaikka toimin apulaisopettajana, en katso olevani syvemmin tieteeseen perehtynyt, puhu-
mattakaan siitä että minulla olisi joku ”tiedeura”. 
(6B) Jatkotutkimuksen tekeminen ei tee minusta tiedeihmistä, enkä koe liikkuvani sellaisella 
alueella joka mullistaisi ajatus- ja arvomaailmani. En ole vielä edes tuolla ”syvemmällä tieteeseen 
perehtymisen” tasolla. 
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4.6. Katsomusorientaatioita selittävät tekijät faktorianalyyttisen, kor-
relatiivisen, varianssi- ja regressioanalyyttisen tarkastelun mukaan 

Kysymysryhmien 2–5 ja 7 muuttujia tarkasteltiin myös faktorianalyyttisesti. 39 

muuttujasta tehty faktorianalyysi tuotti tuloksen, minkä mukaan aineistosta löytyi 

10 faktoria, joiden ominaisarvot olivat yli yhden. Faktoreiden kumulatiivinen seli-

tysarvo nousi tällöin 71,7 prosenttiin.  Yksittäisten muuttujien kommunaliteettiar-

vot vaihtelivat välillä 0,42–0.88, joten muuttujista ei tarvinnut hylätä ainoatakaan 

alhaisen (<0,2) kommunaliteettiarvon vuoksi.  

Ylivoimaisesti merkittävin selitysosuus (34,4 %) tuli ensimmäiselle faktorille, mi-

tä voi luonnehtia materialistisen suuntautumisen faktoriksi (mukana mm. jumalaus-

koa, ihmisen psykofyysisyyttä ja maailman luomista koskevia muuttujia). Toiselle 

faktorille latautui vahvimmin muuttujia, jotka liittyivät tieteen rajojen arvioimiseen 

(8,0 %). Kolmannen faktorin muodostivat asiat, joissa käsiteltiin evoluutiokysy-

myksiä (5,4 %). Muiden faktoreiden selitysosuudet jäivät alle 5 prosentin, eikä niistä 

noussut esiin tulkinnallisesti erityisen merkittäviä näkökulmia.  

Kun uudessa analyysissa määriteltiin faktoreiden määrä kuudeksi, saatiin taulu-

kon 18 tulos, jossa yhteenlaskettu selitysosuus on 52,8 % (faktorikohtaisesti: I: 27,2 

%, II: 7,2 %, III: 6,5 %, IV: 5,4 %, V: 3,6 %, VI: 3,0 %). Ensimmäinen faktori vas-

taa edelleen materialistisuuteen liittyviä asennoitumisia, toiselle faktorille latautuu 

nyt evoluutioon liittyviä kysymyksiä, ja kolmannelle puolestaan psykofyysisyyttä ja 

determinismiä käsitteleviä muuttujia. Neljäs faktori liittyy tieteen mahdollisuuksien 

arviointeihin. Viidettä faktoria voi luonnehtia paranormaaleita asioita koskevaksi 

faktoriksi. Kuudennelle faktorille latautuu vain vähän muuttujia, merkittävimpänä 

skitsofrenian luonnetta koskeva arvio. 

Tutkimuksen kannalta mielekkäimmiksi jatkokäsiteltäviksi faktoreiksi osoittau-

tuvat ensimmäinen ja neljäs faktori. Ensimmäinen siksi, että se kokoaa keskeisesti 

materialistisuuteen liittyviä muuttujia (joko puolesta tai vastaan) ja neljäs siksi, että 

siinä vastaajat ovat ottamassa kantaa tieteen rajoihin, mitä voidaan osaltaan pitää 

kannanottona esimerkiksi siihen, onko vastaaja positivistisesti vai fenomenologi-

semmin tieteeseen asennoituva. Muiden faktoreiden osalta yksittäisillä kysymyksillä 

päästään niiden sisältöihin varsin suoraan, joten niitä ei lähdetty nyt enempää jatko-

työstämään. 
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Taulukko 18. Rotatoidun faktorianalyysin tulos valituista 39 muuttujasta. 

  

  

                                         Faktorit: 1 2 3 4 5 6 

Johdatustulkinnat ovat kulttuurin ja ihmisen 
turvallisuudentarpeen tuottamaa kuvitelmaa 

,89 -,16 -,08 ,00 -,03 -,07   

Ihmisellä on aivofysiikkaan liittyvä kuolleista 
herätettävä Jumalan luoma sielu 

-,89 ,10 ,05 ,03 ,10 ,09   

Jumala on ihmisen kuvitelmaa, monoteistis-
ta Jumalaa ei ole 

,87 -,08  -,18 -,01 ,03 -,08   

Jumala tai korkeampi voima on olemassa ja 
vaikuttaa täällä 

-,85 ,08 ,28 ,08 ,12 ,06   

Ihmisen psyyke on kehityksen tuotos, ei 
kuolleistanouseva 

,84 -,16 -,23 ,02 -,10 ,13   

Ihmisellä ei annettua erityisasemaa tässä 
maailmassa 

,76 -,21 -,07 ,05 -,04 ,16   

Enkelit ja henkimaailma ovat reaalisesti 
olemassa 

-,74 ,27 ,02 -,04 ,24 -,09   

Elämän tarkoitukseen ei ole jumalallisia 
vastauksia 

,73 -,18 -,07 ,16 ,05 ,13   

On tapahtunut luomismysteeri, siksi vain osa 
on tieteen selitettävissä 

-,73 ,25 ,11 ,14 ,07 -,10   

Psyyke on kehityksen kautta syntynyt Juma-
lan iankaikkisuusluomus 

-,71 -,18 ,28 ,01 ,26     -,03   

Maailmankaikkeuden synty selittyy fysiikan 
pohjalta 

,69 -,30 -,29 -,16 ,00 ,11   

Maailma on syntynyt yliluonnollisesti ja siksi 
sen synty jää mysteeriksi 

-,63 ,30 ,16 ,13 -,00 ,07   

Tiede selvittää, mutta vain uskonto vastaa 
elämän tarkoitukseen 

-,63 ,07 ,05 ,10 -,01 ,26   

Yliluonnollisen ei pidä kuulua tieteelliseen 
maailmankuvaan 

,63 -,23 -,05 -,11 -,26 ,21   

Tiedemiehet hylkäävät Jumalan hybrikses-
sään turhaan 

-,62 ,24 ,22 ,22 ,16 ,15   

Teistinen evoluutiousko on turhaa ,62 -,06 -,22 -,08 -,13 ,29   

Dualistiset ihmiskäsitykset ovat epätieteelli-
siä 

,47 -,11 -,25 -,08 -.07 ,19   

Moraali on evoluution tuotos ,47 -,45 -,09 ,18 -,13 -,02   

Elämää syntyy luonnossa - sitä on tod.näk. 
avaruudessakin 

,37 -,26 -,18 -,00 ,01 ,07   

Vain ideamaailma on todellista -,27 -,10 ,08 ,07 ,20 -,24   

Darwinilainen evoluutioteoria on hyvin uskot-
tava 

,38 -,73 -,15 -,03 -,05 -,04   

Ei ole osoitettu aitoa evoluutiota tapahtuvan -,12 ,70 ,28 ,13 ,04 -,09   

Evoluutiousko vie pohjan moraalilta -,22 ,59 ,16 ,02 ,13 ,08   

Psyyke on redusoitavissa fysiikkaan ja 
kemiaan 

,17 -,11 -,71 -,02 ,02 ,01   
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Extraction Method: Principal Axis Factoring.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

KMO: 0,85; Bartlett: p<0.001 (faktoroitavuus mahdollista). 

Kyseisistä 39 muuttujasta tehdyn faktorianalyysin pohjalta rakennettiin 1. fakto-

rin mukainen ”materialistisuusorientoituneisuuden voimakkuutta” kuvaava sum-

mamuuttuja yhdeksästä alkuperäismuuttujasta (muuttujat 2a, 2b, 3e, 3h, 3i, 4c, 7e, 

7g ja 7h), sekä 4. faktorin mukainen ”tieteen mahdollisuuksiin uskomista” kuvaava 

summamuuttuja (muuttujat 3a, 3b, 3f, 3l, 7b ja 7c). Muuttujissa 2a, 3h, 3f, 7e ja 7h 

vastaukset koodattiin asteikolla 1–5 käänteisiksi, jolloin kaikissa ensimmäisen sum-

mamuuttajan erillismuuttujissa ”materialistisen orientoituneisuuden” voimistumi-

nen, ja toisen summamuuttujan erillismuuttujissa ”tieteen mahdollisuuksiin usko-

misen” lisääntyminen ilmenivät pistemäärän suurenemisena. Ensimmäisen sum-

mamuuttujan kokonaispistemäärä (vaihteluväli 9-45) jaettiin 9:llä ja toisen 6:lla, 

jolloin numeeriset arvot palautettiin vaihteluvälille 1-5. Saatua asteikkoa pidettiin 

Determinismin käsitys maailmasta ja elä-
mästä on oikea 

,42 -,15 -,56 -,01 -,09 ,01   

Mieli ei ole tutkittavissa aivokuvauslaitteilla -,17 ,20 ,55 ,30 ,08 ,09   

Determinismiin ei voi yhtyä -,37 ,30 ,54 ,09 ,17 ,11   

Psyykkisissä ilmiöissä positivistiset tutki-
musotteet eivät toimi 

-,10 ,31 ,40 ,16 -,08 -,19   

Determinismiä on, mutta henkisillä alueilla 
se ei toimi 

-,25 ,26 ,31 ,18 ,11 ,20   

Tiede ei voi rajallisuutensa vuoksi ratkaista 
kysymystä Jumalasta 

-,31 ,01 ,09 ,73 -,09 ,08   

On olemassa myös tieteelle avautumatonta 
materiaalista todellisuutta 

-,23 ,20 -,04 ,64 -,04 ,06   

Emme voi tavoittaa absoluuttista todellisuut-
ta tieteenkään keinoin 

,09 ,15 ,24 ,57 ,04 -,20   

Emergenttisen materialismin näkemys on 
hyvä 

,14 -,16 ,17 ,42 ,17 -,24   

Paranormaalit ilmiöt ovat luonnollisesti 
selitettävissä 

,38 -,19 ,03 ,39 ,17 ,15   

On ollut aitoja ulkoavaruuden ufohavaintoja -,14 ,22 -,03 -,05 ,74 -,15   

Horoskoopit saattavat osittain toimia -,17 ,05 ,10 ,06 ,55 -,01   

Skitsofrenia on sairaus, ei vain vaihtoehtoi-
nen elämäntapa 

,17 -,08 -,07 ,03 -,03 ,45   

Jlan olemassaolon pohdinta on toissijaista, 
koska uskonnollista uskoa tarvitaan joka 
tapauksessa 

,12 -,12 ,22 ,29 ,27 ,40   

Emergentismi ei poista dualismiongelmaa, 
jos tulkinta sallii ei-fysikaalisen tason 

-,07 ,08 ,06 -,08 -,08 ,38   
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välimatka-asteikollisena. Cronbachin α oli ensimmäisessä summamuuttujassa 0.95 

ja toisessa 0.69. 

Muista faktoreista ei katsottu mielekkääksi rakentaa summamuuttujia, koska niil-

le oli latautunut suhteellisen vähän muuttujia, ja pääosin niiden sisältämät asiat oli-

vat analysoitavissa yksittäisten muuttujien tuloksina. 

4.6.1. Materialistisuusorientoituneisuus ja sitä selittävät tekijät 

Kuvion 24 histogrammi ja jakaumakäyrä osoittavat, miten vastaajat jakautuvat ma-

terialistisuusorientoituneisuuden voimakkuudessa.  

Jakaumakäyrän vinous vasemmalle (-0.58) ja oikealle painottuva histogrammi-

pylväikkö kertovat siitä, että vastaajien enemmistö on melko voimakkaasti materia-

listisesti orientoitunutta (ka.: 3,66). Äärimmäisenä oikealla oleva pylväs sisältää 37 

vastaajaa, jotka ovat kyseisen summamuuttujan lähes kaikissa erillismuuttujissa 

valinneet äärivaihtoehdon (1 tai 5), ja erottuvat täten kaikkein materialistisuusorien-

toituneimpana ryhmänä. Lähes puolet histogrammikuvaukseen sisältyvistä vastaajis-

ta sijoittuu materialistisuusorientoituneisuuden voimakkuudessa välille 4–5. 
 

Kuvio 24. Materialistisuusorientoituneisuuden voimakkuuden eri asteita (asteikolla 1–5) kuvaavien 
vastaajien määrät (N=194). 
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Rakennetun summamuuttujan yhteyttä tiettyihin taustamuuttujiin selvitettiin 

korrelaatioin sekä varianssi- ja regressioanalyysein.  

Materialistinen suuntautuneisuus ei korreloi tilastollisesti merkitsevästi esimer-

kiksi iän, virka- / tehtävänimikkeen, poliittisen suuntautumisen tai edes tieteenalan 

kanssa. Yliopistot poikkeavat kuitenkin toisistaan tilastollisesti merkitsevästi siinä, 

miten vahvasti niissä ollaan materialistisesti orientoituneita. (N=193, F=3,57, df=4, 

p<0.01). Taulukosta 19 ilmenee, että materialistisimpia ollaan Helsingin yliopistossa 

ja vähiten materialistisia Jyväskylän yliopistossa. 

Taulukko 19.  Materialistisen suuntautuneisuuden voimakkuuden keskiarvot ja -hajonnat eri yliopis-
toissa (asteikko: 1–5).  

Yliopistot Keskiarvo Keskihajonta N 

Helsinki 3,97 ,99 64 

Turku + TKKK 3,86 ,88 33 

Tampere + TTY 3,36 1,45 16 

Jyväskylä 3,04 1,15 15 

Muut 3,47 1,19 65 

Yhteensä 3,66 1,13 193 

Laatikko-jana –kuvio 25 ilmentää, miten teknillisten tieteiden ja yhteiskuntatie-

teiden edustajat eroavat muista voimakkaammin materialistisesti orientoituneina, 

vaikkakaan tieteenalojen väliset erot eivät yllä tilastollisesti merkitseviksi (ANOVA: 

N=194, F=1,66, df=4, p=0.16). 

Kuvio 25. Materialistisuusorientoituneisuuden voimakkuus (asteikolla 1–5) eri tieteenaloilla (N=194). 
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Verrattaessa materialistisuusorientoituneisuuden voimakkuutta tieteenalojen vä-

lillä ottaen huomioon myös sukupuolen vaikutus, tilastollisesti merkitseviä eroja 

tulee esiin (kts. taulukko 20, liite 2). Yhdysvaikutusta sukupuolella ja tieteenalalla ei 

ole (p=0.71), mutta sukupuolen vaikutus on tilastollisesti merkitsevä (p<0.05).  

Miehet ovat materialistisemmin orientoituneita kuin naiset. Kuviosta 26 näkyy, 

miten merkittävimmät erot sijoittuvat yhteiskuntatieteisiin (ka.: miehet 4,22, naiset 

3,32) ja ryhmän ”muut tieteenalat” kohdalle (ka.: miehet 3,57, naiset 2,81). Itsenäi-

senä muuttujana sukupuoli ei kuitenkaan korreloi merkitsevästi materialis-

tisuusorientoituneisuuden kanssa (p>0.05). 

Kuvio 26. Materialistisuusorientoituneisuuden voimakkuuden yhteys tieteenaloihin eri sukupuolilla 
(N=194). 
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Materialistisuusorientoituneisuuden voimakkuudella on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä yhteys uskonnollisfilosofisten kysymysten kiinnostavuuteen eri suku-

puolilla. Kuten kaksisuuntaisen varianssianalyysin tulos ANOVA-taulukossa 21 

(liite 2) osoittaa, yhdysvaikutusta uskonnollisfilosofisten kysymysten kiinnostavuu-

della ja sukupuolella ei ole (p=0.59), eikä edes kiinnostuneisuudella erillisvaikutusta, 

mutta sukupuolen erillisvaikutus on merkitsevä (p=0.005), ja koko mallin merkitse-

vyys hyvin selkeä (p<0.001). Yksisuuntaisessa varianssianalyysissä myös uskonnol-

lisfilosofisten kysymysten kiinnostavuus on tilastollisesti erittäin merkitsevästi yh-

teydessä materialistisuusorientoituneisuuden voimakkuuteen (F=33,35, p<0.001). 

Kuvio 27 osoittaa, miten materialistisuusorientoituneisuus on miehillä kaikissa 

kategorioissa suurempaa kuin naisilla, ja niiden keskuudessa, joita uskonnollisfiloso-

fiset kysymykset eivät kiinnosta, kaikkein vahvinta. 
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Tutkittaessa materialistisuusorientoituneisuus-muuttujan yhteyttä aiempiin kol-

meen faktoriin, jotka liittyivät siihen, miten vastaajat arvioivat omaan katsomuk-

seensa vaikuttaneita tekijöitä, huomataan, että voimakkain korrelaatio (r= -0.47, 

p<0.001; muuttujat tulkittiin järjestysasteikollisiksi) on faktorin 2 kanssa, jolle on 

latautunut konservatiivisia arvoja sisältäviä muuttujia. Negatiivinen korrelaatio ker-

too siitä, että ne vastaajat, jotka ovat vahvimmin materialistisesti orientoituneita, 

eivät ole kokeneet perinteisiä katsomukseen vaikuttajia, kuten uskontoa tai parisuh-

detta / avioliittoa erityisen merkittäviksi, ja päinvastoin: näitä perinteisiä vaikuttajia 

arvostaneet eivät ole kovin vahvasti materialistisesti orientoituneita. Faktorin 2 

sisältämistä muuttujista materialistisen suuntautuneisuuden kanssa korreloi voi-

makkaimmin juuri se, miten tärkeäksi vastaaja on kokenut uskonnon / uskonnolli-

sen heräämisen – negatiivinen korrelaatio on –0.63 (N=192, p<0.001). Tieteellisen 

kirjallisuuden ja tutkimuksen arvostaminen korreloi materialistisuusorientoitunei-

suuden kanssa positiivisesti erittäin merkitsevästi (r=0.50, p<0.001). 

 
Kuvio 27. Materialistisuusorientoituneisuuden voimakkuuden (asteikolla 1-5) yhteys uskonnollisfiloso-
fisten kysymysten kiinnostavuuteen eri sukupuolilla (N=192). 
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Hieman vähäisempi, mutta tilastollisesti merkitsevä korrelaatio (r=0.37, 

p<0.001) on myös ensimmäisen faktorin kanssa; faktorille on latautunut maailmaan 

ja tieteeseen orientoitumisen teemoja. Kolmas faktori, jolle on latautunut kehitys-

vuosina vaikuttaneiden tahojen merkitys, ei korreloi materialistisuusorientoitunei-

suuden kanssa lainkaan (r=0.002, p=0.982). 
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Taulukko 22.  Regressioanalyysi materialistisuusorientoituneisuuden voimakkuuteen vaikuttaneista 
asioista. 

 

 

Lineaarisella regressioanalyysilla tutkittaessa sukupuolen, iän, vanhemmuuden, 

poliittisen suuntautumisen ja tieteenalan, sekä omaan katsomukseen vaikuttaneiden 

asioiden arvioista omien vanhempien / kasvatuksen, opettajien, tieteellisen kirjalli-

suuden / tutkimuksen, uskonnon / uskonnollisen heräämisen ja avioitumisen / 

parisuhteen merkittävyyden yhteyttä materialistiseen suuntautuneisuuteen, saadaan 

taulukon 22 mukaisesti tulokseksi, että suurin vaikutus on uskonnolla / uskonnolli-

sella heräämisellä, seuraavaksi suurin tieteellisellä kirjallisuudella / tutkimuksella ja 

seuraavaksi – mutta jo huomattavasti vähäisemmin – sukupuolella ja yliopistolla. 

 

Regressiomallin selitysosuus on kokonaisuudessaan 58,2 %.  Uskonnon / he-

räämisen selitysosuus on 37,7 %. Uskonto / herääminen ja tieteellinen kirjallisuus / 

tutkimus selittävät yhdessä 52,7 %. Sellaisilla asioilla kuin miten merkittävästi on 

kokenut vanhempien tai opettajien vaikuttaneen omaan maailmankuvaan ja –

katsomukseen, ei ole vaikutusta siihen, miten materialistisesti orientoitunut vastaa-

jasta on tullut. Asiaan eivät vaikuta myöskään ikä, eikä se, onko kokenut avioitumi-

sen tai parisuhteen maailmankuvaansa ja –katsomustaan muokanneeksi tekijäksi tai 

se, onko vastaajalla itsellään lapsia. Tieteenala ja poliittinen suuntautuneisuuskin 

osoittautuvat heikohkoiksi materialistisuusorientoituneisuuden selittäjiksi. 

 

  

Standardoimat-
tomat kertoi-
met 

  Standar-
doidut ker-
toimet 

 

t 

  

 

Sig. 

  B St Error Beta 

(Vakio) 4,56 ,77   5,95 ,000 

Sukupuoli -,38 ,16 -,15 -2,42 ,017 

Tieteell. kirjall. / tutkimus   ,47 ,07 ,41 6,51 ,000 

Uskonto / herääminen -,45 ,06 -,54 -7,94 ,000 

Vanhemmat / kasvatus -,05 ,09 -,03 -,51 ,614 

Opettajat ,04 ,08 ,04 ,59 ,558 

Avioituminen / parisuhde ,05 ,06 ,05 ,78 ,438 

Ikä -,01 ,01 -,06 -,84 ,402 

Vanhemmuus -,03 ,18 -,01 -,15 ,879 

Puolue -,12 ,06 -,12 -1,90 ,060 

Tieteenala -,08 ,05 -,09 -1,49 ,138 

Yliopisto -,10 ,04 -,14 -2,20 ,030 
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Materialistisuusorientoituneisuus on vahvasti yhteydessä Jumalaan ei-uskomisen 

kanssa. Esimerkiksi väitteen (3i) ”tuntuu uskottavalta, että jokin korkeampi voima, 

Jumala tai jonkinlainen henkinen jumaluus on olemassa ja vaikuttaa tässäkin maa-

ilmassa” kanssa materialistisuusorientoituneisuus korreloi erittäin voimakkaasti:  

r= 0.889 (N=194, p<0.001; kielteinen kanta väitteeseen merkitsee positiivista 

korrelaatiota materialistisuusorientoituneisuuden kanssa). 

4.6.2. Tieteen mahdollisuuksiin uskominen ja sitä selittävät tekijät 
 

Tieteen mahdollisuuksiin uskomista koskevan summamuuttujan jakauma vastaajien 

keskuudessa on esitetty kuviossa 28. Jakauma on suunnilleen normaalijakautunut, 

hieman oikealle vino (+0.716), keskiarvon ollessa 2,34 ja keskihajonnan 0,76. Käy-

tännössä tulos kertoo, että tiedeihmisten selvä enemmistö suhtautuu melko kriitti-

sesti tieteen mahdollisuuksiin. 

 

Kuvio 28. Tieteen mahdollisuuksiin uskominen (asteikolla 1-5), summamuuttuja (N=173). 
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Tieteen mahdollisuuksiin uskominen on varianssianalyysien, t-testien ja korre-

laatiotarkastelujen mukaan tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä sekä tie-

teenalaan (N=172, F=2,568, df=4, p=0.04) että sukupuoleen (t=2,464, df=171, 
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p=0,015), mutta ei esimerkiksi ikään (r= -0.083, p=0.304), poliittiseen suuntautu-

neisuuteen (F=0.912, df=6, p=0.489), yliopistoon (F=2,068, df=4, p=0.087, 

N=172) tai virka-  / tehtävänimikkeeseen (F=0,771, df=171, p=0.572). Vaikka 

viimeksi mainittujen muuttujien osalta yhteyttä tieteen mahdollisuuksiin uskomi-

seen ei löydy (koska ryhmien sisäinen vaihtelu on suurta), voitaneen silti huomioi-

da, että poliittisista ryhmistä vasemmistoliittolaiset näyttävät olevan kaikkein kriitti-

simpiä keskiarvolla 2,1 ja ruotsalaiset tiedemyönteisimpiä keskiarvolla 2,8. Yliopis-

toista kriittisimmäksi osoittautuu Jyväskylän yliopisto (ka. 1,9) ja myönteisimmäksi 

Helsingin yliopisto (ka. 2,5, Helsingin sisälle yhdistetty TKK: 2,8). Virka-  / tehtä-

vänimikkeistä kriittisimpiä ovat assistentit keskiarvolla 2,1, dosentit myönteisimpiä 

keskiarvolla 2,6.  

 

Kuvio 29. Tieteen mahdollisuuksiin uskomista koskevan summamuuttujan keskiarvot eri tieteenalojen 
miehillä ja naisilla (N=173). 
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Kuten kuvio 29 osoittaa, teknillisten tieteiden edustajat uskovat vahvimmin tie-

teen mahdollisuuksiin (miesten ja naisten yhteinen ka.: 2,58). Vähiten tieteen mah-

dollisuuksiin uskovat humanistit / kasvatustieteilijät (ka.: 2,18) ja ryhmän ”muut 

tieteenalat” edustajat (ka.:2,17).  

Miesten ja naisten välistä eroa löytyy merkittävimmin yhteiskuntatieteilijöissä ja 

humanisteissa / kasvatustieteilijöissä: näillä aloilla naiset ovat selvästi miehiä skepti-

sempiä tieteen mahdollisuuksien suhteen. Huomionarvoista on lisäksi, että teknillis-

ten tieteiden naiset poikkeavat varsin selkeästi muiden tieteenalojen naisista. 

Tieteen mahdollisuuksiin uskominen korreloi tilastollisesti merkitsevästi Juma-

laan uskomisen kanssa (korrelaatio negatiivinen). Esimerkiksi väitteen ”Jumala on 
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ihmisen kuvitelmaa.. ” (väite 3h) kanssa korrelaatio on kohtalainen (r= –0.251, 

p<0.01, N=170). Kategorioitaessa vastaajat edellä käytettyihin seitsemään uskomis-

ryhmään (kts. kuvio 1) tilastollinen riippuvuus säilyy merkittävänä (F=3,643, df=6, 

p=0.002, N=169). Tieteen mahdollisuuksia epäilevät kaikkein eniten kristinuskon 

Jumalaan uskovat (ryhmä a) ja ne, jotka eivät ole halunneet ilmoittaa, mihin usko-

miskategoriaan itsensä sijoittaisivat. Tiedeuskovaisimpia ovat puolestaan ne ateistit 

(e) ja agnostikot (g), jotka suhtautuvat kristinuskon kulttuuriseen merkitykseen 

kielteisesti tai välinpitämättömästi (kts. kuvio 30).  

Kuvio 30. Tieteen mahdollisuuksiin uskomisen keskiarvot uskonnollisissa katsomuskategorioissa 
(N=170; kts. uskomiskategoriat liite 1, kohta 6).  
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Uskonnonfilosofisten asioiden kiinnostavuuden yhteys tieteen mahdollisuuksiin 

uskomiseen on selkeää (p<0.001): uskonnonfilosofisista kysymyksistä kiinnostu-

neiden tieteeseen luottamisen keskiarvo on 1,9, kun taas niiden, joita nämä asiat 

eivät juuri lainkaan kiinnosta, keskiarvo on 2,7.  

Omaan maailmankuvaan ja –katsomukseen vaikuttaneista asioista rakennettujen 

faktoreiden kanssa tieteen mahdollisuuksiin uskominen korreloi tilastollisesti mer-

kitsevästi ainoastaan perinteisten vaikuttajien faktorin kanssa (r= -0.214, p=0.007, 

N=158). Negatiivinen korrelaatio kertoo, että jos vastaaja on arvostanut avioitu-

mista / parisuhdetta ja uskontoa / uskonnollista heräämistä maailmankuvaansa ja –

katsomukseensa vaikuttaneina tekijöinä, hän on skeptinen tieteen mahdollisuuksiin 

uskomisessaan. Muista maailmankuvaan ja –katsomukseen vaikuttaneista yksittäi-

sistä muuttujista tieteen mahdollisuuksiin uskomisen kanssa korreloi voimakkaim-
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min se, miten tärkeäksi on kokenut median vaikutuksen omaa maailmankuvaa ja –

katsomusta muokanneeksi tekijäksi (r=0.19, p=0.012, N=170). 

Regressioanalyyttisessä tarkastelussa (ns. pakotettu malli, kts. taulukko 23, liite 

2) tieteen mahdollisuuksiin uskomista selittävät eniten median arvostaminen omaan 

maailmankuvaan ja –katsomukseen vaikuttaneena tekijänä, uskonnollinen kiinnos-

tuneisuus (sen puute) ja sukupuoli. Vaikka uskonnollisen kiinnostuneisuuden puute 

osoittautuu selittäväksi tekijäksi, silti se, mihin uskomuskategoriaan vastaaja on 

itsensä luokitellut ei osoittaudu merkittäväksi selittäväksi tekijäksi. Kyseinen regres-

siomalli ei kuitenkaan ole kovin luotettava, koska sen lähdemateriaali jää melko 

vähäiseksi (N=112) ja selitysaste vaatimattomaksi (30,6 %). 

4.6.3. Uskonnollista orientaatiota selittävät tekijät 

Aineistosta rakennettuja summamuuttujia ja faktorianalyysejä hyödynnettiin lopuksi 

regressioanalyyseissä, joilla pyrittiin määrittelemään, mitkä asiat selittävät merkittä-

vimmin uskonnollista orientaatiota. Luokitteluaineistolle soveltuvalla regressio-

analyysillä voidaan nähdä, että Jumalaan uskomista / uskomattomuutta eivät selitä 

virkanimike, yliopisto, ikä, perheellisyys, eikä kovin merkittävästi edes tieteenala tai 

puoluekanta. Tilastollisesti merkitseviksi selittäviksi tekijöiksi nousevat sukupuoli, 

kirkon jäsenyys ja uskonnollisfilosofisia asioita kohtaan koettu kiinnostuneisuus, 

sekä järjestysasteikollisten muuttujien analyysissä uskonnollinen herääminen ja 

käänteisesti muuttujat, jotka liittyvät eheäksi koettuun maailmankatsomukseen ja 

tiedekirjallisuuden vaikutukseen omaan maailmankatsomukseen (kts. taulukko 24; 

kts. myös iän ja uskonnollisen kiinnostuneisuuden välisestä suhteesta liite 2, kuvio 

31: nuorempien kiinnostus on runsaampaa kukin vanhemmilla ikäryhmillä, ja yli 60-

vuotiaat eivät tässä kysymyksessä halua ottaa kantaa!).  

Tärkein Jumalaan uskomisen selittäjä tässä mallissa on uskonnollisen heräämi-

sen kokeminen. Tiedekirjallisuuden merkityksen väheksyminen ja eheäksi koetun 

elämänkatsomuksen puuttuminen nousevat selittäviksi tekijöiksi lähinnä siksi, että 

ateisteiksi itsensä luokittelevissa ei ole juurikaan sellaisia, jotka luonnehtisivat tiede-

kirjallisuuden merkitystä olemattomaksi tai elämänkatsomustaan epätyydyttäväksi, 

kun taas uskovissa heitä on jonkin verran (uskovistakin kuitenkin suurin osa luon-

nehtii elämänkatsomustaan eheäksi ja tyydyttäväksi). Muuttujilla, kuten ”miten on 

onnistunut elämässä”, ”onko rakastavia läheisiä”, ”pelkääkö kuolemaa”, ”ovatko 

elämäntavat raittiit”, ”onko vanhempien maailmankatsomus lähellä omaa” tai ”on-
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ko tieteen harjoittaminen vaikuttanut omaan maailmankuvaan”, ei ole tilastollisesti 

merkitsevää selitysvoimaa Jumalaan uskomisen selittäjänä.  

Taulukko 24. Regressioanalyysi Jumalaan uskomista selittävistä tekijöistä (N=241; mallin selitysaste 
Cox & Snellin mukaan 71,9 %). 

Lineaarista askeltavaa regressioanalyysiä sovellettaessa jumalauskoa selittäväksi 

tekijäksi nousee erittäin merkitsevällä tasolla materialistisen orientoituneisuuden 

vähäisyys (kts. kuvio 32; selitysaste 82,2 %). Tieteen mahdollisuuksiin uskomisella, 

eikä katsomukseen vaikuttaneilla kolmella faktorilla (maailmaan suuntautuneisuus, 

perinteisten vaikuttajien arvostaminen ja kehitysvuosiin vaikuttaneiden arvostami-

nen) ole jumalauskoa tilastollisesti merkitsevästi selittävää vaikutusta. Tärkeimmiksi 

jumalauskoa selittäviksi tekijöiksi nousevat täten uskonnollisen heräämisen koke-

minen ja materialistisen orientoituneisuuden vähäisyys. 

Kuvio 32. Materialistisen orientoituneisuuden vähäisyys jumalauskoa selittävänä tekijänä. Askeltaval-
la regressiomallilla syntynyt tulos (N=136; Jumalauskoa määritelty ottamalla  asteikolla 1–5 kantaa 
väitteeseen ”Tuntuu uskottavalta, että  jokin korkeampi voima, Jumala tai jonkinlainen henkinen juma-
luus on olemassa ja vaikuttaa tässäkin maailmassa”. Asteikossa 1 = samaa mieltä, 2 = lähes samaa 
mieltä, 3 = osin samaa, osin eri mieltä, 4 = jokseenkin eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä.) 

Materialistisuusorientaation voimakkuus
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Muuttuja Regressiomalli Chi-Square df Sig. 

Sukupuoli 423,05 17,87 4 ,001 

Kirkon jäsenyys 425,24 20,05 4 ,000 

Uskonnollinen kiinnostuneisuus 436,46 31,27 8 ,000 

Uskonnollinen herääminen 478,70 73,52 16 ,000 

Tiedekirjallisuus 442,32 37,14 16 ,002 

Eheä elämänkatsomus 446,63 41,44 16 ,000 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

5.1. Millaisia ovat yliopisto-opettajina toimivien tiedeihmisten 
maailmankuvat ja   –katsomukset? 

 

Edellä esitettyjen tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että suomalaisten 

tiedeihmisten maailmankuvat ja -katsomukset eivät ole juuri millään tarkastelluilla 

osa-alueilla sisällöllisesti kovin yhteneväiset. Katsomukset muodostavat pikemmin-

kin kirjon, mistä löytyvät esimerkiksi uskonnollisuus – materialistisuus-

orientoituneisuuksien ääripäät, mutta näiden lisäksi katsomusten moni-ilmeinen 

spektri, kuten yleensäkin laajempien ihmisryhmien käsityksiä tutkittaessa. Tämän 

perushavainnon ohella voidaan kuitenkin nostaa esiin asioita, joissa tiedeihmisten 

enemmistön linjaukset ovat tiettyihin suuntiin painottuneita. 

5.1.1. Materialistis-reduktionistinen suuntautuneisuus 

Aineistosta laaditun faktorianalyysin ja sen pohjalta rakennetun materialistisuuden 

voimakkuutta mittaavan summamuuttujan jakaumaa voidaan pitää eräänä tiedeih-

misten maailmankuvaa ja –katsomusta luonnehtivana päätuloksena. Merkittävintä 

siinä on jakauman kiistaton painottuminen materialistisuuden suuntaan. Kyse on 

maailmankuvallisesta näkemyksestä, jossa oletetaan, että maailmalla ei ole mitään 

yliluonnollista alkua, elämä on pitkän evoluutiokehityksen tulosta ja ihminenkin 

vain osa luontoa, jonka henkisetkin ominaisuudet ovat periaatteessa redusoitavissa 

fysikaalisiksi ja neurokemiallisiksi tapahtumiksi. Materialistisuus-summamuuttujan 

taustalla nämä asiat painottuvat yliopisto-opettajilla suunnilleen seuraavasti: dar-

winistiseen evoluutioon uskovia on yli 80 %, maailmankaikkeuden luonnolliseen 

syntyyn uskoo noin 60 %, ja suunnilleen 50 % on niitä, jotka ajattelevat ihmisen 

henkistenkin ominaisuuksien olevan redusoitavissa fysikaalisiksi ja neurokemialli-

siksi tapahtumiksi. Vastaavasti selvästi eri mieltä näistä kysymyksistä on evoluution 
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osalta noin 5 %, maailman synnyn ja ihmisen psyyken redusoitavuuden osalta noin 

20 %.  

Materialistisuusorientoituneisuutta selittävät erittäin merkitsevästi tieteellisen 

kirjallisuuden ja tutkimuksen arvostaminen sekä kriittisyys jumalauskoa kohtaan. 

Tulosta voi pitää kummankin tekijän osalta odotettuna. Tiede tuottaa tieteellistä 

selitystä maailmasta, minkä seurauksena tapahtuu myös naturalistisen maailmankat-

somuksellisen asennoitumisen vahvistumista, kuten mm. Freud (1981, 555-569), 

Dennett (2006, 12–53, 359–386) ja Pyysiäinen (2003, 70) ovat olettaneet. On myös 

ymmärrettävää, etteivät materialistis-naturalistisesti todellisuuteen suhtautuvat ole 

rakentaneet elämäänsä Jumalaan uskomisen varaan.  

Evoluution osalta hypoteesina oli, että yliopisto-opettajien enemmistö hyväk-

syisi vahvaa tieteellistä tukea saaneen darwinistisen evoluutioteorian, kuitenkin niin, 

että ne tiedeihmiset, jotka uskovat Jumalaan, ajattelisivat elämän synnyn ja evoluu-

tion olevan jumalallista luomistyötä. Jumalaan uskovien oletettiin pitävän maailman 

syntyä taustaltaan yliluonnollisena, kun taas ateistien pelkästään fysikaalisena ja 

luonnollisena tapahtumana.  

Hypoteesit osoittautuivat pääosin paikkansa pitäviksi. Evoluutioon us-

komisen osalta oletukset olivat kohdallaan, mutta hieman yllättävää oli, että 

myös Jumalaan uskovien keskuudessa oli niitä, joiden mielestä maailman 

syntyyn ei liity mitään yliluonnollista.  

Vaikka suomalaisissa yliopistoissa on runsaasti Jumalaan uskovia opettajia, evo-

luution vastustajia heissä on varsin vähän. Voidaankin todeta, että evoluutiousko 

on yliopisto-opettajien suurta enemmistöä maailmankuvallisesti yhdistävä piirre. 

Evoluutiotutkijat ovat täten onnistuneet vakuuttamaan tiedeyhteisön teoriastaan 

(vrt. Leakey 1994, Mayr 1997, Gould 2002 ja Dawkins 2003). Ei kuitenkaan voida 

olla huomioimatta sitä, että pienen evoluutiota ehdottomasti vastustavan joukon 

lisäksi on melko suuri joukko evoluution kannattajia, jotka haluavat jättää tilaa Ju-

malan olemassaololle kannattaen ns. teististä evoluutiota, jollaista mm. McGrath 

(2006, 74–75) ja van Inwagen (2006) ovat markkinoineet. Puolimatkan (2008) toi-

vomukselle kyseenalaistaa evoluutio ei yliopistoista juuri tullut tukea. 

Väitteeseen, että teistisen evoluution kannattaja olettaa turhaan jumalallisia vai-

kutuksia maailmassa, neljännes valitsi vastausvaihtoehdon ”osin samaa, osin eri 

mieltä”. Valinta saattaa kertoa siitä, että monet Jumalaan uskovat kokevat vaikeutta 

yhdistää tieteen tulokset haluunsa uskoa mystisempiin maailmanselityksiin. Hienoi-

nen ristiriita tulee ilmi mm. siinä, että väite (3 i) ”tuntuu uskottavalta, että jokin 

korkeampi voima, Jumala tai jonkinlainen henkinen jumaluus on olemassa ja vai-

kuttaa tässäkin maailmassa” jakaa kaikki vastaajat kahteen lähes yhtä suureen leiriin 
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(sekä puolesta että vastaan n. 40 %) ”osin samaa, osin eri mieltä” olleiden ja vas-

taamattomien määrän jäädessä vain noin 20 prosenttiin, kun taas teistisen evoluu-

tio-oletuksen turhuutta ehdottaneessa väitteessä (4 g) jumalauskon puoltajistakin 

noin puolet jää epäröiviksi (”osin samaa, osin eri mieltä” vastanneet ja väitteeseen 

vastaamattomat yhteensä 38 %).  

Erään vastaajan esittämä hämmästely luonnonilmiöiden monimutkaisuuden ke-

hittymisestä lienee yleisemminkin syy, miksi monet tiedeihmisetkin ovat edelleen 

taipuvaisia ottamaan vakaumusorientaatioissaan huomioon mahdollisuuden, että 

kaiken takana olisi sittenkin älykäs suunnittelu. (Näin myös Puolimatka 2008, 464–

475: niin sanottuun kosmiseen hienosäätöön sisältyy fyysikoiden mukaan monia 

fysikaalisia vakioita, joiden on oltava täsmälleen sellaisia, kuin mitä ne maailman-

kaikkeudessamme ovat, että tämä maailmankaikkeus yleensä voi olla olemassa.) 

Evoluutiousko on mitä ilmeisimmin asia, jossa tieteelliset faktat ovat alkaneet 

vakavasti syrjäyttää – erityisesti luonnonvalintaan perustuvan mekanismin ymmär-

retyksi tulemisen ja sekä geenitutkimuksen että paleontologisten tutkimusten tälle 

antaman tuen myötä – ajatusta jumalallisesta luonnonhistorian ohjaamisesta (vrt. 

Sintonen 1999). Mikään ei kuitenkaan edelleenkään estä ihmisiä uskomasta teisti-

seen evoluutioon ja ainakin parikymmentä prosenttia tiedeihmisistäkin tekee näin.  

Jumalaan uskominen on kuitenkin muuttunut ongelmalliseksi: Jumalalle jäävä rooli 

maailmassa on jatkuvasti kaventunut ja erityisesti uskonnollinen fundamentalismi 

koetaan vastenmieliseksi. Kun tähän vielä lisätään tieto ihmisen geneettisestä lä-

hisukulaisuudesta kädellisten kanssa (vrt. Paloheimo 2002, 122–123), tulee ymmär-

rettäväksi, miksi usko ihmislajin ainutlaatuisuuteen jumalallisen luomistyön kruu-

nuna ei huomattavaa osaa tiedeihmisistä vakuuta.  

Vaikka tiedeihmiset eivät kovin suuressa määrin usko yliluonnollisiin ilmiöihin 

tai edes ihmisen sielun kuolemattomuuteen, heistä kuitenkin noin 40 % uskoo Ju-

malan tai jonkinlaisen henkisen jumaluuden olemassaoloon. Tuloksessa on tiettyä 

ristiriitaisuuden tuntua; jos henkilö uskoo Jumalaan, luulisi hänen uskovan myös 

muihin yliluonnollisiin asioihin tai edes ihmisen kuolleista herätettävyyteen. Saman-

suuntainen ristiriitaisuus on ilmennyt myös aiemmissa ihmisten uskonnollisuutta 

koskeneissa tutkimuksissa; ihmiset saattavat uskoa Jumalan olemassaoloon, mutta 

tästä huolimatta he eivät usko kuolemanjälkeiseen elämään (Kääriäinen ym. 2003: 

285–287; Helve 2002). 

Jumalaan uskomisesta esitettiin hypoteesina, että tiedemaailmassa uskominen 

olisi vähäisempää kuin muun väestön keskuudessa ja etteivät nekään, jotka uskovat 

Jumalaan, edustaisi erityisen fundamentalistista uskonnollisuutta. Uskovaisuudesta 
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oletettiin, että sitä selittävät vahvimmin kotikasvatus, ystävät ja uskonnollinen he-

rääminen. Naisten oletettiin olevan miehiä uskonnollisempia.  

Hypoteesit osoittautuivat muuten oikeaan osuneiksi, mutta uskovaisuut-

ta selittävissä tekijöissä kotikasvatus ja ystävät eivät nouse erityisen merkit-

täviksi tekijöiksi. Uskonnollisen heräämisen kokeminen on sen sijaan mer-

kitykseltään suuri vaikuttaen varsin voimakkaasti tiedeihmisenkin maail-

mankuvaan ja –katsomukseen.  

Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa (Larson & Witham 1997) luonnontieteili-

jöistä n. 40 % uskoi Jumalaan, n. 45 % ei uskonut (vrt. Vaughan, Smith ja Sjoberg 

1966: kuolemanjälkeisyyteen uskomisessa hieman matalammat prosenttimäärät), 

mikä vastaa hyvin myös Suomen yliopistojen kokonaistilannetta. Jumalausko on 

Suomessakin tiedepiireissä vähäisempää kuin muun väestön keskuudessa ja vastaa-

vasti ateistien määrä runsaampi – näin erityisesti teknillisten tieteiden / luonnontie-

teiden ja yhteiskuntatieteiden edustajien keskuudessa. Tosin uusimpien tutkimusten 

mukaan myös muun kansan keskuudessa uskovaisuus on selvästi aiempaa vähäi-

sempää (Ketola 2011). 

Vaikka tehdyssä tutkimuksessa vastausprosentin alhaisuuden vuoksi tulosten 

yleistettävyyteen liittyy ongelmia, voitaneen tuloksia pitää suuntaa-antavina myös 

siltä osin, että suomalaisissa yliopistoissa on Jumalaan uskomisessa selvät erot paitsi 

tieteenalojen, myös yliopistojen, puoluesuuntautuneisuuden ja sukupuolten välillä. 

Yllättävänä tietona ei voitane pitää sitä, että naiset ovat uskonnollisempia kuin mie-

het (Vyse 1997, Stark 2002 ja Aarnio 2007), tai että pohjoisemman Suomen yliopis-

toissa on vähemmän uskontokriittisyyttä kuin Etelä-Suomen yliopistoissa (vrt. Hel-

ve 2002: pääkaupunkiseudun nuoret ovat selvästi vähemmän uskonnollisia kuin 

maakuntien nuoriso), mutta odottamattomana voidaan pitää tuloksia, joiden mu-

kaan RKP:n kannattajista ei Jumalaan uskovia vastaajia löytynyt, ja että lääketieteili-

jät, joiden koulutus nojaa luonnontieteeseen, ja jotka kannattavat enemmistön osal-

ta myös reduktionismia, ovat kuitenkin selvältä enemmistöltään myös Jumalaan 

uskovia (osa ryhmästä edustaa tosin hoitotiedettä). Teknillisten tieteiden / luon-

nontieteiden ja yhteiskuntatieteiden edustajien runsasta ateismin ja agnostisismin 

kannatusta (noin kolme neljäsosaa) ei voitane pitää suurena yllätyksenä. 

Huomionarvoista on, että jotkut yliopisto-opettajista näyttävät suhtautuvan 

henkilökohtaista jumalasuhdetta kohtaan myönteisesti, vaikka eivät suoranaisesti 

Jumalaan uskoisikaan. Tulos tukee Knuuttilan (2001, 308–313) esittämää arvelua 

kristillisen agnostisismin olemassaolosta. Nyt käytetty kategoriointi paljastaa selväs-

ti, että sekä agnostikoissa että ateisteissa on hyvinkin vastakkaisesti Jumalaan ja 

uskoon suhtautuvia ihmisiä. Sekä osalle ateisteista että osalle agnostikoista kris-
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tinusko näyttäytyy jokseenkin myönteisenä asiana siitä huolimatta, että he eivät itse 

Jumalaan usko tai ovat epävarmoja Jumalan olemassaolosta. Monien on myös vai-

kea määritellä itseään kuuluvaksi johonkin tiettyyn uskomiskategoriaan (vrt. Knuut-

tila 2001, 308–313; Dennett 2006, 221: ”On täysin mahdollista olla ateisti ja uskoa 

Jumalaan.”).  Oleellista on myös se, missä muodossa uskomiskysymyksiä ihmisille 

esitetään; vastauksista saatetaan vetää vääriä johtopäätöksiä, ellei kysymyksissä ole 

otettu huomioon hienovaraisten uskomistulkintojen monisyistä kirjoa. 

Näyttää siltä, että osa tiedeihmisistä elää tilanteessa, jossa he hyväksyvät natura-

listis-materialistisen maailmankuvan, mutta haluavat samalla pitää kiinni jonkinlai-

sesta optiosta mystisempiinkin uskomuksiin.  Huomattavan paljon vastaajissa on 

niitä, jotka edustavat pehmeää ateismia tai vielä pehmeämpää agnostisismia. Ilmei-

sesti heidän tilanteensa on useissa tapauksissa sen suuntainen, että heille on kasva-

tuksen, koulutuksen ja yleensä suomalaisen kulttuurin kautta välittynyt melko posi-

tiivinen kuva kristinuskosta, mutta itse uskon pääsisältöön he eivät katso voivansa 

yhtyä.  Myönteisen perusasenteensa vuoksi nämä ateistit ja agnostikot kuuluvat 

suurelta osin edelleen kirkon jäsenyyteen (ateisteista 51 % ja agnostikoista 71 % 

kuuluu ev.lut seurakuntaan). Tilanne vastaa Dennetin (2006) näkemystä siitä, että 

monet ihmiset saattavat pysyä uskonnollisessa yhteisössä siitä huolimatta, etteivät 

enää itse varsinaisesti Jumalaan uskoisikaan. 

Puolimatkan (2007) edustamaa kristillisfundamentalistista maailmantulkintaa 

suomalaisesta tiedemaailmasta ei merkittävässä määrin löydy.  Enemmän löytyy 

sellaista kristillisyyttä, jossa kannatetaan tieteellisesti perusteltuja näkemyksiä, hy-

väksytään esimerkiksi evoluutio, mutta samalla ylläpidetään uskoa siihen, että kai-

ken taustalla on ihmistä korkeampi voima, Jumala. Osa näistä kristityistä tiedeihmi-

sistä tiedostaa uskomuksiinsa sisältyvää sisäistä ristiriitaa, mutta kokee tulevansa sen 

kanssa toimeen. Tutkimustulos tukee tältä osin Epsteinin ym. (1996) havaintoa 

ihmisten kyvystä toimia joustavasti tilanteiden mukaan käyttäen rinnakkain ratio-

naalis-analyyttista ja intuitiivis-kokemuksellista ajattelustrategiaa.  

Voidaan myös todeta, että McGrath (2006, 103-113, 131, 175–202) on oikeassa 

arvellessaan nykyajan valistuneiden kristittyjen olevan varsin liberaaleja kristinuskon 

tulkitsijoita ja toisaalta kriittisiä sen suhteen, miten varmoina tämänhetkisiä tieteelli-

siä ”totuuksia” voidaan pitää. Tällaista tiedekriittisyyttä ilmentää tässä tutkimukses-

sa se, että useimmat tiedeihmisistä (n. 60 %) ja erityisesti Jumalaan uskovat (yli 80 

%) hyväksyvät ajatuksen, ettei tieteen keinoin voida tavoittaa koko todellisuutta. 

Toisaalta selvän enemmistön (n. 60 %) muodostavat ne, joiden mukaan mikään 

paranormaali tai yleensä yliluonnolliseksi tulkittu ei ole sellaista, mitä ei voitaisi 

yrittää tutkia ja selvittää tieteen keinoin. Monet materialistisesti orientoituneet vas-
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taajat näyttävät kuitenkin ajattelevan, että itse materialistiseen todellisuuteen sisältyy 

sellaisia alueita, joita ihmisen on vaikea ellei mahdotonta tutkia tieteellisesti. Kukaan 

vastaajista ei esittänyt Paloheimoa (2002, 220–224) seuraten, että maailmankaikkeus 

olisi kehittyneen materialistisen kognition muokkaama intelligent design –tuote. 

Yliluonnollisiin asioihin uskomisesta oletettiin hypoteesina, että se olisi tiede-

maailmassa melko vähäistä, ja mitä pidemmälle tieteessä on edennyt, sitä vähäisem-

pää uskominen olisi. 

Hypoteesi osoittautui alkuosaltaan oikeaksi: naturalistis-materialistista 

maailmankuvaa edustaessaan tiedeihmiset ovat varsin skeptisiä yliluonnolli-

siin asioihin uskomisissaan; kaksi kolmasosaa heistä ei usko henkimaail-

man olentoihin. Tiedeuralla eteneminen ei sen sijaan näytä korreloivan yli-

luonnollisiin asioihin uskomisen kanssa. Professorikunnasta löytyy suunnil-

leen samassa suhteessa yliluonnollisiin asioihin uskojia kuin muistakin 

opettajaryhmistä.   

Kääriäinen ym. (2003, 285–287) ja Helve (2002, 125, 136, 263) saavat tukea tut-

kimuksilleen, joiden mukaan ihmiset voivat uskoa Jumalaan uskomatta silti kuole-

manjälkeiseen elämään tai enkeleihin. Larson & Witham (1998) ja Graffin & Provi-

ne (2007) eivät sen sijaan saa tukea tutkimuksilleen siitä, että pidemmälle edenneet 

tiedeihmiset olisivat muita materialistisemmin orientoituneita. 

Tieteenfilosofian ehkä kuumimpaan kysymykseen ihmisen psykofysiologiasta 

suurehkolla osalla suomalaisista tiedeihmisistä ei ole selkeätä kantaa. Näin voi pää-

tellä siitä, että ihmisen psykofysiologiaa ja emergenttistä materialismia koskeviin 

väitteisiin tuli determinismiä käsitelleen osion lisäksi kaikkein eniten vastaamatta 

jättämisiä ja ”osin samaa, osin eri mieltä” vastauksia. Toisaalta – kuten edellä todet-

tiin – lähes puolet vastaajista hyväksyy väitteen, minkä mukaan ihmisen psyyke on 

redusoitavissa fysiikkaan ja kemiaan, ja yli 60 % on sitä mieltä, ettei psyyke jatka 

olemassaoloaan kuoleman jälkeen.   

Kun tutkimuksellisena hypoteesina oletettiin, että Suomen yliopistoissa 

esiintyy psykofyysisyyden tulkinnasta erilaisia näkemyksiä ja että ne poik-

keavat toisistaan ainakin uskonnollisen orientoituneisuuden, ehkä myös 

tieteenalan mukaan, voidaan hypoteesin todeta kaikilta osin osoittautuneen 

oikeaksi. Hieman yllättävänä voidaan kuitenkin pitää sitä, että lääketieteilijöissä 

redusoitavuuden kannalla on n. 60 %, vaikka he muutoin edustavat vähemmän 

materialistista perusorientoituneisuutta.  

Noin puolet yliopisto-opettajista on omaksunut varsin anti-dualistisen käsityk-

sen ihmisen psykofyysisyydestä. Kuten mm. Smart (1995, 118-130), Davidson 

(2002, 116–125) ja Lyons (2001, 240–241), päätyvät hekin näkemykseen, ettei dua-
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lismi kelpaa mielen ja aineen välisen suhteen tieteelliseksi selitykseksi. Dualismin 

kannalla yliopisto-opettajista on noin viidesosa. Pääosin dualismin kannattajat ovat 

myös Jumalaan uskovia. 

Millaiset asiat sitten selittävät tiedeihmisillä yleistä naturalistis-materialistista 

suuntautuneisuutta? Vaikka materialistinen suuntautuneisuus näyttää korreloivan 

jossakin määrin monienkin muuttujien kanssa, merkittävimmin sitä näyttävät selit-

tävän kiinnostuksen puute uskonnollisfilosofisia kysymyksiä kohtaan, yleisesti us-

konnon kokeminen merkityksettömäksi sekä tieteellisen kirjallisuuden ja tutkimuk-

sen kokeminen merkittäväksi maailmankuvaa ja –katsomusta muokanneeksi asiaksi. 

Vastaavasti ei-materialistiseen suuntautumiseen ovat vahvimmin olleet vaikutta-

massa uskonto / uskonnollinen herääminen ja muut perinteiset arvot kuten pa-

risuhde / avioliitto. 

Aarnio (2007) ja Lindeman & Saher (2007; myös Lindeman 2008) ovat esittä-

neet, että ihminen saattaa olla hyvin koulutettu ja älykäs, ja hänellä voi silti olla asi-

oista intuitiivisen ajattelun ohjaamana vääriä käsityksiä. Vaikka tiedeihmiset pyrkivät 

analyyttiseen ajatteluun, myös osalla heistä on nyt tehdyn tutkimuksen mukaan 

selvästi intuitiivista ajattelua. Aarnion ja Lindemanin mukaan ihmisten uskossa 

yliluonnollisiin asioihin on kyse siitä, että he sortuvat helposti ns. ydintiedon sekoit-

tamiseen. Tämä pitää todennäköisesti paikkansa, mutta on hieman uskaliasta väit-

tää, että kaikessa yliluonnolliseen uskomisessa olisi kyse ydintiedon perusteettomas-

ta sekoittamisesta. 

Aarnio (2007, 15-16) määrittelee sekä taikauskon, magiikan, paranormaaleihin 

ilmiöihin että yliluonnollisiin asioihin uskomisen identtisesti kategoriavirheiksi, 

missä mentaalisten, fyysisten ja biologisten entiteettien tai prosessien ydinmääritel-

mät sekoitetaan keskenään (näin myös Lindeman, 2008). Fysikaalisilla, biologisilla ja 

psyykkisillä ilmiöillä on kullakin omat perusominaisuutensa, joihin sisältyvän ydin-

tiedon ihmiset omaksuvat intuitiivisesti pääosin jo lapsuudessa. Elolliset olennot 

osataan erottaa elottomista ja mielen sisällöt niiden kohteista.  Lapsikin tietää, että 

esineiden maailmassa pätevät fysiikan lainalaisuudet, eikä esimerkiksi ajatuksen 

voimalla siirretä tavaroita. Mikäli ydintietoa sekoitetaan virheellisesti, päädytään 

taikauskoon, sen eri muotoihin ja seurauksiin. Aarnion määritelmässä oletetaan 

implisiittisesti, että rationaalinen ihminen ei liitä psykologian, biologian tai fysiikan 

maailmaan mitään yliluonnollisuutta, ja mikäli näitä luonnon eri alueisiin kuuluvia 

asioita yhdistellään ydintiedon vastaisesti, kyseessä on armotta epätieteellinen kate-

goriavirhe. Aarnion (2007, 17, 38) mukaan myös kristillinen usko yliluonnollisine 

sisältöineen perustuu kategoriavirheeseen.  
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Intuitiivisen ajattelun korostaminen yliluonnollisiin asioihin uskomisalttiuden se-

littäjänä ei välttämättä osu oikeaan. Kuten Epstein ym. (1996) totesivat ihmisten 

osaavan tilanteen mukaan mielekkäästi vaihtaa ajattelutapaansa rationaalis-

analyyttisen ja intuitiivis-kokemuksellisen tavan välillä, myös nyt tehdyssä tutkimuk-

sessa käy ilmi, että ihmisillä on kykyä analyyttis-rationaaliseen ajatteluun, ja saman-

aikaisesti he voivat kuitenkin kallistua uskomaan jotakin sellaista, mikä näyttäisi 

olevan yliluonnollista. Vastaajissa on esimerkiksi monia, jotka ovat valmiit hyväk-

symään väitteet, että maailmankaikkeus on syntynyt täysin fysiikan pohjalta niin, 

ettei siinä ole syytä olettaa tapahtuneen mitään yliluonnollista, ja että enkeleitä ym. 

henkimaailman olentoja ei ole reaalisesti olemassa, ja että ihmisen psyyke on biolo-

gisen ja kulttuurievoluutiokehityksen tuote eikä voi jatkaa olemassaoloaan kuole-

man jälkeen, ja kuitenkin nämä samat vastaajat ovat myös sitä mieltä, että ”tuntuu 

uskottavalta, että jokin korkeampi voima, Jumala tai jonkinlainen henkinen juma-

luus on olemassa ja vaikuttaa tässäkin maailmassa”. Voihan olla, että Jumalaan us-

komisessa intuitio voittaa rationaalisuuden, kuten Aarnio ja Lindeman olettavat, 

mutta näyttäisi olevan myös niin, että tiedeihmiset ottavat huomioon senkin mah-

dollisuuden, että todellisuus ei välttämättä olekaan lopulta yksiselitteisen selvästi 

niiden rajojen puitteissa olevaa, mitä ihminen voi tieteen keinoin tavoittaa. Näin 

ajatellen tilan jättäminen yliluonnollisuuden mahdollisuudelle on rationaalista ja 

perusteltua (vrt. Blackmore 2001: ”absoluuttista varmuutta yliluonnollisen olemas-

saolosta / olemattomuudesta ei ole saatu, mutta luultavasti sitä ei ole olemassa”).  

Gouldin (1999) käsitys, että usko ja tiede voidaan erottaa sopusointuisesti eri 

alueiksi, näyttää sopivan osalle tiedeihmisistä. Yleisemmin linjana on kuitenkin, että 

vaikka tieteen ei uskota pystyvän selittämään kaikkea, ei tilaa silti olla valmiita jät-

tämään uskonnollekaan.  

Moraalitietoisuuden kehittymisestä hypoteesina oli, että Jumalaan uskovat ajat-

telisivat moraalin perustan tulevan ihmisen ulkopuolelta, kun taas ateistit ajattelisi-

vat moraalin olevan evoluutiokehityksen tuotosta.  

Hypoteesin voidaan katsoa osoittautuneen paikkansa pitäväksi, vaikka-

kin Jumalaan uskovissa on merkittävä osa myös niitä, jotka ajattelevat mo-

raalin olevan evoluution tuotosta ja ateisteissa vastaavasti niitä, jotka eivät 

näe moraalia evoluution tuotoksena.  

Selvä enemmistö tiedeihmisistä pitää evoluutioon uskomista moraalin kannalta 

ongelmattomana (vrt. Dennett 2003, 193–218; Dawkins 2007, 220–244; Blackmore 

1999, 147–174). Pääosin tiedeihmiset näyttävät ajattelevan, että moraali on sekä 

biologisen että kulttuurievoluution tuotosta. Näkemyksen artikuloi eräs vastaaja 

osuvasti: ”Esimerkiksi sellaista keskustelua moraalista on turha käydä, jossa vain 
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lähdetään siitä, että moraalilla ei ole mitään evoluutiobiologista tai yhteiskunnallista 

perustaa.” 

5.1.2. Poliittinen suuntautuneisuus ja sen yhteys metafyysiseen orientoitunei-
suuteen  

Yliopisto-opettajien poliittiset suuntautumiset eivät jakaudu normaaliväestön mu-

kaisesti tulosten poiketessa merkittävästi kaikkia äänestäjiä koskevista valtakunnalli-

sista tuloksista. Hypoteesi, että kokoomus, SDP ja vihreät saisivat eniten 

kannatusta etelän yliopistokaupungeissa, ja että muualla Suomessa esiin 

nousisivat keskusta, kokoomus ja SDP, osoittautuu kokoomuksen ja vihrei-

den osalta oikeaksi, mutta yllättävää on niiden selkeä ylivalta. SDP:n kanna-

tus jää kaikkialla varsin vähäiseksi ja keskustaakin kannatetaan runsaam-

min ainoastaan Oulussa. 

Kokoomuksen kannatusta yliopisto-opettajien keskuudessa voitaneen pitää odo-

tettuna, mutta vihreiden saamaa kannatusta yllättävänä. Heidän osuutensa on ylei-

siin valtakunnallisten vaalien tuloksiin verrattuna jopa nelinkertainen. Perussuoma-

laisten kannatuksen nousua ei ollut tutkimuksen toteutusvuonna (2003) yliopisto-

maailmassa havaittavissa. 

Eri yliopistojen puoluepoliittisista suuntautumisista ei ole olemassa aiempaa tut-

kittua tietoa, mutta yleisesti lienee esimerkiksi oletettu, että Tampereen yliopisto 

olisi erityisen vasemmistohenkinen. Nyt tehdyn kartoituksen mukaan sekä SDP:n 

että vasemmistoliiton kannatus jää Tampereen yliopistossa marginaalisen vähäisek-

si. Vihreiden kannatus on sielläkin muihin puolueisiin verrattuna ylivoimaista. Tu-

losten luotettavuuteen liittyy kuitenkin epävarmuutta siksi, että Tampereenkin yli-

opiston osalta vastanneiden määrä jäi melko vähäiseksi. 

Koska politiikassa käsitellään laaja-alaisesti yhteiskunnallisia kysymyksiä, on 

ymmärrettävää, että puoluepoliittisilla suuntautumisilla on korrelatiivisia yhteyksiä 

monien katsomuksellisten orientoitumisten kanssa. Tämän tutkimuksen perusteella 

näyttää siltä, että vihreät, vasemmistoliittolaiset, SDP ja ruotsalaiset ovat vahvim-

min materialistis-reduktionistisen maailmankuvan kannattajia, kristilliset ja keskus-

talaiset vähiten.  

RKP on tavallisesti sijoitettu puoluepoliittisessa kentässä lähelle keskustaa, mut-

ta nyt tutkitun otoksen kohdalla se näyttäisi sijoittuvan arvoiltaan hyvinkin paljon 

liberaalimpaan suuntaan, jossa korostuvat mm. vahvasti tiedemyönteinen ja ateistis-

agnostinen orientoituneisuus. Kristillisdemokraattien uskonnollisuus ja materialis-
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tis-reduktionistisen orientaation vastaisuus on hyvin selkeätä, mutta myös odotet-

tua. Keskustassa orientoituneisuus on samansuuntaista kuin kristillisillä, mutta ei 

aivan yhtä vahvasti. Kokoomuslaiset näyttävät olevan kristillisten ja keskustalaisten 

tapaan lapsuudenkotiaan ja kehitysvuosiinsa vaikuttaneita arvostavia ja siten 

useimmiten myös myönteisesti uskonnollisuutta kohtaan suhtautuvia, mutta eroa-

vaisuutta löytyy siten, että kokoomuksessa on kuitenkin melko runsaasti myös ma-

terialistisemmin orientoituneita henkilöitä. Vihreät, vasemmistoliitto ja SDP leimau-

tuvat useissa kysymyksissä samanhenkisiksi; he eivät arvosta erityisen vahvasti koti-

taustojaan ja kehitysvuosiinsa vaikuttaneita vaan enemmänkin elämänkokemusten, 

tieteen ja kirjallisuuden kautta tulleita vaikutteita, minkä myötä katsomuksellinen 

orientoituminen on painottunut materialistiseen, ei-uskonnollisuuden suuntaan. 

Tosin sosiaalidemokraateissa on enemmän myös Jumalaan uskovia henkilöitä kuin 

vihreissä ja vasemmistoliittolaisissa. 

Vaikka puoluepoliittinen suuntautuneisuus näyttää määrittävän melko selkeästi 

tiettyjä metafyysisiä katsomuksia, yksiselitteisesti ihmisten maailmankatsomukselli-

sia orientoituneisuuksia ei niiden perusteella kuitenkaan voida päätellä, kuten mate-

rialistisuusorientaatiota selittävien tekijöiden analysoimisen yhteydessä ilmeni.  

5.1.3. Positivismi vs. fenomenologia 

Yliopistot edustavat tiedemaailmaa, ja siksi siellä toimivien opettajien voitaneen 

ajatella edustavan tieteellistä maailmankuvaa. Jotkut heistä mieltävät kuitenkin tie-

teellisen maailmankuvan niin yleväksi, etteivät sellaiseen välttämättä ainakaan itse 

koe yltävänsä. Professoritasollakin saatetaan todeta: ”En pidä itseäni varsinaisena 

tiedemiehenä”, kuten eräs kyselyyn osallistuneista totesi. Osalle tieteellinen maail-

mankuva assosioituu positivistiseen tieteenfilosofiaan, jonka todellisuuskäsityksiin 

ei haluta samaistua. Useissa vapaamuotoisissa vastauskommenteissa tuotiin tällai-

nen kanta voimakkaasti esille. Heidän ajatuksissaan tieteen katsotaan tavoittelevan 

lopullista totuutta, mutta koska se on fenomenologisesta näkökulmasta tarkastelta-

essa ainakin pääosin saavuttamatonta, sitä (tieteellistä totuutta) ei koeta voitavan 

saavuttaa. Laajemminkin tiedeihmiset ovat tutkimuksen mukaan varsin kriittisiä 

tieteen mahdollisuuksiin uskomisessaan, mitä voidaan pitää toisaalta yllättävänä, 

mutta toisaalta realistisena tieteen reunaehtojen tunnistamisena. 

Eräänä tutkimuksellisena hypoteesina oli, että yliopisto-opettajat osaavat olla 

kriittisiä myös tieteellisesti tuotettua tietoa kohtaan. Hypoteesi osoittautui paik-
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kansa pitäväksi. Suuri enemmistö on täten omaksunut asennoitumisen, minkä 

puolesta mm. Niiniluoto (2002, 139–140, 151) on pyrkinyt artikuloimaan. 

Positivistinen perusasennoituminen on omiaan tukemaan uskoa deterministi-

seen maailmaan. Tältä osin tutkimuksellisena hypoteesina oli, että teoreettiseen 

determinismiin uskotaan ainakin teknillisten tieteiden parissa melko vahvasti, mutta 

ihmisen henkisempien alueiden selittämisessä determinismillä ei ainakaan humanis-

tien ja yhteiskuntatieteilijöiden joukossa ole oletettavasti suurta kannatusta.  

Saatujen tulosten mukaan teknillisten tieteiden edustajissa determinis-

min kannatus on suhteessa muihin tieteenaloihin laajinta, mutta heidänkin 

keskuudessaan kannatus jää alle 50 prosentin. Humanistit ovat hypoteesin 

mukaisesti kriittisiä henkisemmille alueille suuntautuvaa determinismiä 

kohtaan, mutta vastoin oletusta yhteiskuntatieteilijöissä on henkisemmille-

kin alueille ulottuvaa determinismi-uskoa kohtalaisen runsaasti (33 %).  

Odottamattomana voidaan pitää tulosta, minkä mukaan lääketieteilijöissä on eri-

tyisen vähän determinismiin henkisemmillä alueilla uskovia (6 %) – näin erityisesti 

siksi, että enemmistö heistä (60 %) kuitenkin uskoo psyykenkin olevan redusoita-

vissa materiaan.  

Positivistisesti ja fenomenologis-hermeneuttisesti suuntautuneiden tiedeihmis-

ten välillä on olemassa perusnäkemysero, mikä tulee todennäköisesti säilymään. 

Näyttöä tästä saamme tiedelehtien sivuilta jatkuvasti. Esimerkin kiistan luonteesta 

tarjoaa tutkija Aimo W. Keto puolustaessaan voimakkaasti 20.12.2005 mielipidekir-

joituksessaan Helsingin Sanomissa positivistisia tieteitä. Hän päättää kirjoituksensa 

fenomenologeja uhmaten: ”Kulttuuri- ja yhteiskuntatieteissä on levinnyt filosofis-

peräinen essee- ja pohdintatieteily, tosiasiaesityksillä sinänsä ei ole mitään arvoa. 

Fysiikka ja biologia ovat oivana esimerkkinä siitä, mihin saavutuksiin todellisuus-

pohjainen tutkimus kykenee.” 

Postmodernismin hengessä 1990-luvulta lähtien on näyttänyt siltä, että feno-

menologinen näkökanta – totuuksia avoimiksi jättämään vaativa ideologia – olisi 

ollut vahvoilla tiedemaailmassa. Nyt tehty tutkimus antaa viitettä siitä, että feno-

menologisesti suuntautuvia yliopisto-opettajia on runsaasti, mikäli asiaa lähestytään 

tieteen mahdollisuuksiin uskomisen näkökulmasta, mutta tilanne muuttuu toisenlai-

seksi, kun asiaa tarkastellaan luonnonlakeihin uskomisen näkökulmasta.  Näyttää 

myös siltä, että orientoituneisuudet menevät jossakin määrin tieteenalojen mukaan. 

Jos yliopiston opettaja on esimerkiksi rovaniemeläinen kasvatustieteilijä, hän to-

dennäköisesti on kallellaan fenomenologiaan, uskoo Jumalaan ja katsoo, ettei tie-

teen keinoin voida selvittää kaikkia maailman mysteerejä. Jos taas opettaja tulee 

vaikkapa teknillisestä yliopistosta ja opettaa fysiikkaa, hän ei todennäköisesti usko 
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Jumalaan, omaa kriittisen realistisen asennoitumiskannan tietoon ja uskoo, että 

maailman mysteerit avautuvat ihmiselle tieteellisen tutkimuksen myötä yhä pidem-

mälle ja pidemmälle.  

Tieteenalojen vertailussa voidaan nostaa esiin tutkimustulos, minkä mukaan yh-

teiskuntatieteilijät ovat selvästi kasvatustieteilijöitä sekulaarimpaa joukkoa. Ilmeisen 

oikeaan osuu erään kasvatustieteilijän arvioiva kommentti tieteenalansa tieteenfilo-

sofisista perusorientaatioista: 

Minä lienen Suomen ainoita tietoisesti kriittistä tieteellistä realismia edustavia kasvatustietei-

lijöitä.  

On kuitenkin kyseenalaista muodostaa liian yksioikoisia stereotypioita eri alojen 

edustajista. Kasvatustieteilijöiden kirjoista löytyy toki pääasiassa fenomenologista 

suuntautuneisuutta, mutta toisaalta myös selvää pyrkimystä tuottaa todellisuudesta 

objektiivista tietoa mertonilaisessa hengessä. ”Johdatus kasvatustieteisiin” -

kirjassaan Rinne ym. (2002, 8–11) toteavat varsin avoimesti, että kasvatustieteillä on 

vahvasti soveltavana ja ns. pehmeänä tieteenä ollut vaikeuksia saada arvostusta 

kovien tieteiden rinnalla. Tuosta alennustilasta kirjoittajat kuitenkin toivovat nous-

tavan tuottamalla teoreettista tietoa – kokonainen kuvailu- ja selittämisjärjestelmä – 

ilmiöistä kasvatus, koulutus, kasvu ja oppiminen.  

5.2. Voidaanko tiedemaailman käsityksistä ennakoida laajemminkin 
maailmankuvan muuttumista? 

Tavallisen kansan käsityksiin verrattaessa yliopistoväen uskomuksissa löytyy poik-

keavuutta monissa asioissa. Pääsääntönä on, että asioissa, joissa tavallinenkin kansa 

on etääntynyt perinteisistä näkemyksistä, mystiikasta ja esimerkiksi kristinuskon 

dogmeista, yliopistoväki on tuossa etääntymisessään vielä pidemmällä. Esimerkeiksi 

kelpaavat yhtä hyvin uskominen ufoihin, enkeleihin, henkiolentoihin, kuolemanjäl-

keisyyteen, luomiseen kuin Jumalaankin.  

Esimerkiksi aitoihin ufohavaintoihin (ulkoavaruudesta tulleita) uskoi vain 4,3 % 

vastanneista, kun kirkkomonitor-tutkimuksessa vuodelta 1999 (Ketola 2003, 71) 

ufovierailuja piti vähintäänkin todennäköisenä 20 % suomalaisista. On toisaalta 

huomattava, että tavallistenkin suomalaisten osalta saadaan hyvin erilaisia tuloksia 

esimerkiksi ikäryhmittäin ja alueittain (Niemelä 2011). Helena Helven (2002) tutki-

mukseen perustuen näyttää siltä, että pääkaupunkiseudun nuorten maailmankuvat 

ovat keskimäärin lähempänä yliopisto-opettajien maailmankuvia kuin maaseudulla 

asuvien nuorten maailmankuvat. Sekä pääkaupunkiseudun nuoret että yliopisto-
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opettajat ovat samantapaisesti etääntyneet perinteisistä uskonnollismystisistä orien-

taatioista. 

Johnson ja Barrett (2004), jotka ovat kartoittaneet maailman uskontotilannetta 

jo pitkään, uskovat uskontojen merkityksen säilyvän ainakin seuraavat 200 vuotta. 

Näkemyksensä he perustavat syntyvyyden muutoksiin, muuttoliikkeisiin sekä us-

kontoihin liittymisiin ja niistä luopumisiin. Aiemmasta kehityksestä pääteltävien 

arvioiden mukaan yli 80 % maailman ihmisistä tulisi heidän mukaansa tulevaisuu-

dessa olemaan uskonnollisia. Suurten maailmanuskontojen kannattajien määrät 

tulisivat edelleen kasvamaan ja vaikka ei-uskonnollistenkin ihmisten määrä lisään-

tyisi, heidän suhteellinen osuutensa vähenisi. Uskonnottomien määrän he arvelevat 

vähentyvän alle 10 prosenttiin. Mikäli ihmiset alkaisivat luopua uskosta, se kohdis-

tuisi monoteistisiin uskontoihin, mutta tapahtuisi tutkijoiden mukaan tuskin nope-

ammin kuin 10 prosentilla vuosisadassa. Kristittyjä ja muslimeja olisi tässä skenaa-

riossa maailman väestöstä vuonna 2200 yli 40 prosenttia, ilman laajoja luopumisia 

luultavasti noin 55 prosenttia. 

Johnsonin ja Barrett´in ennakoinnit uskonnollisuuksien määristä perustuvat 

olettamukseen historiallisista jatkumoista ja sellaisina ne voidaan luokitella valistu-

neiksi arvauksiksi. Muunkinlaisia perusteltuja arvauksia uskonnollisuuskehityksestä 

voidaan esittää. 1900-luvun loppupuolella oli havaittavissa uskonnoista irrottautu-

misen vähentymistä, mutta tuo kehitystrendi saattaa jäädä väliaikaiseksi vastareak-

tioksi kommunismin romahtamiselle. Päinvastoin kuin Johnson ja Barrett ennusta-

vat, nyt tehdyn tutkimuksen pohjalta voisi ennustaa, että tieteellisen maailmanku-

van levitessä yhä laajemmin eri puolille maailmaa, uskontoihin tukeutuminen saat-

taakin alkaa vähentyä odotettua nopeammin. Toisaalta on huomattava, että tieteelli-

sen maailmankuvankin omaavat voivat säilyttää uskonnollisuutensa. Sekin on mel-

ko selvää, että tietyt fundamentalistiset uskonnolliset suuntaukset vetoavat voimak-

kaasti ihmisiin, eikä tällä hetkellä ole havaittavissa, että tuollaisten kulttuurien kes-

kellä elävien ihmisten kohdalla olisi vähäisintäkään motivaatiota uskonnollisuudesta 

irrottautumiseen.  

Bainbridge (2004) esittää osin Survey 2000 –tutkimuksiin perustuen, että tieteen 

edistyminen voi saavuttaa ihmisten mielissä selitysvoimaa, joka alkaa todellakin 

jättää uskonnot taakseen, mutta näin tapahtuu vain niillä alueilla maailmassa, joilla 

syntyvyys on alhaista. Korkean syntyvyyden maissa uskonnollisuus puolestaan li-

sääntyy. Lopputuloksena koko maailman osalta olisi tällöin uskonnollisuuden suh-

teellinen lisääntyminen. 

Kirkon tutkimuskeskus on tulkinnut joidenkin tutkimustensa perusteella juma-

lauskon lisääntyneen Suomessa (esim. Ketola 2003). Yliopistomaailmassa uskovai-
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suus näyttää olevan vähäisempää kuin tavallisen kansan keskuudessa, mutta on 

vaikea arvailla, onko se yliopistopiireissä lisääntynyt vai vähentynyt. Voidaan vain 

todeta, että sitä kuitenkin edelleen esiintyy melko runsaasti – ei kuitenkaan kovin 

fundamentalistisissa muodoissa. Samoin kuin keskustelu fenomenologiasta tulee 

jatkumaan, samoin voi ennustaa käyvän myös keskustelulle Jumalan olemassaolos-

ta. Uskolle jää lähes aina tilaa, koska ”jumalallinen vaikutus” voidaan tulkita muut-

tuvissakin maailmankuvissa aina uudelleen (Pyysiäinen 2003, 69–70; Rue 2005).  

Huomionarvoisena seikkana voidaan pitää myös sitä tutkimuksen tulosta, minkä 

mukaan ne vastaajat, jotka kokivat maailmankatsomuksensa poikkeavan vanhempi-

ensa maailmankatsomuksesta, olivat poliittiselta suuntautuneisuudeltaan Vihreiden 

kannattajia, kun taas päinvastaisessa tapauksessa suosittiin Kokoomusta. Tulosta 

selittänee pääosin se, että Vihreitä ei ole ollut poliittisena puolueena aikana, jolloin 

vastaajien vanhemmat ovat omia näkemyksiään puoluepolitiikasta muodostaneet. 

On lisäksi ilmeistä, että vanhemman väestönosan keskuudessa Vihreiden kannatus 

on edelleen melko vähäistä. 

Onko sitten niin, että tieteiden välillä ilmenneet maailmankatsomukselliset erot 

niin puoluepoliittisen suuntautumisen kuin esimerkiksi Jumalaan uskomisen koh-

dalla olisivat seurausta nimenomaan siitä, että tietyt tieteenalat johtavat tietyntyyp-

piseen maailmankatsomukselliseen orientoitumiseen? Aiemmissa maailmalla – pää-

asiassa yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa –  tehdyissä tutkimuksissa (mm. Otis & 

Alcock 1982; Grimmer ja White 1992; Vyse 1997; Aarnio 2007) on todettu, että 

tieteenalojen välillä on eroja maailmankatsomuksellisissa asioissa, mutta että ne 

johtuvat enemmän opiskelijoiden taustoista ja hakeutumisesta eri tieteenaloille kuin 

siitä, että he opiskellessaan muuttaisivat merkittävästi käsityksiään maailmasta. Nyt 

tehty tutkimus konfirmoi jossakin määrin näitä tutkimustuloksia.  

Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että osalla yliopisto-opettajista on kon-

servatiivisiksi luokiteltavia näkemyksiä, jotka heijastelevat heidän vanhempiensa 

maailmankatsomuksellisia orientaatioita. He ovat myös hakeutuneet tietyille aloille 

mitä ilmeisimmin katsomuksellisten perusorientaatioidensa ohjaamina. Huomatta-

valla osalla on puolestaan varsin liberaaleja maailmankuvaorientaatioita, mutta he 

eivät koe, että nämä orientaatiot olisivat erityisen voimakkaasti seurausta oman 

tieteenalan harjoittamisesta. 

Hieman yli puolet vastanneista lukeutuu niihin, joiden näkemyksiä tieteen har-

joittaminen on muuttanut, mutta heistä on vaikea sanoa, onko muutos käynnistynyt 

jo ennen tieteenalalle hakeutumista, vai vasta alalla toimimisen seurauksena - yksit-

täisten kommenttien perusteella voidaan päätellä, että osalla muutos on alkanut 

ennen tieteenalalle hakeutumista, osalla tieteenalalla toimimisen seurauksena.  Noin 
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viidennes vastanneista näyttääkin lukeutuvan niihin, joiden kohdalla voi puhua 

merkittävästä maailmankatsomuksellisesta muutoksesta, mikä on ollut ainakin hei-

dän oman arvionsa mukaan seurausta tieteen harjoittamisesta. Pääosin he edustavat 

vihreitä arvoja, omaavat materialistis-reduktionistisen maailmankuvan, ja ovat skep-

tisiä suhteessa perinteisiin uskonnollisiin uskomuksiin. Noin 28 % kyselyyn vastan-

neista on sellaisia ateisteja, joiden maailmankatsomuksessa on tapahtunut heidän 

oman arvionsa mukaan merkittävää muutosta.  

Pohdittaessa maailmankuvien ja –katsomusten muutoksia voitaneen ennakoida, 

että vielä lähitulevaisuudessa traditionaaliset, uskonnollisin ja jopa fundamentalisti-

sin viitekehyksin varustetut näkemykset tulevat olemaan maailmanlaajuisesti 

enemmistönä (Johnson & Barrett 2004). Pitkällä aikavälillä muutos lienee kuitenkin 

vääjäämätön; tieteelliset selitykset tarjoavat ihmisille heidän mielestään kestävämpää 

maailmankuvallista ainesta (mm.: Enqvist 1998a; Pyysiäinen 2003; Dawkins 2003; 

Dennett 2006), ja siksi myös ihmisten henkilökohtaisemmat maailmankatsomuksel-

liset orientaatiot rakentunevat tulevaisuudessa enemmän niiden kuin vanhojen us-

konnollisten auktoriteettien varaan (vrt. Ketola 2011). 

5.3. Uusia tutkimuskysymyksiä 

Maailmankatsomusten muuttuminen ja niiden merkitys arjessa voisivat olla jatkossa 

tarkemman analyysin kohteena, koska nyt tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että 

ihmiset eivät välttämättä tulkitse esimerkiksi tieteen kautta muodostuneita käsityk-

siään arkielämää muuttaviksi. On mahdollista olettaa, että yksilö omaksuu kulttuuri-

sessa kasvuympäristössään elämäntavat ja arvot, mitkä säilyvät ja determinoivat 

hänen elämäänsä vahvasti, vaikka tiedollisella tasolla käsitykset maailmasta radikaa-

listikin muuttuisivat. 

Avartavaa saattaisi olla pitkittäistutkimuksen tekeminen erityisesti sellaisten ih-

misten maailmankatsomusten muutoksista, jotka ovat olleet jonkin tietyn katso-

muksellisen orientaation vahvoja kannattajia, mutta ovat sittemmin päätyneet 

muunlaisen orientaation kannattajiksi. Poliittisessa elämässä puhutaan ”loikkareis-

ta”, uskonnoissa ”luopioista”, alakulttuuriryhmissä ”pettureista”. Ehkä tieteessä 

voidaan puhua siistimmin ”paradigman vaihtajista”. Kaikissa edellä kuvatuissa ta-

pauksissa on yksittäisen käsityksiään muuttaneen ihmisen kannalta kyse merkittä-

västä orientaation muutoksesta, minkä vaikutuksia voisi olla mielekästä tutkia niin 

tunnetason kokemuksena kuin sosiaaliseen elämään vaikuttavana asiana. 
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Suomalaisten katsomusorientaatioiden muuttumisissa on havaittavissa erityisesti 

pääkaupunkiseudun nuorten rynnistys kohti uutta (Helve 2002), ja nyt tehdyn tut-

kimuksen mukaan myös tiedeihmisten enemmistö on orientaatioiltaan perusväestöä 

liberaalimpaa. Jatkossa olisi kiinnostavaa seurata, säilyykö näiden ryhmien katso-

musten erilaisuus suhteessa valtaväestöön. Materialistis-reduktionistisen katsomuk-

sen voisi olettaa entisestään laajentavan kannatustaan, mutta tapahtuuko niin todel-

la, ja jos tapahtuu, missä kansan osissa niin tapahtuu? 

On selvää, että tulevaisuudessa tullaan tutkimaan maailmankatsomusten kirjoa 

vähintäänkin samassa määrin, kuin mitä sitä on tehty tähän mennessä. Esimerkiksi 

Kirkon tutkimuskeskus on myös jatkossa kiinnostunut sekä jäsentensä että laajem-

min koko kansankin uskonnollisista käsityksistä. Ehkäpä World values-

tutkimushankettakin jatketaan tulevaisuudessa. Koska eri tutkimukset selkeästi 

kertovat ihmisten irtautuvan kirkon perinteisistä dogmaattisista uskomuksista, ja 

osa sen vuoksi kirkon jäsenyydestäkin, olisi kirkon omien tutkimusten lisäksi to-

dennäköisesti hyödyllistä alkaa selvitellä, millä tavalla ihmiset toivoisivat yhteiskun-

nassa hoidettavan tiettyjä välttämättömiä tai yleishyödyllisiä toimintoja, joista kirkot 

ovat perinteisesti vastanneet. Näitä ovat esimerkiksi hautajaiset, valtakunnalliset 

”puoliviralliset” hartaustilaisuudet, sotilaspappien toiminta ja osin koulujen uskon-

non opetus. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Yliopisto-opettajien maailmankuva ja maailmankatsomus –kyselyssä 
käytetty kyselylomake 

 
Mikäli vastaaja halusi mieluiten vastata ”en osaa sanoa”, häntä ohjeistettiin jät-
tämään ko. kysymys vastaamatta ja kommentoimaan asiaa kommenteille vara-
tussa tilassa, mikä laajeni tarpeen mukaan.  

 

Työpaikkanne (esim. Oulun yliopisto):   

Tiedekunta/ tieteenala:   

Virka-/toiminimike:   

 

Sukupuoli: mies __ nainen ___ Ikä (vuosina):  

 

1. Määritelkää itseänne seuraavien muuttujien osalta: 

kuulun evl. seurakuntaan        en kuulu evl. kirkkoon   

muu uskonto/kirkkokunta, mikä?   

minulla on lapsi(a) ____ minulla ei ole lapsia ____ 

poliittisista puolueista miellyttää lähinnä:   

a. olen hyvin kiinnostunut ns. perimmäisistä uskonnonfilosofisista kysymyksistä kuten ”onko maail-
mankaikkeudella suunnittelija, luojajumala vai eikö ole”, ”vaikuttavatko ihmisen elämään jonkinlaiset 
transsendenttisen todellisuuden tekijät” tai ”onko ihmisellä sellainen sielu, joka elää vielä maallisen 
elämän päätyttyäkin tai voidaan herättää henkiin iankaikkisuudessa” _____ 
b. olen jossakin määrin kiinnostunut edellisistä kysymyksenasetteluista _____ 
c. nuo kysymykset eivät kiinnosta minua juuri lainkaan _____ 
 

Seuraaviin väitteisiin otettiin kantaa 5-portaisella asteikolla, jossa 1= täysin samaa mieltä, 2= 
lähes samaa mieltä, 3= osin samaa, osin eri mieltä, 4= jokseenkin eri mieltä, 5= täysin eri miel-
tä (Huom!: alkuperäisessä kyselyssä vaihtoehdot olivat jokaisessa kysymysryhmässä erik-
seen numeroiden tilalla kirjoitettuina.)  

 
2. Miten seuraavat väittämät vastaavat käsityksiänne  ?    
                                                                     

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

a. Maailmankaikkeuden synty selittyy täysin fysiikan pohjalta, mitään yliluonnol-
lista ei siinä ole syytä olettaa tapahtuneen. 

     

b. Maailma on syntynyt yliluonnollisella tavalla ja siksi sen synty jää ihmiselle 
tieteellisistä tutkimuksista huolimatta mysteeriksi. 

     

c. Näkyvä maailma, kuten aine kaikkiaankin, on tietynlaista ”harhaa”, todellista 
on vain aineeton ideamaailma.  
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d. Tiede selvittää, millainen maailma on ja miten se on syntynyt, mutta vain 
uskonto kykenee antamaan luotettavan vastauksen elämän tarkoitukseen.   

     

e. Elämän tarkoitukseen ei ole olemassa jumalallisia, oikeita vastauksia.       

f. Ihmisellä ei ole mitään ”annettua” erityisasemaa tässä maailmassa.      

Jos haluatte perustella jotakin edellisistä vastauksistanne, tehkää se tässä:  

 

3. Miten seuraavat ajatukset vastaavat käsityksiänne?   
1 

 
 
2 

 
 3 

 
4 

 
5 

a. Maailmassa on ja tulee aina olemaan tieteelliselle tutkimukselle avautumat-
tomia materiaalisen todellisuuden tasoja, kuten jotkut materian / antimaterian 
mystiset ulottuvuudet.  

     

b. Tieteelliset tutkimustulokset ovat aina tutkimuksen jossakin vaiheessa tutkijan 
aistihavaintoihin perustuvasta tulkinnasta riippuvaisia. Siksi emme voi tietää, 
millaista todellisuus absoluuttisesti ottaen on. 

     

c. Horoskoopit voivat osittain pitää paikkansa, johtuen esim. vuodenaikojen 
vaikutuksista varhaislapsuuden tärkeinä vuosina. 

     

d. Ufohavainnoissa on ollut mukana aitoja havaintoja ulkoavaruuden vierailijois-
ta. 

     

e. Enkeleitä ym. henkimaailman olentoja on reaalisesti olemassa (ne eivät siis 
ole pelkästään kuvitteellisia käsitteitä). 

     

f. Kaikki paranormaalit ilmiöt ovat periaatteessa luonnollisesti selitettävissä – 
tietämyksemme ei vain ole vielä ihan riittävä niitä kaikkia selittämään. 

     

g. Johdatukseksi ja Jumalan avuksi tulkitut asiat ovat uskonnollisen kulttuurin ja 
ihmisen oman turvallisuudentarpeen synnyttämiä kuvitelmia. 

     

h. Jumala on ihmisten kuvitelmaa. Todellisuudessa monoteististen uskontojen 
kuvailemaa persoonallista, ajattelevaa ja toimivaa Jumalaa ei ole olemassa-
kaan. 

     

i. Tuntuu uskottavalta, että jokin korkeampi voima, Jumala tai jonkinlainen 
henkinen jumaluus on olemassa ja vaikuttaa tässäkin maailmassa. 

     

j. Yliluonnollisten olentojen, jumalien, enkelien tai vainajahenkien ei pitäisi kuu-
lua nykyaikaiseen tieteelliseen maailmankuvaan. 

     

k. Monet nykyajan tiedeihmiset hylkäävät turhaan Jumalan luullen hybrikses-
sään tietävänsä lähes kaiken todellisuudesta. 

     

l. Tiede ei pysty koskaan ratkaisemaan kysymystä Jumalan olemassaolosta, 
koska se ei metodiensa ja reaalisten mahdollisuuksiensa vuoksi pysty edes 
tutkimaan todellisuudesta kuin pientä, ihmiselle avautuvaa siivua. 

     

m. On toissijaista pohdiskella Jumalan olemassaoloa – ihmiskunta ja jokainen 
yksilö tarvitsee joka tapauksessa uskonnollista uskoa (uskoa ”pyhään”, viimei-
seen oikeudenmukaisuuteen ja mahdolliseen iankaikkiseen elämään). 
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Jos haluatte kommentoida jotakin, tehkää se tässä:   
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Darwinismista / evoluutiosta käydään välillä kiivastakin keskustelua. 
Miten Te suhtaudutte tuohon tematiikkaan ja seuraaviin väitteisiin? 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

a. Nykytutkimuksilla (paleontologia, geenitutkimus) täydennetty darwinilainen 
evoluutioteoria on tieteellisesti varsin hyvin perusteltu ja siksi uskottava. 

     

b. Evoluutiokriitikot ovat oikeassa: on vain lajien sisäistä geneettistä vaihtelua jo 
olemassaolevan DNA-koodiston pohjalta, mitään darwinilaista ”uusien lajien 
kehittymistä” ei ole luotettavasti voitu osoittaa tapahtuvan. 

     

c. Elämään liittyy luomismysteeri, siksi tiede pystyy selittämään siitä vain osan.      

d. Elämää syntyy avaruudessa tietyillä luonnon ehdoilla ja siksi sitä on siellä 
todennäköisesti paljonkin. 

     

e. Evoluutiousko on vaarallista, koska se vie pohjan moraalilta.      

f. Moraali on eräs evoluution tuotos.      

g. Teistisen evoluution kannattaja (uskoo, että Jumala luo evoluution kautta) 
olettaa turhaan jumalallisia vaikutuksia maailmassa, koska sellaisia ei ole tar-
peen olettaa elämän mysteerien selittämisessä.  

     

 

5. Miten suhtaudutte teoreettiseen determinismiin, jonka mukaan maail-
man systeemit toimivat ehdottoman säännönmukaisesti luonnonlakien 
mukaan? 

1 2 3 4 5 
 
 

a. Deterministinen näkemys on oikea.  Luonnonlaeilla perusteleminen on lopulta 
ainoa pätevä tapa selittää maailmaa ja sen elämää. 

     

b. Determinismin yksipuolisen materialistisiin näkemyksiin ei voi yhtyä.       

c. Determinismiä on paljon fyysisessä maailmassa mutta henkisemmillä alueilla 
sillä ei ole juurikaan selitysvoimaa. 

     

d. Ihmisen psyykkisen toiminnan selittämisessä ei juurikaan hyödytä käyttää 
positivistisia, selkeisiin ja pysyviin faktoihin tähtääviä tutkimusotteita.  

     

 

6. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista vain yksi: 

a. Uskon kristinuskon Jumalaan ja pyrin elämään tuon uskon mukaan armoon luottaen.  

b. Uskon kristinuskon Jumalaan mutta en ole oikein löytänyt itselleni sopivaa tapaa elää 
uskovana.  

 

c. Uskon ”korkeampaan olentoon”, ”jumaluuteen” tai ”voimaan” mutta en kristinuskon 
Jumalaan.  

 

d. En usko Jumalaan. Pidän silti itseäni jonkinlaisena kulttuurikristittynä ja ajattelen, että 
monille ihmisille jumalausko tuo myönteisiä asioita elämään. 
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e. En usko Jumalaan enkä halua olla edes kulttuurikristitty, koska kristinusko tuottaa 
mielestäni enemmän haittaa kuin hyötyä ihmisille. 

 

f. Olen agnostikko. En tiedä, onko Jumalaa mutta silti rukoilen joskus ja oikeastaan toivon 
Hänen olevan. 

 

g. Olen agnostikko. En tiedä, onko Jumalaa. En rukoile enkä koe hengellisyyttä itselleni 
tärkeäksi. 

 

Mahdollisia kommentteja:  

 

 
7. Miten suhtaudutte ihmisen psykofyysisyyden problematiikkaan? 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

a. Psyykkiset toiminnat (esim. ajattelu, muisti ja tunteet) ovat periaat-
teessa redusoitavissa fysikaalisiksi ja neurokemiallisiksi tapahtumiksi. 

     

b. Psyykkisiä toimintoja voidaan tutkia ja selittää vain tiettyyn rajaan 
saakka aivofysiologisina tapahtumina. Itse ”mieltä”, tietoisuutta tai per-
soonaa (sielua) ei koskaan voida tutkia millään aivokuvauslaitteilla. 

     

c. Emergenttisen materialismin tulkinta on hyvä, koska sen mukaan 
henkisten toimintojen taso kyllä nousee fysiologisesta toimintatasosta 
mutta on kokonaan uusi, siihen redusoitumaton omanlakisensa taso. 

     

d. Emergenttinen materialismi ei poista dualismiproblematiikkaa, jos 
tulkinta on se, että uusi ”esiinnouseva” taso jää fysiikan ulkopuolelle. 

     

e. Ihmisellä on materiaalisen todellisuuden ylittävä ”sielu”, jolla voi olla 
jotakin fyysistä yhteyttä aivoihinkin mutta joka on ennen muuta Jumalan 
luoma ja siksi voidaan esim. herättää kuolleista. 

     

f. Dualistiset ihmiskäsitykset (body vs. mind) ovat ongelmallisia ja epä-
tieteellisiä (tarjoten esim. mahdollisuuden uskoa ”sielunvaellukseen” tai 
”iankaikkiseen elämään”).  

     

g. Ihmisen psyyke on biologisen ja kulttuurievoluutiokehityksen tulos 
eikä voi jatkaa olemassaoloaan kuoleman jälkeen. 

     

h. Ihmisen psyyke on biologisen ja kulttuurievoluution kautta syntynyt 
Jumalan iankaikkisuusluomus. 

     

i. Skitsofrenia on todellinen mielen sairaus. Sitä ei voi pitää pelkästään 
jonkinlaisena ”vaihtoehtoisena elämäntapana” tai ”valtakulttuurin kritiik-
kinä”. 

     

Mahdollisia kommentteja:  
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8. Missä määrin arvelette seuraavanlaisten tekijöi-
den vaikuttaneen nykyisen maailmankuvanne ja – 
katsomuksenne rakentumiseen? 

hyvin 
pal-
jon 

melko 
paljon 

jonkin 
verran 

melko 
vähän 

hyvin 
vähän 

a. Omat vanhemmat / kasvatus      

b. Opettajat / koulu      

c. Ystävät      

d. Omat elämänkokemukset      

e. Maailman tapahtumat       

f. Kaunokirjallisuus      

g. Tieteellinen kirjallisuus / tutkimus      

h. Uskonto / uskonnollinen herääminen      

i. Avioituminen / parisuhde      

j. Media      

k. Muu, mikä?       

Mikäli jokin em. asia on erityisesti muokannut käsityksiänne, kertokaa siitä (sen luonteesta) 
tässä lyhyesti tarkemmin: 
 

 

 
 
 
 

9. Arvioikaa mahdollisia tieteestä johtuvia käsitystenne muutoksia ja 
niiden vaikutuksia elämäänne valitsemalla seuraavista sopivin vaihto-
ehto. 

 

a. Syvempi tieteeseen perehtyminen ei ole juurikaan muuttanut peruskäsi-
tyksiäni maailmasta ja elämästä. Elänkin mielestäni suunnilleen samoin 
kuin eläisin ilman ”tiedeuraani”. 

 

b. Tieteen harjoittaminen on muuttanut käsityksiäni maailmasta, mutta 
arkipäivän tasolla maailmankuvan muuttuminen ei juurikaan ole vaikuttanut 
elämääni eikä esim. moraaliini. 

 

c. Tieteen harjoittaminen on muuttanut maailmankuvaani ja tuo muutos 
mielestäni ”näkyy ja tuntuu” maailmankatsomuksessani ja tavassani elää 
jokapäiväistä elämääni. 
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Vastatkaa lisäksi: Jos muutosta on mielestänne tapahtunut, millaista se oleellisimmilta osil-
taan on ollut, mistä tieteen alasta johtuvaa ja miten mahdollisesti vaikuttanut elämäänne ja 
moraaliinne?  
 
 
 
 

10. Seuraavien kysymysten kautta pyydän Teitä pohtimaan työhön ja 
elämään liittyviä asioita.   

1 2 3 4 5 

a. Koen, että työni on arvokasta.      

b. Koen, että ideoitani ei riittävästi hyväksytä työyhteisössäni.      

c. Koen tiedemaailman maailmankuvakiistelyjen vuoksi stressaavaksi.      

d. Uskonasioista pystytään keskustelemaan työyhteisössäni.      

e. Suhtautumiseni uskontoon tunnetaan työyhteisössäni.      

f. Maailmankatsomukseeni suhtaudutaan työyhteisössäni kunnioittavasti.      

g. Työilmapiiristä huolehtiminen on tärkeämpää kuin omien oikeiksi koettu-
jen totuuksien puolustaminen. 

     

h. Tiedemaailmaan kuuluu toisinajattelevien kritisoiminen ja siksi harrastan 
sitä itsekin. 

     

i.  Minun on melko usein vaikea luottaa toisten vilpittömyyteen.      

j. Itse pyrin noudattamaan kaikessa ehdotonta rehellisyyttä.      

k. Kysymykseen elämän tarkoituksesta olen löytänyt tyydyttävät vastaukset.      

l. Koen maailmankatsomukseni sisäisesti eheäksi ja siksi kykenen vastaa-
maan moniin perimmäisiinkin kysymyksiin itseäni tyydyttävällä tavalla. 

     

m. Minulla on läheisiä ihmisiä, jotka aidosti rakastavat minua ja minä heitä.      

n. Koen, että olen ”onnistunut” elämässäni ja saanut paljon aikaan.      

o. Pidän vapaaehtoista auttamistyötä tärkeänä ja annan sellaiseen varo-
janikin. 

     

p. Elämäntapojani voi pitää terveinä. En esim. polta tai juo juurikaan alkoho-
lia  

     

q. Vanhempieni maailmankatsomus on (oli, kun vielä elivät) lähellä omaani.      

r. En pelkää kuolemaa. Olen ”sinut” elämän loppumisen tosiasian kanssa.      

Kommentteja:  
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Liite 2.  Taulukot  

 

Taulukko 5. Puolueiden kannatus tieteenalojen mukaan (taulukossa tummennetulla tieteenalakohtai-
nen kannatus kullekin puolueelle ja luvun alapuolella prosenttiosuus, jonka ko. puolue on omassa 
kannatuksessaan saanut tältä tieteenalalta; oikeanpuoleisessa ”yhteensä” –sarakkeessa näkyy koko-
naisprosenttimäärä 100 ja sen alapuolella tieteenalan prosentuaalinen osuus kaikista vastaajista). 

        

  SDP Keskusta Kokoomus Vihreät Vas.liitto Muut Yhteensä  

Hum./kasvat. 12,5% 7,1% 8,9% 51,8% 14,3% 5,4% 100,0% 

  30,4% 19,0% 8,6% 37,7% 50,0% 21,4% 26,8% 

Teknillis. tiet.  10,8% 16,2% 28,4% 29,7% 5,4% 9,5% 100,0% 

  34,8% 57,1% 36,2% 28,6% 25,0% 50,0% 35,4% 

Yhteisk.tiet. 23,1% 7,7% 11,5% 38,5% 15,4% 3,8% 100,0% 

  26,1% 9,5% 5,2% 13,0% 25,0% 7,1% 12,4% 

Lääketiede 6,7% 6,7% 53,3% 23,3%   10,0% 100,0% 

  8,7% 9,5% 27,6% 9,1%   21,4% 14,4% 

Muut   4,3% 56,5% 39,1%     100,0% 

    4,8% 22,4% 11,7%     11,0% 

Yhteensä 11,0% 10,0% 27,8% 36,8% 7,7% 6,7% 100,0% 
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Taulukko 10. Korrelaatiomatriisi maailmankuvaan ja –katsomukseen vaikuttaneista tekijöistä. 

 

 

 

Taulukko 12. ANOVA: Sukupuolen ja yliopiston yhteys perinteisten vaikuttajien faktoriin (N=244). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riippuva muuttuja: perinteisten vaikuttajien faktori 

 

Vaihtelun lähde Tyyppi III 
Neliösum-
ma 

df MS F Sig. 

Korjattu malli 27,15 9 3,02 3,26 ,001 

Leikkauspiste 1,89 1 1,89 2,04 ,154 

Yliopistot 2,05 4 ,51 ,55 ,697 

Sukupuoli 4,97 1 4,97 5,36 ,021 

Yliopistot *Sukupuoli  ,99 4 ,25 ,27 ,899 

Virhe 216,86 234 ,93     

Kokonaisvaihtelu 244,00 244       
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Taulukko 13. ANOVA: Kehitysvuosiin vaikuttaneiden merkitystä ilmentävän faktorin jakaumien tilas-
tollinen vertailu eri puolueissa miesten ja naisten välillä (N=190). 

Riippuva muuttuja: Kehitysvuosiin vaikuttaneiden merkitys 

Vaihtelun lähde Tyyppi III  

Neliösumma 

df MS F Sig. 

Korjattu malli 22,13 11 2,01 2,138 ,020 

Leikkauspiste ,02 1 ,02 ,02 ,88 

Puolue 7,23 5 1,45 1,54 ,18 

Sukupuoli ,00 1 ,00 ,00 ,96 

Puolue * Sukupuoli 7,53 5 1,51 1,60 ,16 

Virhe 167,49 178 ,94     

Kokonaisvaihtelu 189,75 190       

 

 

Taulukko 15. ANOVA: Uskomiskategorioiden yhteys maailmaan suuntautumisen faktoriin (N=236). 

 

 

 

 

 

 

Riippuva muuttuja: Maailmaan suuntautuminen 

 
 

 

 

 

 Neliösumma df MS F Sig. 

Ryhmien välillä 24,57 6 4,10 4,44 ,000 

Ryhmien sisällä 211,05 229 ,92     

Kokonaisvaihtelu 235,62 235       
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Taulukko 16a. Anova-taulu: perinteisten vaikuttajien faktorin varianssi-analyyttinen testaus uskomis-
ryhmien ja sukupuolten jakaumien välillä (N=238).  

Riippuva muuttuja: Perinteisen vaikuttajien faktori 

 

Taulukko 16b. Uskomisryhmien ja sukupuolten välisten varianssien yhtäsuuruuden testaus Levenen 
testillä (perinteisten arvojen faktorin varianssianalyyttisessä tarkastelussa).  

F df1 df2 Sig. 

1,08 2 235 0.341 

 
 

Taulukko 17. Uskomiskategoriat & tieteen vaikutukset omaan elämään (N=252). 

 

Vaihtelun lähde Tyyppi III 

Neliösumma 

df MS F Sig. 

Korjattu malli 49,34 5 9,87 12,05 ,000 

Leikkauspiste 1,29 1 1,29 1,57 ,211 

Uskomisryhmät 8,77 2 4,39 5,36 ,005 

Sukupuoli 1,36 1 1,36 1,66 ,199 

Usk.ryhmät * Sukupuoli ,90 2 ,45 ,55 ,578 

Virhe 189,96 232 ,82     

Kokonaisvaihtelu 239,30 238       

   
       Tieteen vaikutukset omaan elämään  
  

 
Yhteensä 

 Ei vaiku-
tusta 

Muuttanut mutta  
ei vaikutusta 

Muuttanut ja  
vaikuttanut 

  

Uskovat 48 31 15 94 

Agnostikot 26 28 18 72 

Ateistit 36 26 24 86 

 110 85 57 252 
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Taulukko 20. ANOVA: Kaksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset tutkittaessa  materialistisuusorien-
toituneisuuden riippuvuutta tieteenalasta ja sukupuolesta (N=194). 

Riippuva muuttuja: Materialistinen suuntautuneisuus  

Vaihtelun lähde   Tyyppi III 
Neliösum-
ma 

df MS F Sig. 

Leikkauspiste Hypoteesi 1873,57 1 1873,5
7 

1273,03 ,000 

  Virhe 6,61 4,49 1,47     

Sukupuoli Hypoteesi 9,94 1 9,94 14,21 ,012 

  Virhe 3,60 5,14 ,70     

Tieteenala Hypoteesi 5,96 4 1,49 2,25 ,226 

  Virhe 2,65 4 ,66     

Sukupuoli * Tie-
teenala 

Hypoteesi 2,65 4 ,66 ,54 ,706 

  Virhe 225,18 184 1,22     

 
Taulukko 21. ANOVA: Kaksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset tutkittaessa  materialistisuusorien-
toituneisuuden voimakkuuden yhteyttä uskonnollisfilosofisten kysymysten kiinnostavuuteen eri suku-
puolilla (N=192). 

Riippuva muuttuja: Materialistinen suuntautuneisuus  

Vaihtelun lähde Typpi III neliö-
summa 

df MS F Sig. 

Korjattu malli 72,50 5 14,50 15,91 ,000 

Lekkauspiste 301,98 1 301,98 331,35 ,000 

Usk.fil. kiinnostavuus 2,90 2 1,45 1,59 ,206 

Sukupuoli 7,53 1 7,53 8,26 ,005 

Kiinnostavuus * Sukupuoli ,97 2 ,48 ,53 ,590 

Virhe 169,51 186 ,91     

Kokonaisvaihteu 2791,67 192       
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Taulukko 23. Pakotettu regressioanalyysi tieteen mahdollisuuksiin uskomista selittävistä tekijöistä 

(N=112). 

 

 Standardoimaton kerroin 
 

  Standardoi-
tu kerroin 

 
t 

 
Sig. 

  B Std. Error Beta     

(Vakio) 2,94 ,81   3,62 ,000 

Sukupuoli -,38 ,15 -,24 -2,49 ,015 

Ikä -,02 ,01 -,23 -2,31 ,023 

Tehtävä ,01 ,04 ,03 ,35 ,730 

Yliopisto -,03 ,04 -,07 -,75 ,453 

Tieteenala ,04 ,05 ,06 ,69 ,491 

Puolue -,09 ,06 -,14 -1,35 ,179 

Kirkkoon kuuluminen ,38 ,18 ,22 2,14 ,035 

Jumalaan uskominen ,01 ,10 ,01 ,11 ,916 

Uskonnollinen kiinnostunei-
suus 

,31 ,12 ,27 2,67 ,009 

Vanhempien vaikutus ,04 ,09 ,05 ,46 ,644 

Opettajien vaikutus 1,0 ,09 ,01 ,12 ,905 

Elämänkokemusten vaikutus -,09 ,10 -,09 -,92 ,360 

Maailman tapahtumien vaikutus -,05 ,07 -,08 -,71 ,478 

Tiedekirjall. / tutkimuksen 
vaikutus 

,15 ,08 ,20 1,86 ,066 

Uskonnon / uskonnoll. herää-
misen vaikutus 

-,00 ,06 -,01 -,08 ,941 

Median vaikutus -,20 ,07 -,28 -2,73 ,008 

a  Riippuva muuttuja: Tieteen mahdollisuuksien rajallisuus 
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Liite 3. Kuviot 

Kuvio 5. Miesten ja naisten vastaukset väitteeseen, ettei itse ”mieltä”, tietoisuutta tai persoonaa (sie-
lua) koskaan voitaisi tutkia millään aivokuvauslaitteilla (N=272). 

 

 

Kuvio 7. Miesten ja naisten jakaumat väitteeseen ”Horoskoopit voivat osittain pitää paikkansa, johtu-
en esim. vuodenaikojen vaikutuksista varhaislapsuuden tärkeinä vuosina” (N=267). 
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Kuvio 10. Eri tieteenalojen vastausten jakaumat väitteeseen ”Nykytutkimuksilla täydennetty (paleonto-
logia, geenitutkimus) darwinilainen evoluutioteoria on tieteellisesti varsin hyvin perusteltu ja siksi us-
kottava” (N=262). 

 

Kuvio 11. Teistisen evoluution kannattaja (uskoo, että Jumala luo evoluution kautta) olettaa turhaan 
jumalallisia vaikutuksia maailmassa, koska sellaisia ei ole tarpeen olettaa elämän mysteerien selittä-
misessä (N=272). 
 

Täysin eri mieltä 

Jokseenkin eri 

Osin samaa, osin eri 

Lähes samaa 

Täysin samaa mieltä 

Ei vastausta 

P
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e
n
tt

ia
 

30 
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10 
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7 

12 

25 
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Kuvio 31. Kiinnostuneisuus uskonnollisfilosofisia kysymyksiä kohtaan eri ikäryhmissä (N=272).  
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Liite 4. Uskontotutkimuksissa ilmoitettuja uskovien määriä eri maissa  

Suurimman uskonnollisen ryhmän maailmassa muodostavat kristityt 33 %:n osuu-

dellaan. Toiseksi suurimpana ryhmänä ovat muslimit 21 %:n osuudella. Kolmante-

na tulevat hindut (14 %), sitten buddhalaiset ja Kiinan vanhat uskonnot, joita on 

yhteensä noin 12 %. Uskonnottomien osuus maailmassa on n. 16 % sisältäen ateis-

tit, agnostikot, sekulaarit humanistit, uskontoihin ilman suhdetta olevat ja myös 

sellaiset jonkin jumalauskon piiriin kuuluvat, jotka eivät kuitenkaan pidä itseään 

uskonnollisina.  Uskonnottomien osuus on lisääntynyt erityisesti alle 30-vuotiaiden 

joukossa. (ARIS 2001; Adherents.com 2005.) 

Eri tutkimuksissa saadaan uskovien määrissä melko paljon toisistaan poikkeavia 

tuloksia, mikä johtuu ensisijaisesti siitä, että kysymyksiä on esitetty vastaajille eri 

muodoissa. Tulosten kirjavuudesta saa oivan kuvan tarkastelemalla esimerkiksi 

Adherents.com-sivuston lukuja ei-uskovien määristä. Ruotsalaiset pitävät tässä 

tilastossa kärkipaikkaa: heistä 46–85 % on luokiteltu ateisteiksi, agnostikoiksi tai 

muulla tavalla ei-uskoviksi. Tanskassa vastaava osuus on 43–80 %, Norjassa 31–72 

%, Tšekissä 54–61 %, Ranskassa 43–54 %, Saksassa 41–49 %, Japanissa 64–65 %, 

mutta esimerkiksi Italiassa vain 6–15 % ja USA:ssa 3–9 %. Suomessa ei-uskovien 

määräksi on saatu suurella vaihteluvälillä 28–60 %. Vietnamin ja Viron osalta vas-

taava luku on ilmoitettu yksiselitteisesti: Vietnam 81 %, Viro 49 %. Sivuilla toki 

mainitaan prosenttiosuuksiin liittyvistä tulkintaongelmista ja kerrotaan, että esimer-

kiksi Virossa ateistien määrä on 11 %, mutta laajasti ottaen uskovaisuuden ulko-

puolelle jääviä on tuo 49 %. Pääosin luvut ilmoittavat enimmillään niiden ihmisten 

määrän, jotka eivät ole selkeästi ilmoittaneet uskovansa Jumalaan. Joukossa on siis 

ateistien lisäksi runsaasti muitakin ei-uskovia. 

Vietnamin kohdalla tilastojen tulkitseminen on vaikeaa, koska maassa on lähes 

50 miljoonaa buddhalaista, n. 7 miljoonaa katolista ja muiden uskontojen kannatta-

jia vielä noin 15 miljoonaa. Ei-uskovien osuudeksi ilmoitettu 81 % tuntuu täten 

kovin korkealta luvulta, varsinkin kun vietnamilainen buddhalaisuus on pääosin 

mahajana-suuntausta, joka ei pitäydy hinajana-suuntauksen mukaiseen ateistiseen 

jumalatulkintaan. World Values –tutkimuksen (Dalton & Ong 2001) mukaan viet-

namilaisista peräti 46 % ilmoittaa, ettei kuulu mihinkään uskonnolliseen ryhmään, 

eikä myöskään osallistu uskonnolliseen toimintaan. Ainakin tulee selväksi, ettei 
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länsimaalaistyyppistä, teististä uskoa maassa kovin runsaasti esiinny. Keski-

Euroopan ja Pohjoismaiden osalta tilanne lienee se, että ihmiset ovat sekularisoi-

tumisen myötä merkittävässä määrin etääntyneet uskonnosta, eivätkä siksi enää 

ilmoita yksiselitteisesti uskovansa Jumalaan. (Zuckerman, 2005; Adherents.com 

2005.) 

ARIS 2001 –tietokanta kertoo yhdysvaltalaisten uskonnollisuudesta, että 11 

vuodessa uskonnollisiin ryhmiin sitoutumattomien määrä (”without religion”) on 

noussut 8,2 %:sta 14,1 %:iin ja tavalla tai toisella itsensä uskonnolliseksi määrittele-

vien osuus pudonnut 89,5 %:sta 80,2 %:iin. Uskonnottomien osuus on lisääntynyt 

erityisesti alle 30-vuotiaiden joukossa. (The Graduate Center, 2006.)  

Ateistien määriä tutkittaessa käy ilmi, että wikipedian kokoamien tietojen mu-

kaan Venäjällä v. 2002 tehdyssä tutkimuksessa 32 % piti itseään ateistina (ortodok-

seja 58 %), Ranskassa uskonnollisiksi lukeutui 54 %, ateisteiksi 33 % ja 14 % ag-

nostikoiksi. Uskonnollisesti välinpitämättömiksi itsensä luokitteli 26 % ranskalaisis-

ta (France 2004; vrt. wikipedian mukaan AP / lpsos Poll –tutkimuksessa ranskalai-

sista vain 19 %  oli ateisteja ja 16 % agnostikkoja.) Uskonnottomuus on runsasta 

esim. Etelä-Koreassa (41 %), Uudessa-Seelannissa (40 %) ja Tšekin tasavallassa (v. 

2001: 59 %), mutta on epäselvää, kuinka suuri määrä näiden prosenttiosuuksien 

takaa paljastuisi selkeästi ateisteiksi.  (Atheism, 2005; vrt. Ketola 2011.) 

Vuodelta 2000 olevan World Values tutkimuksen mukaan (Niemelä 2003, 123) 

Euroopan maista löytyi eniten itseään uskonnollisina pitäviä ihmisiä katolisista 

maista, kuten Puolasta (92 %), Portugalista (87 %) ja Italiasta (84 %). Vähiten heitä 

löytyi Valko-Venäjältä (26 %), Virosta (36 %), Ruotsista (37 %), Isosta-Britanniasta 

(38 %), Tšekistä (42 %), Saksasta (44 %) ja Ranskasta (45 %). Suomen luku oli 62 

%. Tuoreemmassa ISSP-tutkimuksessa vähiten uskonnollisiksi maiksi osoittautuvat 

mm. Tsekki, Saksa, Japani, Uruguay, Ranska, Ruotsi, Tanska, ja Norja (Ketola 

2011). 


