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1.Johdanto 
 

1.1 Uskonnollisuuden väheneminen ja muutos 
 

Onko jumalaa olemassa? Kysymys on mietityttänyt ihmiskuntaa muinaisista ajoista asti. 

Enemmistössä kulttuureista usko jumalaan tai jumaliin on ollut niitä keskeisesti määrittävä piirre, 

jonka ympärille on syntynyt oppijärjestelmiä ja yhteisöllisiä rituaaleja. Uskonto on ollut osallisena 

syntymässä ja kuolemassa, sodassa ja rakkaudessa. Suomalaisessa kulttuurissakin perinteisiä arvoja 

kuvataan iskulauseella ”koti, uskonto ja isänmaa”. 

 

Nykyisin uskonnon merkitys yhteiskunnassa ei kuitenkaan ole enää sama kuin ennen. Keväisin 

lehtien yleisönosastopalstoilla toistuvat väittelyt siitä, pitäisikö suvivirttä laulaa enää kouluissa. 2000-

luvun aikana suomalaisten usko jumalaan on vähentynyt ja kirkosta eronneiden määrä lisääntynyt. 

Kun vuoden 2007 Kirkon tutkimuskeskuksen Gallup Ecclesiastica-kyselytutkimuksessa jumalan 

olemassaoloon ei uskonut 11% suomalaisista, tuoreimmassa (2015) kyselyssä määrä nousi 23 

prosenttiin. Yleisintä epäusko on nuorten aikuisten keskuudessa: 25-35-vuotiaista 38% ei uskonut 

jumalaan (Ketola, 2015). Kirkkoon kuuluvien määrä on laskenut lähes kymmeneksen samalla 

aikavälillä (SVT, 2015). Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osuus on vastaavasti kasvanut 

ollen nyt neljännes väestöstä (SVT, 2017). Suomalaisista 22% identifioitui uskonnottomiksi vuonna 

2017 (Pew Research Center, 2018). 

 

Uskonnottomuuden kasvun kehityskulku on havaittavissa myös muissa läntisissä maissa. Se näyttäisi 

painottuvan perinteisille suurten protestanttisten kirkkojen alueille Länsi- ja Pohjois-Eurooppaan 

(Ketola, 2015). Maailmanlaajuisesti uskonnottomuus on jakautunut varsin epätasaisesti. Suurin osa 

uskonnottomista asuu hyvinvoivissa länsimaisissa valtioissa, joille ovat ominaisia toimivat 

demokratiat, korkea koulutustaso, turvallisuus ja hyvä taloustilanne (Zuckerman, 2007). Kaikissa 

maissa ei ole edes mahdollista tunnistautua uskonnottomaksi: monissa valtioissa se on laissa 

kiellettyä ja voi johtaa jopa kuolemantuomioon (IHEU, 2018). Uskonnottomien osuus on kuitenkin 

koko maailmankin mittakaavassa merkittävä. Maailmanlaajuisesti uskonnottomia arvellaan olevan 

noin 500-750 miljoonaa. Jos uskonnottomuus olisi uskonto, se olisi maailman neljänneksi suurin 

kristinuskon, islamin ja hindulaisuuden jälkeen (Zuckerman, 2007). 

 

Samaan aikaan kun perinteinen uskonnollisuus on vähentynyt, uusien uskonnollisten yhdyskuntien 

määrä on lisääntynyt (Sohlberg & Ketola, 2015) ja vaihtoehtoiset hengelliset suuntaukset ovat 
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kasvattaneet suosiotaan (Buxant, Saroglou, & Tesser, 2010). Näyttääkin siltä, että perinteisen 

uskonnollisuuden väheneminen ei merkitse pelkästään uskonnottomuuden lisääntymistä, vaan myös 

uskonnollisuuden muutosta moninaisemmaksi ja yksilöllisemmäksi (Houtman & Mascini, 2002). 

Muutokset heijastuvat uskonnollisiin identiteetteihin. Uskonnottomat identiteettinimikkeet, kuten 

ateisti tai hengellinen etsijä, ovat tulleet suositummiksi (Palmu, Salomäki, Ketola, & Niemelä, 2012; 

Lee, 2014), mutta niitä ei ole juurikaan tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, 

millaisia uskonnottomia identiteettejä suomalaisilla on ja millaisia piirteitä niihin liittyy.  

 

Uskonnottomia identiteettejä on tutkimuksissa käsitelty usein uskonnollisuuden vastakohtina tai 

osoituksina maallistumisesta (Lee, 2014). Identiteettien moninaisuutta on vasta hiljattain alettu 

ymmärtää. Esimerkiksi kaikki ne, jotka eivät usko jumalaan, eivät ole ateisteja. Näiden 

identifikaatioryhmien eroista ja yhteneväisyyksistä on tehty vain vähän tutkimuksia.  Uskonnollisia 

ja uskonnottomia on verrattu keskenään useissa tutkimuksissa ja pohdittu, miksi jotkut ovat 

uskonnollisia ja toiset eivät. Selitystä on haettu evoluutiossa kehittyneistä intuitiivisista taipumuksista 

hahmottaa ympäristöä ja esitetty, että yliluonnollinen ja uskonnollinen ajattelu olisivat kehittyneet 

niiden sivutuotteena (Bering, 2006). Onkin havaittu, että uskonnollisilla ihmisillä intuitiiviset 

ontologiset sekaannukset elävien ja elottomien asioiden ominaisuuksista ovat yleisempiä kuin 

uskonnottomilla (Barber, 2014; Lindeman & Aarnio, 2007; Svedholm & Lindeman, 2013). 

Evolutiivisesti uudempien, kyseenalaistavien ja rationaalisten ajattelumekanismien voimakkuus on 

vastaavasti liitetty epäuskoon ja siitä on haettu selittäjää ateismille (Norenzayan, 2016). On esitetty, 

että uskonnottomuuden taustalla olisi muitakin psykologisia syitä, mutta toistaiseksi aihetta ei ole 

juurikaan tutkittu (Norenzayan & Gervais, 2013). Tämän tutkimuksen toisena tarkoituksena on 

selvittää, eroavatko identiteettiryhmät toisistaan uskossa jumalaan, uskonnollisissa asenteissa, 

ajattelutyyleissä ja ydintiedon sekaannuksissa. Kolmanneksi tarkastellaan, mitkä tekijöistä erottelevat 

tutkittavia eniten. 

 

1.2 Uskonnottomat identiteetit 
 

Uskonnottomuuden lisääntyminen ja uskonnollisuuden muutos heijastuvat myös ihmisten sosiaalisiin 

identiteetteihin. Kyselytutkimuksissa yhä useampi valitsee uskonnottoman identifikaationimikkeen, 

kuten ateistin tai hengellisen etsijän (Lee, 2014; Palmu ym., 2012). Tajfel (1981) määrittelee 

sosiaalisen identiteetin minäkäsityksen osaksi, joka kumpuaa tietoistetusta jäsenyydestä sosiaalisessa 

ryhmässä sekä tuohon jäsenyyteen liittyvistä arvoista ja emotionaalisesta merkityksestä. Usein 

tutkimuksesssa käytetään myös termiä identifikaatio, jolla viitataan positiiviseen evaluaatioon itsen 
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ja samaistuttavan ryhmän suhteesta (Postmes, Haslam, & Jans, 2013). Sekä uskonto että 

uskonnottomuus voivat tuoda merkittävää sisältöä sosiaaliseen identiteettiin. Itselle tärkeät filosofiset 

uskomusjärjestelmät toimivat pohjana sekä minäkäsitykselle että ryhmäidentiteetille (Ysseldyk, 

Matheson & Anisman, 2010). 

 

Tutkimuksissa uskonnottomia identiteettitermejä on käytetty vaihtelevasti. Kyselytutkimuksissa 

identiteetit esitetään tyypillisesti vaihtoehtojen listauksena, joista ihmiset valitsevat mielestään heitä 

parhaiten kuvaavan (ks. esim. Palmu ym., 2012). Uskonnottomia kategorioita on usein vain yksi tai 

muutama (ks. esim. Pew Research Center, 2012; Lim, MacGregor, & Putnam, 2010). Listauksissa 

esitettyjä vaihtoehtoja kohtaan on ilmaistu tyytymättömyyttä, eikä niiden ole koettu kuvaavan omaa 

uskonollista identiteettiä (Lee, 2014). Vain harvoin tutkittaville on annettu vaihtoehto nimetä 

identiteettinsä itse. Se olisi kuitenkin suositeltavaa siitäkin syystä, että liian laajat kategoriat eivät 

erottele erilaisia uskonnottomia toisistaan (Lim ym. 2010). Valmiiden listausten ohella tutkijat ovat 

suosineet tapaa muodostaa identifikaatiotermejä tutkimukseen osallistuneista näiden käyttäytymisen 

tai uskomusten perusteella (ks. esim. Silver, Coleman, Hood & Holcombe, 2014; Buxant, Saroglou 

& Tesser, 2010). Uskonnottomia identifikaatioita on tutkimuksissa käytetty enimmäkseen 

maallisuuden mittana ja eräänlaisena vertailukategoriana suhteessa uskonnollisuuteen. Tutkimuksia 

siitä, mitä nämä identiteetit käsittävät on vain vähänlaisesti huolimatta siitä, että ne ovat monelle 

vahva osa identiteettiä (Lee, 2014).  

 

Yksinkertaisimmillaan uskonnotonta identiteettiä voidaan kuvata termillä uskonnottomuus (engl. 

none, nonbeliever). Sitä käytetään usein sateenvarjokäsitteenä, jonka alle osa muista uskonnottomista 

identifikaatioista sijoitetaan (ks. esim. Lee, 2014; Silver ym., 2014). Lee (2014) havaitsi 

haastattelututkimuksessaan, että uskonnottomuudella voidaan ilmaista sekä ensi- että toissijaista 

identiteettiä: uskonnottomuutta käytetään muiden uskonnottomien identiteettien synonyyminä tai 

paremman termin puutteessa, jos oma uskonnollinen identiteetti on vielä muotoutumassa. Sillä 

voidaan kuitenkin kuvata myös ensisijaista identiteettiä tilanteissa, joissa halutaan ilmaista 

irrallisuutta kategorioista ylipäänsä tai erillisyyttä uskonnosta instituutiona (Lee, 2014). 

Uskonnottomat ovat heterogeeninen ryhmä uskonnollisen käyttäytymisen suhteen, ja jotkut heistä 

uskovat jumalaan tai korkeampaan voimaan (Hout & Fischer, 2002). Lim ym. (2010) vertasivat useita 

lyhyen ajan sisällä toteutettuja kyselytutkimuksia. He havaitsivat, että uskonnottomien joukossa oli 

sekä pysyvästi uskonnottomiksi identifioituvia että uskonnottoman ja uskonnollisten kategorioiden 

välillä vaihtavia henkilöitä. Pysyvästi uskonnottomille ominaista oli vähäisempi uskonnollinen 

aktiivisuus ja uskonnon merkitys kuin vaihtajille, jotka olivat kuitenkin vähemmän uskonnollisia kuin 
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pysyvästi uskonnolliset. Lim ym. (2010) katsovatkin, että vaihtajille ominaista on enemmänkin 

heikompi uskonnollinen samaistuminen kuin sen puuttuminen. 

 

Maallisuus (engl. secular) on uskonnottomuudelle läheinen termi. Maallisuus on laaja käsite, jonka 

määrittely on osoittautunut haastavaksi. Maallisuutta on käytetty kuvaamaan mm. täysin 

uskonnotonta uskomusjärjestelmää (Baker & Smith, 2015) kuten myös poliittista filosofiaa, jonka 

tavoitteena on kirkon ja valtion erillisyys (Berlinerblau, 2012). Tämän tutkimuksen kannalta 

olennaisin on maallisuuden merkitys maailmankuvana ja identiteettinä. Zuckerman (2017) kuvaa sen 

OED:n määritelmää tiivistäen maallisen elämään keskittyvänä katselmuksena, josta puuttuu yhteys 

uskonnollisuuteen. Jokseenkin samankaltaisia piirteitä löytyy myös identifikaatiosta, josta Lee (2014) 

käyttää termiä välinpitämätön (engl. indifferent). Sille ominaisesti uskonnollisia kysymyksiä ei nähdä 

oman elämän kannalta merkityksellisinä tai kiinnostavina. Samanaikaisesti saatetaan olla sitoutuneita 

sekä uskonnottomiin näkemyksiin että uskonnolliseen toimintaan, jossa uskonto sekoittuu perinteisiin 

tai kulttuuriin (Lee, 2014). 

 

Uskonnollista identiteettiä voi määrittää myös kielteinen ja kriittinen suhtautuminen uskontoon, 

jolloin puhutaan uskonnonvastaisuudesta tai antiteismistä. Uskonto saatetaan nähdä 

tietämättömyytenä ja uskontoihin sitoutuneet ihmiset ja organisaatiot takapajuisina (Silver ym., 

2014). Omia näkemyksiä saatetaan tuoda assertiivisesti esille sopiviksi katsotuissa tilanteissa 

tarkoituksena kouluttaa teistejä. Jotkin uskonnonvastaiset kokevat velvollisuudekseen työskentelyn 

uskonnollisia instituutioita vastaan (Silver ym., 2014). 

 

Ateistit ja agnostikot ovat uskonnottomista identiteettiryhmistä tutkituimpia (ks. esim. Pennycook 

ym. 2016; Baker & Smith, 2009; Streib & Klein, 2013; Silver, 2014). Molemmat määrittyvät 

suhteessa jumalan olemassaoloon. Ateismi ontologisena väitelauseena tarkoittaa, ettei jumalaa ole 

olemassa. Agnostismi jättää kysymyksen auki todeten, ettei jumalan totuusarvoa voida tietää. 

Suomalaisessa kyselytutkimuksessa vuonna 2011 vastaajista 27% oli hengelliseltä identiteetiltään 

agnostikkoja ja 5% ateisteja (Gallup Ecclesiastia, 2011). Ateismi ja agnostismi ovat osin päällekkäisiä 

useiden muiden uskonnottomien identiteettien kanssa. Suhteessa kysymykseen jumalan 

olemassaolosta saatetaan olla ateisteja, mutta omaa uskonnollista identiteettiä halutaan kuitenkin 

kuvata jollain muulla termillä (Lee, 2014; Zuckerman, 2017). Kukaan ateisti ei usko jumalaan, mutta 

kaikki epäuskoiset eivät identifioidu ateisteiksi (Zuckerman, 2007). 
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Uskonnottomien joukosta löytyy myös ihmisiä, jotka uskovat yliluonnolliseen ja ovat hengellisiä 

olematta kuitenkaan uskonnollisia (Buxant ym., 2010; Baker & Smith, 2009). Tätä ryhmää on 

kutsuttu spirituaalisiksi, muttei uskonnollisiksi (Zinnbauer ym., 1997; Ammerman, 2013; Willan & 

Norenzayan, 2017) tai hengellisiksi etsijöiksi (Buxant ym., 2010). Heidän määränsä vaikuttaisi 

olevan kasvamaan päin. Pyydettäessä suomalaisia vastaajia valitsemaan uskonnollisten ja 

maailmankatsomuksellisten identiteettien listasta kaikki itseään kuvastavat termit hengellisiksi 

ihmisiksi identifioituvia oli 32% vuonna 2011 (vrt. 26% vuonna 2007) ja etsijöiksi itsensä kokevia 

31% (vrt. 20% vuonna 2007; Palmu, Salomäki, Ketola & Niemelä, 2012). Kun vastaajia on pyydetty 

valitsemaan yksi nimike, spirituaalisiksi ei-uskonnollisiksi identifioitui 14% (Pew Research Center, 

2017). Vaihtoehtoisen hengellisyyden lisääntymisen on ajateltu heijastavan kulttuurista paradigman 

muutosta, jossa uskosta on tullut lisääntyvissä määrin yksityinen ja yksilöllinen asia (Buxant ym., 

2010). Tutkimuksissa spirituaalisia ei-uskonnollisia ja hengellisiä etsijöitä on käytetty usein 

synonyymeinä. Hengellinen etsiminen kuvastaa muutosvaiheessa olevaa identiteettiä, joka ei sisällä 

samanlaista uskonnon torjuntaa kuin ”spirituaalinen, mutta ei uskonnollinen” (tästä eteenpäin 

spirituaaliset). Verrattaessa hengellisiä etsijöitä uusien uskonnollisten yhteisöjen jäseniin heidän on 

havaittu jakavan samoja kognitiivisia ja affektiivisia tarpeita: spirituaalisuudesta haetaan 

emotionaalista turvaa ja selityksiä elämän kysymyksille. Hengelliset etsijät kuitenkin hyväksyivät 

enemmän epävarmuutta hengellisissä kysymyksissä (Buxant ym., 2010).  

 

Demografisista tekijöistä nuori ikä, miessukupuoli ja korkea koulutus korostuvat kaikkien 

uskonnottomien joukossa (Pew Research Center, 2012). Identiteettien tasolla tämä pätee etenkin 

ateisteihin ja agnostikkoihin, jotka ovat useammin miehiä kuin naisia ja korkeasti kuin matalasti 

koulutettuja sekä uskonnollisiin että muihin uskonnottomiin verrattuna (Schnell, 2015; Zuckerman, 

2007; Pew Research Center, 2012). Spirituaalisissa naiset ovat yliedustettuina miehiin verrattuna 

(Pew Research Center, 2012; Houtman &Mascini, 2002). 

 

1.3 Uskonnolliset asenteet ja uskonnottomuus 
 

Tutkittaessa edellä mainittuja uskonnottomia identiteettejä eräs tärkeimmistä ryhmien keskinäisistä 

eroista saattaa kummuta uskontoon ja uskonnollisuuteen asennoitumisesta. Asenteella tarkoitetaan 

kognitiivista ja affektista näkemystä jostain asiasta tai objektista (Crano & Prislin, 2006). Sen 

keskeisin ulottuvuus on valenssi (myönteinen-kielteinen), johon tässä tutkimuksessa keskitytään. 

Uuden objektin kohdatessaan ihminen luo siitä nopeasti arvion, kuten hyvä tai huono, positiivinen tai 

negatiivinen, ja yhdistää sen objektista muodostuviin uskomuksiin (Ajzen & Fishbein, 2000). 
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Jokainen uskomus yhdistyy täten objektiin tietyn valenssin kera. Tällaisen tunnesuhtautumisen 

katsotaan kehittyneen evolutiivisesti tukemaan selviytymistä ja sopeutumista ympäristöön. Se ohjaa 

välttämis- ja lähestymiskäyttäytymiseen (Chen & Bargh, 1999). Se, perustuuko asenne enemmän 

tunteeseen vai kognitioon vaihtelee asenneobjekteittain. Myös yksilöiden välisiä eroja on havaittu 

taipumuksessa hyödyntää tunteita ja kognitiota asenteen muodostuksessa (Haddock & Zanna, 1999). 

 

Uskonnollinen asennetutkimus on keskittynyt pitkälti tarkastelemaan uskonnollisuuden yhteyttä 

moraalisiin asenteisiin (esim. Saroglou, Delpierre & Dernelle, 2004; Scheepers, Te Grotenhuis & Van 

Der Slik, 2002; Hoffman & Johnson, 2005). Uskonnollisia asenteita eli suhtautumista 

uskonnollisuuteen on tutkittu vähemmän. Kristittyjen uskonnolliset asenteet näyttävät olevan 

yhteydessä uskontoon sitoutuneisuuteen. Voimakkaasti uskontoon sitoutuneiden joukossa positiiviset 

asenteet ovat selkeässä enemmistössä, mutta vähemmän sitoutuneissa ristiriitaiset ja negatiiviset 

asenteet uskontoa kohtaan lisääntyvät (Pew Research Center, 2018). Uskonnottomien asenteet ovat 

keskimäärin negatiivisempia kuin uskonnollisten: eurooppalaisessa otoksessa aktiivisista kristityistä 

89% suhtautui uskontoon positiivisesti, uskonnottomista vain 6%. Korkeamman voiman 

olemassaoloon uskovista uskonnottomista hieman useammalla oli positiivisempi (15% vrt. 2%) tai 

ristiriitainen (31% vs. 21%) näkemys uskonnosta kuin niillä, jotka eivät uskoneet korkeampaan 

voimaan (Pew Research Center, 2018). 

 

Uskonnottomien identiteettien tasolla asenteita ei ole tiettävästi tutkittu juurikaan. Aihetta on 

kuitenkin sivuttu: uskonnonvastaiset korostavat uskontojen rajoituksia ja niihin liittyviä ongelmia, ja 

määritelmällisesti heidän identiteetilleen on ominaista negatiivinen suhtautuminen uskontoon ja 

uskonnollisuuteen (Silver ym., 2014). Myös ateismille näyttäisi olevan ominaista paitsi jumalan 

olemassaolon, myös uskonnollisuuden torjuminen (Streib & Klein, 2013). Tunnetut ateistit kritisoivat 

puheenvuoroissaan uskontoja voimakkaasti, ja katsovat niistää olevan lähinnä haittaa (Dawkins, 

2007; Hitchens, 2007). Sekä ateisteja että agnostikkoja on jaettu alaluokkiin sen perusteella, kuinka 

he suhtautuvat uskontoon henkilökohtaisessa elämässä sekä yhteiskunnassa (Silver ym. 2014). 

Agnostismille Hunsberger ja Altemeyer (2006) katsovat ominaiseksi ateismia maltillisemman, 

pidättyvän suhtautuminen uskontoon. Uskonnollisten elementtien läsnäoloon yhteiskunnassa, kuten 

koulussa rukoilemiseen tai uskonnollisten symbolien esillä pitämistä julkisilla paikoilla agnostikot 

suhtautuvat keskimäärin suopeammin kuin ateistit tai spirituaaliset (Baker & Smith, 2009). 

Spirituaaliset torjuvat kulttuureidensa perinteiset uskonnolliset dogmit ja suosivat 

kokemuksellisempaa suhdetta jumalalliseen (Norenzayan, 2016). Hengellisille etsijöille jumala ja 

hengellisyys ovat väestön keskiarvoon verrattuna tärkeämpiä, mutta uskonto vähemmän tärkeä 
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(Buxant ym., 2010). Olisi tärkeää saada enemmän tietoa uskonnottomien ryhmien uskonnollisista 

asenteista, koska asenteet vaikuttavat käyttäytymiseen (Ajzen, 2011; Cooke & Sheeran, 2004) ja siten 

myös ympäristöön (Abelson, 1987). 

 

1.5 Ontologiset sekaannukset ja uskonnottomuus 
 

Uskonnollisuus ja usko yliluonnollisiin toimijoihin on niin yleistä eri kulttuureissa, että uskonnosta 

on puhuttu universaalina, kieleen vertautuvana ilmiönä (Bloom, 2007). Kognitiivisen uskontotieteen 

tutkijat ovat esittäneet, että yliluonnolliseen uskominen ja uskonnollisuus perustuvat kognitiivisille 

vinoumille, jotka ovat olleet evolutiivisesti hyödyllisiä (Bloom, 2007; Kelemen, 2004, Barrett, 2000). 

Kognitiiviset vinoumat tekevät uskonnollisista uskomuksista uskottavia: esimerkiksi mielen 

käsittäminen ruumiista erillisenä mahdollistaa kuolemanjälkeiseen elämään uskomisen (Lindeman, 

Svedholm-Häkkinen, & Riekki, 2016). 

 

Yliluonnollisten ja uskonnollisten uskomusten taustalla oleviksi vinoumiksi on esitetty etenkin 

antropomorfismia, teleologista virhettä, toimijuusvinoumaa, mielen ja kehon dualismia, psykologista 

kuolemattomuutta sekä ylikorostunutta mentalisaatiota (Kelemen, 2004; Willard & Norenzayan, 

2013, Bering, 2006). Niiden yhteydestä uskonnollisuuteen on saatu ristiriitaisia tuloksia (Jack, 

Friedman, Boyatzis, & Taylor, 2016; Lindeman, Svedholm-Häkkinen, & Lipsanen, 2015; Willard & 

Norenzayan, 2013). Lindeman ym. (2015) arvelevat, että syynä ristiriitaisiin tuloksiin voi olla 

epäonnistunut käsitteellistäminen: teleologiaan ja antropomorfismiin voidaan päätyä myös sellaisen 

päättelyn kautta, joka ei edellytä yliluonnollisia elementtejä. Yliluonnollisia ilmiöitä oletetusti 

selittävät vinoumat on siis käsitetty liian laajasti. 

 

Tutkituista vinoumista selkeintä empiiristä näyttöä ovat saaneet ydintiedon ontologiset sekaannukset 

(Barber, 2014; Lindeman & Aarnio, 2007; Lindeman ym., 2015; Svedholm & Lindeman, 2013). 

Ydintiedolla tarkoitetaan perustavanlaatuista ontologista tietoa ihmisille evolutiivisesti tärkeistä 

psykologisista, biologisista ja fyysisistä ilmiöistä ja niiden ominaisuuksista (Lindeman, Svedholm, 

Takada, Lönnqvist, & Verkasalo, 2011). Lapset oppivat tämän tiedon kaikissa kulttuureissa 

suunnilleen saman ikäisenä ja itsenäisesti (Wellman & Gelman, 1998) ja se ohjaa jatkossa opittavien 

asioiden kategorisoimista ja hahmottamista (Spelke & Kinzler, 2007). Uskonnollisuuden kannalta 

olennaisia ovat kategoriavirheet, joissa mentaalisen ja fyysisen sekä elävän ja elottoman 

ominaisuudet sekoittuvat keskenään (ks. esim. Svedholm & Lindeman, 2013; Lindeman, Svedholm-

Häkkinen & Lipsanen, 2015). Esimerkiksi kiven kaltaiselle elottomalle objektille voidaan antaa 
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biologisia ominaisuuksia, kuten kyky parantaa. Ydintiedon sekaannuksista on kyse myös silloin, kun 

psykologisilla tai biologisilla ilmiöillä katsotaan olevan fysikaalisia ominaisuuksia: mieli voi 

koskettaa toista tai viestiä ajatuksin. Ydintiedon sekaannusten yhteyttä uskonnollisiin uskomuksiin 

näyttävät välittävän dualistinen näkemys mielen ja kehon erillisyydestä sekä usko 

kuolemanjälkeiseen elämään (Lindeman ym., 2016). 

 

Ydintiedon sekaannusten on siis havaittu olevan kiinteässä yhteydessä uskonnollisiin ja 

yliluonnollisiin uskomuksiin (Barber, 2014; Lindeman ym., 2015; Svedholm & Lindeman, 2013) 

sekä erottelevan uskonnollisia niistä, jotka eivät usko (Lindeman & Aarnio, 2007). Uskonnottomia 

on toistaiseksi kuitenkin tutkittu yhtenä ryhmänä, eikä uskonnottomien keskinäisiä vertailuja ole 

tiettävästi tehty.  

 

1.4 Ajattelutyylit ja uskonnottomuus 
 

Kuten Norenzayan & Gervais (2013) toteavat, toistaiseksi on hämärän peitossa, kuvastavatko 

uskonnottomat identiteettinimikkeet todellisia ihmisten välisiä psykologisia eroja. Ontologisten 

sekaannusten ohella yksi mahdollinen selitys löytyy ajattelutyyleistä. Ajattelutyylit ovat yksi sekä 

tutkituimmista että tärkeimmiksi osoittautuneista tekijöistä, jotka erottelevat uskonnollisia ja 

uskonnottomia toisistaan (Lindeman & Svedholm-Häkkinen, 2016; Pennycook, Cheyne, Seli, 

Koehler, & Fugelsang, 2012). Epsteinin teorian (Cognitive-Experiental Self-Theory, CEST) mukaan 

on olemassa kaksi erilaista ajattelutyyliä: intuitiivinen tai kokemuksellinen ja analyyttinen tai 

rationaalinen (Epstein, Pacini, Denes-Raj, & Heier, 1996). Ajattelutyylien ajatellaan olevan 

persoonallisuuden kaltaisia piirteitä, joiden ilmenemisessä on yksilöllisiä eroja. Voimakas 

intuitiivinen ajattelutyyli ilmenee vahvana luottamuksena intuitiivisiin tuntemuksiin: päätöksenteossa 

”kuunnellaan sydämen ääntä”. Voimakas analyyttinen ajattelutyyli puolestaan näyttäytyy 

kognitiivisesti kuormittavan ajattelun ja ongelmanratkaisun suosimisena. 

 

Epsteinin malli ajattelutyyleistä perustuu hänen teoriaansa kahdesta ajattelun järjestelmästä (Epstein 

ym., 1996). Muutkin ovat kehittäneet teorioita ajattelun kaksoisprosesseista. Teorioille on yhteistä 

näkemys intuitiivisista tai tyypin 1 prosesseista ja analyyttisista tai tyypin 2 prosesseista (Evans, 

2009; Evans & Stanovich, 2013). Intuitiiviset prosessit ovat nopeita, tiedostamattomia ja 

kognitiivisesti vaivattomia. Ne mahdollistavat mm. nopean reagoimisen yllättäviin tilanteisiin sekä 

assosiatiivisen oppimisen (Kahneman, 2003). Kahneman ja Tversky (Kahneman, 2003) ovat 

esittäneet, että intuitiiviset ajatteluprosessit toimivat kenties evolutiivisen historian vuoksi 
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automaattisten havainnointiprosessien ja tarkoituksellisten päättelyprosessien välimaastossa. 

Kehittyneempiä päättelyprosesseja edustavat analyyttiset prosessit, jotka ovat hitaita, kognitiivisesti 

vaativia ja tietoisia. Epsteinin teorian mukaan ajattelutyylit kuvastavat yksilöiden välisiä eroja 

tyyppien 1 ja 2 prosessien hyödyntämisessä (Epstein ym., 1996). Näkemys on kuitenkin asetettu 

kyseenalaiseksi. Evans (2009) kritisoi Epsteinin teoriaa tyylien sekoittamisesta prosesseihin. Oman 

mallinsa laatinut Stanovich esittää, että ajattelun taipumukset eivät ole sellaisinaan palautettavissa 

prosesseihin, vaan ne sijoittuvat tyypin 2 prosessien alaisuuteen (Evans & Stanovich, 2013). Hän 

katsoo, että taipumukset kertovat yksilön tavoista kerätä, painottaa ja hyödyntää erilaista tietoa 

päätöksenteossa. Omalta osaltaan ne vaikuttavat siihen, kuinka todennäköisesti intuitiivisten 

prosessien tuottama vaikutelma hyväksytään tai kyseenalaistetaan (Evans & Stanovich, 2013). 

 

Tutkimuksissa on havaittu uskonnollisuuden olevan yhteydessä voimakkaampaan intuitiiviseen 

ajatteluun (Shenhav, Rand & Greene, 2012) ja intuitiiviseen ajattelutyyliin (Lindeman & Svedholm-

Häkkinen, 2016; Razmyar & Reeve, 2013). Uskonnollisten uskomusten mahdollistavien 

kognitiivisten vääristymien ajatellaan olevan lähtöisin intuitiivisista ajattelun prosesseista (Shenhav, 

ym., 2012; Stanovich, 2009). Jos analyyttinen ajattelu ei korjaa niitä, niitä pidetään uskottavina. 

Intuitiiviselle ajattelutyylille on ominaista intuitioihin luottaminen niiden kyseenalaistamisen sijaan. 

Koska hengellisille etsijöille ja spirituaalisille yliluonnolliset uskomukset ovat tyypillisiä, he saattavat 

olla muita uskonnottomia ryhmiä alttiimpia sekä voimakkaammalle intuitiiviselle että heikommalle 

analyyttiselle ajattelutyylille. 

 

Kriittisen, todistusaineiston perusteella tapahtuvaan argumenttien vertailuun johtavan analyyttisen 

ajattelun on esitetty syövän pohjaa uskonnollisten uskomusten uskottavuudelta (Gervais & 

Norenzayan, 2012). Hypoteesia tukee suora havainto siitä, että kokeellisissa tutkimuksissa 

analyyttisten ajatteluprosessien aktivoimisen on havaittu vähentävän yliluonnollisia uskomuksia 

(Gervais & Norenzayan, 2012). Myös korrelatiivisissa tutkimuksissa on havaittu voimakkaamman 

analyyttisen ajattelutyylin olevan yhteydessä vähäisempään uskonnollisuuteen (Jack ym., 2016; 

Pennycook, Cheyne, Barr, Koehler, & Fugelsang, 2014; Pennycook ym., 2012; Pennycook, Ross, 

Koehler, & Fugelsang, 2016; Ståhl & van Prooijen, 2018). Meta-analyysin mukaan yhteys on 

vaatimaton (r=-.18, Pennycook ym., 2016). Verrattaessa ateisteja ja uskonnollisia ero on kuitenkin 

huomattava: Pennycookin ja kumppaneiden (2016) tutkimusten sarjassa ateisteiksi identifioituneiden 

analyyttinen tyyli oli 18.7% uskonnollisia vahvempi (d=.72). Bering (2010) esittää, että ateismi 

edellyttää uskonnollisuuden taustalla olevien intuitioiden kyseenalaistamisen mahdollistavaa 

kognitiivista ponnistelua. Osaltaan tätä tukee havainto siitä, että suurin osa uskonnottomista on 
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kääntynyt uskonnottomiksi, vaikka heidät on kasvatettu kristityiksi (Pew Research Center, 2012). On 

kuitenkin saatu viitteitä siitä, ettei vahva taipumus analyyttiseen ajatteluun ole ominaista kaikille 

ateisteille. Esimerkiksi Pennycookin ym. (2012) tutkimuksessa noin 40% ateisteista ei toiminut 

kovinkaan analyyttisesti päättelytehtävissä. Viime vuosina onkin nostettu esille, että 

uskonnottomuuden taustalla on todennäköisesti useampia kognitiivisia prosesseja (Kalkman, 2014; 

Lindeman & Lipsanen, 2016;  Lindeman ym., 2016; Norenzayan & Gervais, 2013). 

 

Kun spirituaalisuutta ja uskonnollisuutta on arvioitu jatkuvina ominaisuuksina, analyyttinen 

ajattelutyyli oli negatiivisessa yhteydessä uskonnollisuuteen, mutta ei spirituaalisuuteen (Razmyar & 

Reeve, 2013). Intuitiiviseen ajattelutyyliin spirituaalisuus sen sijaan oli jopa voimakkaammassa 

yhteydessä kuin uskonnollisuus (Razmyar & Reeve, 2013). Verrattaessa uskonnollisia, ateisteja, 

agnostikkoja ja uskonnottomia kaikki ryhmät erosivat toisistaan analyyttisen ajattelutyylin 

voimakkuudessa (Pennycook, Ross, Koehler & Fugelsang, 2016). Se oli voimakkainta ateisteilla ja 

sen jälkeen agnostikoilla ja uskonnottomilla. Tiivistäen voidaan todeta, että tutkimuksia 

uskonnottomien välisistä eroista ajattelutyyleissä on niukasti, eivätkä tulokset ole yksiselitteisiä. 

 

1.6 Tutkimusongelmat 
 

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin: 

 

1. Miten koehenkilöt jakautuvat uskonnollisen identiteetin suhteen, kun valittavana ovat seuraavat 

nimikkeet: ateisti, uskonnonvastainen, agnostikko, uskonnoton, maallinen, uskonnollinen, 

hengellinen etsijä ja spirituaalinen, mutta ei uskonnollinen? Kuinka identiteetit jakautuvat 

sukupuolittain ja koulutusasteittain tarkasteltuna? 

 

2. Eroavatko identiteettiryhmät toisistaan jumalauskon, uskonnollisteiden asenteiden, 

ajattelutyylien ja ydintiedon sekaannusten osalta? 

 
3. Mitkä tutkituista tekijöistä tai niiden yhdistelmistä erottelevat uskonnottomia ihmisiä parhaiten 

toisistaan? 

 

2. Menetelmät 
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2.1. Koehenkilöt ja aineiston keruu 
 

Tutkimus on osa laajempaa tutkimusta, joka toteutettiin Suomen lisäksi Tanskassa ja Hollannissa. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin vain suomalaista aineistoa. Aineisto kerättiin verkossa avoinna 

olleella kyselylomakkeella noin kolmen viikon aikana. Osallistujille kerrottiin, että tutkimuksessa 

käsitellään näkemyksiä uskonnollisuudesta ja uskon puutteesta sekä asenteita tiedettä ja tietoa 

kohtaan. Viestiin sisällytettiin hyperlinkki tutkimukseen. Osallistujia etsittiin useiden Facebook-

ryhmien (esim. Skepsis ry) sekä kahden Twitter-tilin, usean yliopiston ja avoimen yliopiston 

sähköpostilistojen kautta. Lisäksi osallistujia haettiin aiemmin Arkipäiväisen ajattelun 

tutkimusryhmän tutkimuksiin osallistumiseen kiinnostuksensa ilmaisseiden joukosta. Tavoitteena oli 

rekrytoida tutkimukseen mahdollisimman paljon uskonnottomia henkilöitä, mutta uskonnollisiakaan 

ei rajattu pois. Osallistujille tarjottiin mahdollisuus saada palautetta maailmankatsomuksellisista 

näkemyksistään perustuen vastauksiin osassa kyselyn asteikoista (esim. arvot ja yliluonnolliset 

uskomukset, ajattelutyylit ja näkemykset uskonnollisuudesta, tiedosta ja tieteestä). 

 

Koehenkilöitä oli yhteensä 2112. Heistä naisia oli 52.5%, miehiä 45.6% ja muunsukupuolisia 1.7%. 

Vastaajat olivat iältään 18-84-vuotiaita (md=40,0 vuotta). Heistä 58.1% kävi päätöimisesti töissä ja 

19.4% opiskeli. Koulutustasoltaan vastaajat painottuivat korkeasti koulutettuihin: 56.3% oli 

suorittanut korkeakoulututkinnon. Toisen asteen suorittaneita oli 37.7% ja ainoastaan peruskoulun 

käyneitä 5.9 %. Vastaajista 68.7% ei kuulunut mihinkään uskontokuntaan, 26.9% kuului 

evankelisluterilaiseen kirkkoon ja 4.4% muihin uskontokuntiin. 

 

Alun perin tutkimukseen osallistui yhteensä 2268 suomalaista. Joukosta poistettiin ne vastaajat, jotka 

eivät valinneet mitään tutkimuksen kohteena olevista identiteeteistä. Lisäksi poistettiin sellaiset 

vastaajat, jotka eivät olleet ilmoittaneet lainkaan taustatietojaan (ikä, sukupuoli ja koulutus, n=11). 

Sukupuolittain tehdystä vertailusta muunsukupuoliset jätettiin pois, jolloin jäljelle jäivät miehet ja 

naiset (n=2074). 

 

2.3. Arviointimenetelmät 
 

Uskonnolliset identiteetit 

Koehenkilöiltä kysyttiin ”Millä termillä pääasiallisesti kuvaisit uskonnollista/spirituaalista 

identiteettiäsi?”. Vastausvaihtoehtoina olivat: ateisti, uskonnonvastainen, agnostikko (mielestäni 

jumalan olemassaoloa ei voida todistaa), uskonnoton, maallinen, uskonnollinen; spirituaalinen, mutta 



 

  17 

ei uskonnollinen; hengellinen etsijä. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus valita ”muu” ja nimetä 

identiteettinsä itse. Tätä joukkoa ei käsitellä tässä tutkimuksessa. 

 

Usko jumalaan 

Koehenkilöille esitettiin väite ”Uskon Jumalaan”. Väitteeseen vastattiin 5-osioisella Likert- asteikolla 

(1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Muuttujan jakauman vinous oli suurempi kuin |1|, mutta 

kuitenkin pienempi kuin |1,5|. Koska log10-muunnoksen käyttäminen ei muuttanut tuloksia, analyysit 

toteutettiin alkuperäistä muuttujaa käyttäen. 

 

Asenteet uskonnollisuutta kohtaan  

Koehenkilöiden suhtautumista uskonnollisuuteen mitattiin kolmella semanttisella differentiaalilla, 

joiden ääripäässä olivat vastakkaiset adjektiivit: huono-hyvä, tyhmää-viisasta, haitallista-hyödyllistä. 

Vastausasteikko oli 5-osainen (1=negatiivisin, 5=positiivisin arvio uskonnollisuudesta). Näistä 

kolmesta osiosta muodostettiin keskiarvomuuttuja (α=.90), joka kuvasi positiivista vs. negatiivista 

arviota uskonnollisuudesta. Uskonnollisten asenteiden, ajattelutyylien ja ydintiedon sekaannusten 

asteikkoja muodostettaessa mukaan sisällytettiin vain sellaiset havainnot, joissa puuttuvien arvojen 

osuus oli enintään 25%. 

 

Ydintiedon sekaannukset  

Ydintiedon sekaannuksia tutkittiin 14 väittämällä (α=.81), joiden seassa oli kuusi täyteosiota. 

Väittämät olivat peräisin Lindemanin, Svedholm-Häkkisen ja Lipsasen (2015) the Core Knowledge 

Confusions scale -asteikosta. Koehenkilöt arvioivat 5-osioisella vastausasteikolla (1=täysin 

vertauskuvallinen ja 5=täysin kirjaimellinen) väittämien paikkansapitävyyttä. Väittämät liittyivät 

ominaisuuksiin, jotka opitaan lapsuudessa yhdistämään oikein mentaalisiksi, fyysisiksi, elottomiksi 

tai elollisiksi. Esimerkiksi väittäminä oli “Kallio elää pitkään” ja “Maa haluaa vettä”.  

 

Ajattelutyylit  

Ajattelutyylejä arvioitiin Norrisin ja Epsteinin (2011) kehittämän asteikon (Rational- Experiental 

Inventory, REI) lyhennetyllä versiolla. Kysely muodostuu 10 väittämästä, joista puolet koskee 

intuitiivista ajattelua (luottamus intuitioon, engl. faith in intuition), esim. “Luotan mielelläni 

intuitiivisiin ensivaikultelmiini” ja puolet analyyttista (tarve kognitiolle, engl. need for cognition), 

esim. “Nautin älyllisistä haasteista”. Vastaukset annettiin neljäportaisella Likert-asteikolla (1=Täysin 

eri mieltä, 4=Täysin samaa mieltä). Muuttujista muodostettiin kaksi asteikkoa, intuitiivinen ajattelu 

(α=.75) ja analyyttinen ajattelu (α=.73).  
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3. Tulokset 
 

3.1 Identiteettien jakautuminen 
 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, kuinka koehenkilöt jakautuvat uskonnollisen identiteetin 

suhteen. Suurimman ryhmän muodostivat ateistit, joita oli lähes kolmasosa vastaajista (29.6%). 

Seuraavaksi eniten oli uskonnottomia (17.5%) ja agnostikkoja (16.5%). Spirituaalisia vastaajista oli 

9.1%. Loput vastaajat jakautuivat melko tasaisesti pienempiin ryhmiin: uskonnollisia oli 7.9%, 

hengellisiä etsijöitä 6.9%, uskonnonvastaisia 6.6% ja maallisia 6.0%. Miesten ja naisten vastaukset 

jakautuivat eri tavoin, χ²(7)=99,81, p<.001. Naisten joukossa oli suhteellisesti enemmän spirituaalisia 

ja uskonnollisia ja vähemmän ateisteja ja uskonnonvastaisia kuin miesten (kuva 1). Myös 

koulutusasteittain tarkasteltuna vastausten jakautumisessa oli eroja, χ²(14)=37.57, p=0.001. 

Matalasti koulutettujen joukossa oli spirituaalisia ja hengellisiä etsijöitä suhteellisesti enemmän ja 

ateisteja vähemmän kuin korkeammin koulutetuissa (kuva 2). 

 

 

 
Kuva 1: Naisten ja miesten uskonnolliset identiteetit. 
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Kuva 2. Uskonnollisten identiteettien jakautuminen koulutusasteittain. 

 

3.2. Identiteettiryhmien erot uskonnollisissa asenteissa, uskossa, 
ajattelutyyleissä ja ydintiedon sekaannuksissa 
 

Toinen tutkimuskysymys oli, eroavatko identiteettiryhmät toisistaan jumalauskon, uskonnollisteiden 

asenteiden, ajattelutyylien ja ydintiedon sekaannusten osalta. Näitä eroja analysoitiin käyttäen usean 

muuttujan varianssianalyysia eli MANOVAa, jossa riippumaton muuttuja oli uskonnollinen 

identifikaatio. Riippuvia muuttujia olivat uskonnolliset asenteet, usko jumalaan, intuitiivinen 

ajattelutyyli, analyyttinen ajattelutyyli sekä ydintiedon sekaannusten määrä. 

 

Tulokset osoittivat, että ryhmät erosivat toisistaan, F(35)=92.55, p<.001. Yksisuuntaisten 

varianssianalyysien perusteella eroja oli kaikissa riippuvissa muuttujissa, p<.001. Seuraavaksi 

muuttujille tehtiin parittaiset vertailut, joissa käytettiin Bonferroni-korjausta tyypin 1 virheen 

välttämiseksi. Merkitsevyystasoksi asetettiin .05. Tulokset on kuvattu taulukossa 1 sekä kuvissa 3 ja 

4. Tuloksista havaitaan, että uskonnolliset asenteet ja usko jumalaan erottelivat ryhmiä paremmin 

kuin ajattelutyylit ja ydintiedon sekaannukset. Kaikissa riippumattomissa muuttujissa toisiaan lähelle 

sijoittuivat keskenään ateistit, uskonnonvastaiset ja uskonnottomat. Vastaavan ryhmittymän 

muodostivat maalliset ja agnostikot. Myös spirituaaliset ja hengelliset etsijät muistuttivat toisiaan 

näiltä osin, sekä toisaalta uskonnottomat, mutta heidän uskonsa jumalaan oli huomattavasti 

voimakkaampaa ja uskonnolliset asenteet myönteisempiä. 
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Taulukko 1: Ryhmien keskiarvot ja hajonnat. 

Uskonnollinen identiteetti 

 AT UV UN AG MA SP HE US 

Uskonnolliset 
asenteet 2.02a 1.43b 2.21c 2.59d 2.90e 2.81e 3.34f 4.16g 

 (.72) (.47) (.67) (.72) (.76) (.74) (.97) (.74) 
Usko 
Jumalaan 1.05a 1.13ab 1.23b 2.04c 2.36d 2.51d 3.56e 4.77f 

 (.25) (.48) (.54) (.89) (.1.17) (1.30) (1.18) (.64) 
Intuitiivinen 
tyyli 2.27a 2.28a 2.36ab 2.46bc 2.51cd 2.81e 2.75de 2.62de 

 (.46) (.48) (.51) (.49) (.47) (.53) (.51) (.49) 
Analyyttinen 
tyyli 3.09a 3.09ab 2.99abc 2.97bc 2.95abc 2.88c 2.92c 2.88c 

 (.46) (.46) (.47) (.48) (.47) (.47) (4.77) (.51) 
Ydintiedon 
sekaannukset 1.80a 1.87ab 1.84ab 1.99b 1.97b 2.21c 2.21c 2.15c 

 (.43) (.46) (.43) (.46) (.46) (.52) (.71) (.48) 
Ajattelutyylit asteikolla (1=vähän, 4=paljon) ja muut (1=vähän, 5=paljon). AT=ateisti, 
UV=uskonnonvastainen, UN=uskonnoton, AG=agnostikko, MA=maallinen, SP=spirituaalinen, 
HE=hengellinen etsijä, US=uskonnollinen. Yläindekseissä Bonferroni-korjatut tilastollisesti 
merkitsevät erot (sama kirjain: ryhmät eivät eroa toisistaan, eri kirjaimet: ryhmät eroavat).  
 

Uskonnolliset asenteet olivat selkeästi positiivisimmat uskonnollisiksi identifioituvien joukossa ja 

negatiivisimmat uskonnonvastaisten keskuudessa. Uskonnollisten asenteiden osalta kaikki ryhmät 

erosivat toisistaan lukuun ottamatta maallisia ja spirituaalisia. Usko jumalaan oli voimakkainta 

uskonnollisten ryhmässä ja vähäisintä ateistien ja uskonnonvastaisten joukossa. Ateistien, 

uskonnonvastaisten ja uskonnottomien väliset erot olivat pieniä. Intuitiivinen ajattelutyyli oli 

keskimäärin voimakkain spirituaalisilla ja erosi voimakkuudessa muista ryhmistä lukuun ottamatta 

uskonnollisia ja hengellisiä etsijöitä. Ateistien ja uskonnonvastaisten ja uskonnottomien taipumus 

intuitiiviseen ajattelutyyliin oli puolestaan vähäisempi kuin muilla ryhmillä. Analyyttisen 

ajattelutyylin osalta tulos oli jokseenkin päinvastainen. Ateistien ryhmässä ajattelutyyli oli 

voimakkainta, ja he erosivat sen suhteen kaikista muista ryhmistä paitsi uskonnonvastaisista ja 

uskonnottomista. Uskonnonvastaisten analyyttinen tyyli erosi voimakkuudessa spirituaalisista, 

uskonnollisista ja hengellisistä etsijöistä, joiden analyyttinen tyyli oli voimakkuudeltaan vähäisin. 

Ydintiedon sekaannuksia raportoivat eniten spirituaaliset, hengelliset etsijät ja uskonnolliset, ja he 

erosivat niiden määrässä muista ryhmistä. Ateistit raportoivat ydintiedon sekaannuksia vähemmän 

kuin muut.  
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Kuva 3: Uskonnolliset asenteet ja usko jumalaan eri ryhmissä. 

 

 
Kuva 4: Ajattelutyylit ja ydintiedon sekaannukset identiteettiryhmittäin. 

 
3.3 Uskonnottomia toisistaan erottelevat tekijät 
 

Identiteettiryhmien välillä havaittiin siis eroja uskonnollisissa asenteissa, jumalauskossa ja 

ajattelutavoissa. Seuraavaksi haluttiin täsmentää, mitkä tekijät parhaiten ennustavat ryhmiin 

kuulumista. Kolmas tutkimuskysymys olikin, mitkä tutkituista tekijöistä tai niiden yhdistelmistä 

erottelevat uskonnottomia ihmisiä parhaiten toisistaan. Analyysimenetelmänä käytettiin 
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erotteluanalyysiä. Selittäviksi muuttujiksi asetettiin usko jumalaan, uskonnolliset asenteet, 

intuitiivinen ja analyyttinen ajattelutyyli sekä ydintiedon sekaannukset ja riippuvaksi muuttujaksi 

identiteetit. Tulokseksi saatiin malli, joka ei kyennyt erottelemaan uskonnonvastaisia ja 

uskonnottomia ateisteista tai maallisia agnostikoista (taulukko 2). 

 

Taulukko 2: Ennustettu ryhmään kuuluminen, kun ryhmittelevänä tekijänä identiteetti 

 

 

AT=ateisti, UV=uskonnonvastainen, UN=uskonnoton, AG=agnostikko, MA=maallinen, 

SP=spirituaalinen, HE=hengellinen etsijä, US=uskonnollinen. 

 

 Identiteetit luokiteltiin neljään ryhmään sen perusteella, havaittiinko MANOVASSA niiden välisiä 

eroja jatkuvissa muuttujissa. Lähes kaikissa muuttujissa ateistit ja uskonnonvastaiset eivät eronneet 

toisistaan mutta erosivat muista ryhmistä, joten heidät luokiteltiin ryhmään epäuskoiset. Myös 

uskonnottomat luokiteltiin samaan ryhmään, koska he erosivat muista ryhmistä useammin kuin 

uskonnonvastaisista ja ateisteista. Maalliset ja agnostikot eivät eronneet toisistaan useammissa 

muuttujissa kuin he erosivat muista, joten heidät luokiteltiin ryhmään skeptikot. Spirituaaliset ja 

hengelliset erosivat muista ryhmistä useammin kuin toisistaan, joten heidät luokiteltiin ryhmään 

hengelliset. Uskonnolliset luokiteltiin omaksi ryhmäkseen, koska he olivat mukana 

vertailukategoriana ja sijoittuivat huomattavasti muita ryhmiä korkeammalle jumalauskossa ja 

uskonnollisissa asenteissa. Kun sama analyysi toteutettiin näillä ryhmillä, saatiin tulokseksi 

toimivampi malli. Vain luokitelluilla identiteettiryhmillä toteutetun analyysin tulokset on raportoitu 

tässä ensimmäisen analyysin tuottamaa luokittelua lukuun ottamatta. 

    
Ennustettu ryhmään kuuluminen, % 

  AT UV AG UN MA US SP HE 
Todellinen 
ryhmään 
kuuluminen. 
% 

AT 30.2 33.3 1.8 32.6 .6 .0 1.3 .2 
UV 14.0 71.3 2.2 10.3 .0 .0 1.5 .7 
AG 8.5 10.6 19.9 14.7 19.4 2.1 17.3 7.6 
UN 22.7 23.0 7.2 38.2 3.3 .0 4.2 1.4 
MA 7.2 4.0 9.6 16.0 27.2 8.0 12.8 15.2 
US .6 .0 .0 1.2 .0 89.0 .6 8.6 
SP 2.6 5.8 6.8 17.4 10.5 8.9 26.8 21.1 
HE .7 4.4 4.4 3.0 11.1 30.4 11.1 34.8 
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Erotteluanalyysi tuotti kolme erottelufunktiota. Niistä ensimmäinen, Wilksin Λ =.308, 

χ2(15)=2431.75, p<.001, ja toinen, Wilksin Λ =.945, χ2(8)=117.215, p<.001, erottelivat ryhmiä 

merkitsevästi. Ensimmäinen funktio selitti 97.3% havaitusta vaihtelusta, kanoninen R2=.67, ja toinen 

2.6%, kanoninen R2=.05. Ryhmien painopisteiden tarkastelu suhteessa funktioihin (taulukko 3, kuva 

5) osoitti, että ensimmäisen funktion erottelu-ulottuvuuden toiseen päähän sijoittuivat uskonnolliset 

ja toiseen epäuskoiset. Toisen funktion erottelu-ulottuvuuden toiseen päähän latautuivat hengelliset 

ja toiseen uskonnolliset. 

Taulukko 3: Funktiot ryhmien keskiöissä 

 Funktio 

Ryhmä 1 2 

Epäuskoiset -1.08 -.07 

Skeptikot .30 -.00 

Hengelliset 1.40 .47 

Uskonnolliset 3.75 -.48 
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Kuva 5: Ryhmien sijoittuminen erottelu-ulottuvuuksiin nähden 
 

Ensimmäiselle erottelufunktiolle tulevien muuttujien kanonisten korrelaatioiden (taulukko 4) 

perusteella identiteettiluokkia erottelivat parhaiten usko jumalaan ja uskonnolliset asenteet. Toiselle 

funktiolle tulevien korrelaatioiden perusteella luokkia parhaiten erottelivat intuitiivinen ajattelutyyli 

ja ydintiedon sekaannukset. Ensimmäisen ja toisen funktion kombinaatio luokitteli oikein yhteensä 

70.2% koehenkilöistä (taulukko 5). Epäuskoisten ja uskonnollisten luokittelu onnistui parhaiten. 

Taulukko 4: Muuttujien latautuminen erottelufunktioille. 

 Rakennematriisi 

 
Standardisoidut kanoniset 
erottelufunktiokertoimet 
 

Muuttuja 
 

Funktio 
 

Funktio 
 

 1 2 1 2 

Usko jumalaan .95 -.08 .84 -.14 
Uskonnolliset asenteet .58 -.15 .31 -.19 
Ydintiedon sekaannukset .19 .61 .04 .46 
Intuitiivinen ajattelu .21 .86 .11 .83 
Analyyttinen ajattelu -.10 -.20 .05 .16 

 

 

 Taulukko 5: Ennustettu ryhmään kuuluminen 

Todellinen, % 
Ennustettu, % 

Epäuskoiset Skeptikot Hengelliset Uskonnolliset 

Epäuskoiset 90.1 8.2 1.4 .3 
Skeptikot 30.9 40.8 22.1 6.2 

Hengelliset 18.5 19.4 33.2 28.9 

Uskonnolliset 1.8 .0 6.1 92.0 
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4. Diskussio 
 

Aiemmissa tutkimuksissa uskonnottomia on käsitelty usein yhtenä joukkona, ja uskonnottomien 

erilaiset identiteetit ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tavoittaa 

näitä identiteettejä ja niihin liittyviä piirteitä. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, kuinka koehenkilöt 

jakautuvat uskonnollisen identiteetin suhteen. Kaikki tutkitut uskonnottomat identiteetit olivat 

edustettuina tutkimukseen osallistuneiden joukossa. Ateistit muodostivat suurimman osuuden ja 

agnostikot toisiksi suurimman. Identiteettien jakautumisessa havaittiin eroja sukupuolen ja 

koulutusasteen mukaan. Naisten joukossa uskonnollisten ja spirituaalisten suhteelliset osuudet olivat 

suurempia kuin miesten joukossa. Vastaavasti miehistä suurempi osuus oli ateisteja ja 

uskonnonvastaisia kuin naisista. Ainoastaan perusasteen koulutuksen käyneissä hengellisiä etsijöitä 

ja spirituaalisia oli suhteellisesti enemmän ja ateisteja vähemmän kuin keski- tai korkea-asteen 

tutkinnon suorittaneiden joukossa. Tulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa, 

joissa spirituaalisista ja uskonnollisista suurin osa on ollut naisia ja ateisteista miehiä (Pew Research 

Center, 2012). 

 

Toinen tutkimuskysymys oli, eroavatko identiteettiryhmät toisistaan jumalauskon, uskonnollisteiden 

asenteiden, ajattelutyylien ja ydintiedon sekaannusten osalta. Identiteettiryhmien välillä havaittiin 

eroja kaikissa kiinnostuksen kohteena olleissa tekijöissä – uskonnollisissa asenteissa, jumalaan 

uskomisessa, ydintiedon sekaannusten määrässä ja ajattelutyyleissä. Kolmas tutkimuskysymys oli, 

mitkä tutkituista tekijöistä tai niiden yhdistelmistä erottelevat uskonnottomia ihmisiä parhaiten 

toisistaan. Tukittujen tekijöiden yhdistelmien perusteella ei kyetty erottelemaan uskonnonvastaisia ja 

uskonnottomia ateisteista tai maallisia agnostikoista. Niinpä ryhmät luokiteltiin uudelleen sen 

perusteella, kuinka ne sijoittuivat suhteessa toisiinsa jumalaan uskomisen, uskonnollisten asenteiden 

myönteisyyden tai kielteisyyden, ajattelutyylien ja ydintiedon sekaannusten määrän osalta. Näitä 

luokkia toisistaan erottelivat parhaiten usko jumalaan sekä uskonnolliset asenteet, mutta myös 

intuitiivisen ajattelutyylin osuus oli huomattava. 

 

4.1 Hengelliset etsijät ja spirituaaliset jakavat yhteisiä kognitiivisia 
piirteitä uskonnollisten kanssa 
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Uskonnollisten asenteiden ja jumalaan uskomisen osalta lähes kaikki ryhmät erosivat toisistaan. 

Odotusten ja aiempien tutkimusten (Pew Research Center, 2017) mukaisesti uskonnollisten asenteet 

uskontoa kohtaan olivat myönteisimmät, ja he myös uskoivat jumalaan enemmän kuin muut. 

Seuraavaksi sijoittuivat hengelliset etsijät. Tulos on samansuuntainen Buxantin ym. (2010) 

tutkimuksen kanssa, jossa hengellisten etsijöiden uskonnolliset asenteet olivat vähemmän positiiviset 

kuin uskonnollisilla, mutta positiivisempia kuin muulla väestöllä. Spirituaaliset uskoivat jumalaan 

kolmanneksi eniten, mikä toistaa aiempien tutkimusten havainnon siitä, että spirituaalisten joukossa 

usko jumalaan on yleisempää kuin muiden uskonnottomien (Pew Research Center, 2017). 

 

Kuten aiemmissa tutkimuksissa, tässäkin tutkimuksessa uskonnollisuus yhdistyi suurempaan 

ydintiedon sekaannusten määrään, voimakkaampaan intuitiiviseen tyyliin ja heikompaan 

analyyttiseen tyyliin. Mielenkiintoista oli, että uskonnolliset eivät kuitenkaan näiden piirteiden osalta 

eronneet hengellisistä etsijöistä tai spirituaalisista, vaikka he uskoivat enemmän jumalaan. On 

mahdollista, että heillä oli muita yliluonnollisia uskomuksia, joita ei otettu huomioon tässä 

tutkimuksessa. Ydintiedon sekaannuksia näillä ryhmillä oli enemmän kuin muilla. Tulos on 

uskonnollisten osalta samansuuntainen kuin aiemmissa tutkimuksissa (Barber, 2014; Lindeman ym., 

2015; Lindeman & Aarnio, 2007), mutta spirituaalisten ja hengellisten etsijöiden osalta uusi. 

Intuitiivisen ajattelutyylin osalta uskonnolliset, spirituaaliset ja hengelliset etsijät erosivat kaikista 

muista ryhmistä paitsi maallisista. Tulokset ovat samankaltaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa, joissa 

intuitiivinen ajattelutyyli on ollut yhteydessä sekä uskonnollisuuteen että spirituaalisuuteen (Razmyar 

& Reeve, 2013). Analyyttisen ajattelutyylin voimakkuudessa uskonnolliset, spirituaaliset ja 

hengelliset etsijät erosivat ateisteista ja uskonnonvastaisista. Tulos on hieman erisuuntainen kuin 

Razmyarin ja Reeven (2013) tutkimuksessa, jossa analyyttinen ajattelutyyli oli yhteydessä 

uskonnollisuuteen, muttei spirituaalisuuteen. Ero saattaa johtua erilaisista arviointitavoista. 

Razmyarin ja Reeven tutkimuksessa jatkuvana tekijänä arvioituun spirituaalisuuteen sisältyi näkemys 

itsestä paitsi spirituaalisena, myös uskonnollisena henkilönä, jolloin spirituaalisuus sekoittui 

uskonnollisuuteen. Tässä tutkimuksessa spirituaaliset olivat uskonnollisista erillinen ryhmä. 

 

Uskonnolliset siis erosivat hengellisistä ja spirituaalisista selkeästi jumalaan uskomisen ja 

uskonnollisen asenteiden osalta, mutta ryhmät muistuttivat toisiaan ydintiedon sekaannusten ja 

ajattelutyylien osalta. Hengellisten etsijöiden ja spirituaalisten väliset erot jäivät tutkittujen ilmiöiden 

osalta niin pieniksi, että niillä pystytiin mallintamaan ryhmiin kuulumista vain heikosti. Kun ryhmät 

yhdistettiin yhdeksi luokaksi, tulos parani, mutta huomattava osuus niistä sekoittui yhä 

uskonnollisiin. Näyttää siis siltä, että spirituaaliset ja hengelliset etsijät eivät juurikaan eroa 
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uskonnollisista kognitiivisen tyylin tai ontologisten sekaannusten osalta. Erot uskonnollisten ja 

näiden ryhmien välillä saattavat kummuta muista tekijöistä, kuten persoonallisuuden piirteistä 

(Buxant ym., 2010) ja yksilöllisemmästä suhtautumisesta uskontoon ja henkisyyteen (Houtman & 

Mascini., 2002). 

 

4.2 Maalliset, agnostikot, uskonnottomat, ateistit ja 
uskonnonvastaiset: eroja ja yhtäläisyyksiä 
 

Maallisten uskonnolliset asenteet olivat yhtä myönteiset kuin spirituaalisten. Tulos tukee aiempaa 

havaintoa siitä, että uskontoon heikosti sitoutuneiden uskonnolliset asenteet ovat kielteisempiä kuin 

vahvasti sitoutuneiden, mutta kuitenkin positiivisempia kuin täysin uskonnottomien (Pew Research 

Center, 2012). Muiden piirteiden osalta maalliset muistuttivat enemmän agnostikkoja ja sijoittuivat 

näiden kanssa puoliväliin. Sekä maalliset että agnostikot erosivat kaikkien tutkittujen piirteiden osalta 

ateisteista. Tämä tulos asettaa kyseenalaiseksi joissain tutkimuksissa havaittavan käytännön lukea 

agnostikot ja ateistit samaan ryhmään kuuluviksi (ks. esim. Pew Research Center 2012). Agnostikot 

ja ateistit eivät tämän tutkimuksen perusteella eroa toisistaan pelkästään jumalan olemassaoloa 

koskevissa näkemyksissä, vaan myös uskonnollisten asenteiden ja tutkittujen kognitiivisten piirteiden 

osalta. Tulos tukee aiempia tutkimuksia siinä määrin, kuin niitä on tehty. Sen lisäksi, että agnostikot 

suhtautuvat ateisteja suopeammin uskonnollisten elementtien läsnäoloon yhteiskunnassa (Baker & 

Smith, 2009), heillä näyttää olevan myönteisemmät asenteet uskonnollisuutta kohtaan ylipäänsä. 

Kuten Pennycookin ym. (2016) tutkimuksissa, myös tässä tutkimuksessa ateisteilla oli vahvempi 

analyyttinen tyyli kuin agnostikoilla. Maallisia ei ole tiettävästi aiemmin tutkittu tähän tutkimukseen 

sisällytettyjen ominaisuuksien osalta, joten kaikki heistä saatu tieto on uutta. 

 

Uskonnottomat sijoittuivat tässä tutkimuksessa kaikkien tutkittujen ominaisuuksien suhteen melko 

lähelle ateisteja ja uskonnonvastaisia: he erosivat asenteiden ja uskomusten, mutta eivät kognitiivisten 

piirteiden osalta. Toisin kuin Pennycookin ym. (2016) tutkimuksissa, tässä tutkimuksessa 

uskonnottomat eivät eronneet agnostikoista analyyttisen tyylin voimakkuudessa. Syy saattaa löytyä 

uskonnollisen affiliaation arviointitavasta: Pennycookin ym. tutkimuksessa tarjolla oli vain neljä 

affiliaatiokategoriaa. Uskonnottomien ryhmä on siis todennäköisesti ollut heterogeenisempi kuin 

tässä tutkimuksessa, jossa osallistujilla oli mahdollisuus valita useammasta kategoriasta. 

 

Uskonnonvastaisia uskonnottomista ja ateisteista näyttivät erottelevan leimallisesti asenteet. Tämä 

tulos on ennakko-oletusten mukainen, ja tukee aiemmin syntynyttä käsitystä ryhmän 
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uskontokielteisyydestä (Silver ym., 2014). Tarkasteltaessa kaikkia tutkittuja ominaisuuksia 

uskonnottomat, uskonnonvastaiset ja ateistit sijoittuivat varsin lähelle toisiaan, eikä kyseisiä ryhmiä 

pystytty erottamaan toisistaan näiden ominaisuuksien perusteella. Kun ryhmät yhdistettiin yhdeksi 

luokaksi, erottelu muista luokista onnistui suhteellisen hyvin. Näyttää siltä, että näillä kolmella 

ryhmällä on keskeisiä yhtäläisyyksiä, jotka erottavat ne muista uskonnottomista. Nämä yhdessä 

epäuskoisiksi nimitetyt uskovat jumalaan muita vähemmän ja suhtautuvat uskontoon 

negatiivisemmin. Heillä on vähemmän ydintiedon sekaannuksia, heikompi intuitiivinen ajattelutyyli 

ja voimakkaampi analyyttinen tyyli. Tulokset tukevat näkemystä analyyttiseksi (Norenzayan & 

Gervais, 2013) tai reflektiiviseksi ateismiksi (Kalkman, 2014) kutsutusta epäuskosta, jolle on 

ominaista taipumus kognitiivisesti vaativan ajattelun suosimiseen, jonka on ajateltu johtavan 

intuitiivisen jumaluuden kyseenalaistamiseen. 

 

4.3 Kognitiiviset tekijät uskonnottomuuden taustalla 
 

Toistaiseksi tutkimukset eivät ole pystyneet tarjoamaan vastausta kysymykseen siitä, heijastavatko 

uskonnottomat identiteettinimikkeet todellisia ihmisten välisiä psykologisia eroja. Tässä 

tutkimuksessa uskonnonvastaiset, ateistit ja uskonnottomat muistuttivat tutkittujen piirteiden osalta 

niin paljon toisiaan tutkittujen piirteiden osalta, ettei näihin eri identiteettiryhmiin kuulumista saatu 

ennustettua tyydyttävästi. Sama päti maallisiin ja agnostikkoihin. Luokittelemalla ryhmät uudelleen 

epäuskoisiin, skeptikkoihin, hengellisiin ja uskonnollisiin onnistui epäuskoisten ja uskonnollisten 

ennustaminen hyvin ja skeptikkojen ja hengellisten kohtalaisesti. On mahdollista, että 

identiteettinimikkeet eivät ainakaan kaikissa tapauksissa kuvasta yksilöiden välisiä psykologisia 

eroja. Lim, MacGregor ja Putnam (2010) havaitsivat tutkimuksessaan, että noin kolmasosa toistuviin 

kyselytutkimuksiin osallistuneista vaihtoi valintaa uskonnollisten ja uskonnottoman kategorian 

välillä. Nämä epästabiilit uskonnottomat ovat uskonnollisuudeltaan stabiilien uskonnottomien ja 

uskonnollisten välimaastossa. He saattavat identifioitua ajankohdasta ja tilanteesta riippuen 

uskonnolliseksi tai uskonnottomaksi, vaikka heidän uskonnollisuutensa uskonnon harjoittamisen 

näkökulmasta pysyisi samana (Lim ym., 2010). Toinen mahdollisuus on, että laajentamalla 

tutkimuksen perspektiiviä muihin tekijöihin eroja ryhmien välille sellaisenaan olisi voinut löytyä. 

Uskonnottomuuden monille muodoille on tässä tutkimuksessa tarkasteltujen tekijöiden ohella haettu 

selityksiä mm. kulttuurista ja sosialisaatiosta sekä motivationaalisista ja eksistentiaalisista syistä 

(Bradley, Exline, Uzdavines,  Stauner, & Grubbs, 2018; Norenzayan & Gervais, 2013). Niiden 

osuuden selvittäminen voisi olla kannattavaa etenkin agnostikkojen ja maallisten sekä spirituaalisten 
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ja hengellisten etsijöiden kohdalla, koska näihin ryhmiin kuulumista ei pystytty ennustamaan tässä 

tutkimuksessa tarkasteltujen ominaisuuksien perusteella yhtä hyvin kuin muihin. 

 

Huomionarvoista kuitenkin on, että ajattelutyylien ja ydintiedon sekaannusten kaltaisissa 

kognitiivisissa piirteissä havaittiin paitsi uskonnollisten ja uskonnottomien, myös uskonnottomista 

muodostuvien ryhmien välisiä eroja. Aiemmissa tutkimuksissa kognitiivisia eroavaisuuksia on 

verrattu lähinnä uskonnottomien ja uskonnollisten välillä. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat 

analyyttista ateismia yhtenä, mutta eivät ainoana väylänä uskonnottomuuteen. Kaikki uskonnottomat 

eivät siis ole analyyttisia uskonnollisten intuitioiden kyseenalaistajia. Spirituaaliselle 

uskonnottomuudelle ja hengelliselle etsijyydelle vaikuttavat ominaisilta uskonnollisuuden kanssa 

samankaltainen taipumus runsaampiin ydintiedon sekaannuksiin ja intuitiivisen ajattelutyylin 

suosimiseen sekä niukempaan analyyttiseen ajattelutyyliin. Myös muiden uskonnottomien välillä 

havaittiin huomattavaa vaihtelua. Tulosten pohjalta voidaan yhtyä Lindemanin ym. (Lindeman ym., 

2016) havaintoon siitä, että uskonnottomat vaikuttavat olevan heterogeeninen ryhmä, joilla on 

monenlaisia kognitiivisia profiileja. Paradigma, jossa uskonnottomia käytetään uskonnollisten 

vertailukohteena asettuu kyseenalaiseen valoon. Myös Shults ym. (2018) huomauttavat, että kahden 

erillisen ihmisryhmän sijasta kyse on yksilöllisistä piirteistä, joissa ilmenee yksilöllistä ja muuttuvista 

sosiaalisista ympäristöistä johtuvaa vaihtelua. Uskonnottomien moninaisuuden tarkasteluun 

ottaminen tarjonnee tulevaisuudessa huomionarvoista lisätietoa uskonnollisuuden taustalla 

vaikuttavista prosesseista. 

 

4.4 Tutkimuksen rajoitukset 
 

Tutkimuksen haasteet liittyvät aineiston vinouteen, tutkimukseen valittujen muuttujien 

olennaisuuteen tutkitun ilmiön kannalta sekä menetelmien kykyyn tavoittaa tutkittavat ilmiöt. 

Tutkimuksen aineistossa usko jumalaan oli voimakkaasti oikealle vino. Se johtunee uskonnottomien 

suuresta osuudesta vastaajissa, mikä oli tutkimuksen tavoitteiden näkökulmasta 

tarkoituksenmukaista. Uskonnottomien suuri osuus vastaajista on todennäköisesti seurausta aineiston 

keruutavasta ja otoksen itsevalikoituvuudesta. Se näkyy myös uskontokuntiin kuulumisessa ja 

identiteettiryhmien osuuksissa. Koko väestöstä uskontokuntaan kuulumattomia on neljäsosan verran 

(Tilastokeskus, 2017), tähän tutkimukseen osallistuneista 68.7% ei kuulunut mihinkään 

uskontokuntaan. Uskonnollisiksi identifioituneiden osuus on suomalaisissa otoksissa ollut 

arviointitavasta riippuen yleensä 39-78% (Pew Research Center, 2018; Gallup Ecclesiastica, 2011), 

kun se tässä tutkimuksessa oli vain 7.9%. Myös agnostikkoja oli tässä tutkimuksessa vain 16.5%, kun 



 

  30 

Gallup Ecclesiastica-tutkimuksessa 2011 osuus oli 27%. Eroa voi osaltaan selittää ero 

arviointitavassa: Gallup Ecclesiastica-tutkimuksessa vastaaja pystyi valitsemaan useamman 

uskonnollista identiteettiään kuvaavan vaihtoehdon – esimerkiksi kristityn ja agnostikon – mutta tässä 

tutkimuksessa vain yhden. Ateisteja tähän tutkimukseen osallistuneista oli peräti 29.6%, kun 

aiemmissa suomalaistutkimuksissa osuus on ollut 7-13% (Gallup Eccleasiastica, 2007; Gallup 

Ecclesiastica, 2011). Tässä tutkimuksessa havaittuja osuuksia ei siis voida suoraan yleistää 

koskemaan koko väestöä, mikä ei sinällään ollutkaan tutkimuksen tavoitteena, mutta on syytä 

huomioida. 

 

Uskonnollisia identiteettejä arvioitiin tässä tutkimuksessa vain yhdellä kysymyksellä. Vaikka 

psykologian alalla preferoidaan laajoja arviointiasteikkoja, myös lyhyet asteikot ovat osoittautuneet 

toimiviksi joissain tilanteissa (Burisch, 1984), ja yhdenkin kysymyksen menetelmä voi olla validi ja 

reliaabeli (Postmes ym., 2013). Postmes ym. (2013) katsovat, että lyhyet menetelmät sopivat 

erityisesti identifikaation kaltaisten homogeenisten ilmiöiden arvioimiseen. Aiemmissa 

tutkimuksissa on kuitenkin tullut esille viitteitä siitä, että uskonnottomat identifikaatiokategoriat 

voivat merkitä ihmisille erilaisia asioita (Lee, 2014; Lim ym., 2010). Identiteettien koettu merkitys 

jäi tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Sitä olisi kuitenkin tärkeää tutkia jatkossa lisää, koska 

identiteetteihin liitetyt merkitykset toteutuvat ihmisten käyttäytymisessä (Burke & Reitzes, 1981). 

Erityismaininnan ansaitsee sosiaalinen ulottuvuus, koska uskonnollisiin identiteetteihin liittyy vahva 

sosiaalinen merkitys (Ysseldyk ym., 2010). Voidaankin kysyä, mikä on uskonnottomien ryhmien 

sosiaalinen merkitys niihin kuuluville. Aihetta ei tiettävästi ole juurikaan tutkittu, ja se on tärkeä 

haaste jatkotutkimuksille.  

 

Lisää vastauksia kysymyksiin uskonnottomien identiteettien ominaispiirteistä ja niiden pysyvyyteen 

vaikuttavista tekijöistä voisi löytyä asenteista. Tässä tutkimuksessa rajaus tehtiin puhtaasti 

evaluaatioihin, mutta pelkästään niissä havaittiin selkeitä identiteettiryhmien välisiä eroja. 

Sisällyttämällä mukaan muita asenteiden ominaisuuksia olisi kenties saatu arvokasta lisätietoa 

identiteettien ominaispiirteistä. Jatkotutkimuksen kohteita tarjoavat esimerkiksi asenteen vahvuus, 

ambivalenssi sekä tärkeys. Vahvojen asenteiden oletetaan olevan ajasta ja tilanteesta toiseen 

pysyvämpiä kuin heikot asenteet, jotka ovat herkempiä kontekstin vaikutuksille (Bohner & Dieckel, 

2011), ambivalentit asenteet ovat joustavampia ja heikentävät asenteen ennustusvoimaa 

käyttäytymiseen (Armitage & Conner, 2000). Itselle tärkeät ja itseä määrittävät asenteet ovat 

vähemmän alttiita kontekstin vaikuksille (Sparks, 2000). 
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Analyyttisen ajattelutyylin selitysvoima jäi pieneksi. Tutkimuksissa, joissa uskonnollisuuden 

yhteyttä analyyttiseen ajattelutyyliin on selvitetty AOT-asteikolla (Actively Open-Minded Thinking 

Scale) korrelaatiot ovat olleet hieman voimakkaampia kuin tässä tutkimuksessa käytetyllä kognition 

tarve -asteikolla (Pennycook ym., 2014). AOT:n on tarkoitus arvioida kiinnostusta reflektiiviseen 

pohdintaan, halua ottaa huomioon uskomusten vastainen todistusaineisto ja kykyä hyväksyä 

epävarmuutta päätöksenteossa (Stanovich & West, 1998). On mahdollista, että se tavoittaa joitain 

uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden taustalla olevia olevan ajattelun piirteitä paremmin kuin 

kognition tarve -asteikko. Tulevaisuudessa uskonnottomuuden eri muotojen yhteyttä ajatteluun olisi 

syytä selvittää muillakin kuin tässä tutkimuksessa käytetyillä menetelmillä kattavamman kuvan 

saamiseksi. 

 

4.5 Johtopäätökset 
 

Kognitiivisessa uskontotieteessä on usemmiten tyydytty vertailemaan uskonnollisia uskonnottomiin. 

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti uskonnottomien identiteettiryhmien 

piirteet ja ryhmien keskinäiset erot. Identiteettiryhmien välillä havaittiin eroja kaikissa tutkimuksen 

kohteena olleissa tekijöissä. Ajattelutyylien ja ydintiedon sekaannusten kaltaisten kognitiivisten 

piirteiden osalta erot eivät noudattaneet identiteettiryhmien rajoja, mutta uskonnottomat eivät 

muodostaneet myöskään yhtä homogeenista ryhmää. Uskonnonvastaiset, ateistit ja uskonnottomat 

sekä toisaalta maalliset ja agnostikot että hengelliset etsijät ja spirituaaliset muistuttavat toisiaan 

tutkittujen piirteiden osalta. Tässä tutkimuksessa osallistujat saivat valita itse heitä parhaiten 

kuvaavan identiteetin useiden vaihtoehtojen joukosta. Aiemmissa tutkimuksissa uskonnottomia 

kategorioita on usein tarjottu vain yksi tai kaksi (Pew Research Center, 2012; Lim, MacGregor, & 

Putnam, 2010) tai tutkijat ovat luokitelleet koehenkilöt uskonnollisuuden tai uskon perusteella (Silver 

ym., 2014; Buxant, Saroglou & Tesser, 2010). Riittämättömien identifikaatiovaihtoehtojen 

tarjoamisen vuoksi saatetaan menettää informaatiota. Tämän tutkimuksen perusteella 

uskonnottomuuden moninaisuuden huomioimiseen on syytä kiinnittää huomiota, koska kyseessä 

vaikuttaa olevan niin kognitiivisten piirteiden kuin asenteidenkin osalta heterogeeninen joukko. 
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