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arvoista. Osa haastatelluista pyrki Raamatun tukemana kiitokseen jo vaikeuksien vallitessa 
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että kun Raamattu koetaan kiitollisuutta tukevana ja siihen rohkaisevana, niin 
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1 Johdanto  

Tämä tutkielma käsittelee Raamatun merkitystä kiitollisen elämänasenteen saavuttamisessa ja 

säilyttämisessä. Käytännöllisen teologian piirissä on tutkittu uskonnollisuuteen sisältyvää ilon 

ja kiitollisuuden merkitystä, mutta Raamatun tekstien merkitys kiitollisuuden kokemuksissa 

on jäänyt pienemmälle huomiolle. Kiitollisuudella on oma roolinsa liittyen ihmisen 

hyvinvointiin, kuten psykologian ja teologian tieteenaloilla aiemmin tehty tutkimus osoittaa. 

Yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi on merkittävässä roolissa myös yhteiskunnan 

hyvinvoinnissa ja positiivisessa kehityksessä.1  

Oma kiinnostukseni tutkimusaiheeseen heräsi vuonna 2017 syksyllä, kun aloitin 

teologian opinnot. Olin alkanut lukea erästä blogia, jossa kerrottiin paljon kiitollisuudesta. 

Tämän seurauksena aloin tutkia myös Raamattua kiitollisuuden näkökulmasta. Havaitsin, että 

kiitollisuus on Raamatun kirjoituksissa merkittävä aihe. Ratkaisukeskeistä terapiaa 

opiskellessani vuosina 2016–2018 tulin enenevissä määrin tietoiseksi kiitollisuuden ja 

onnellisuuden vaikutuksista ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  Keskustelin 

kiitollisuudesta myös muiden kristittyjen kanssa, minkä seurauksena mielenkiintoni 

Raamatun ja kiitollisuuden välisestä suhteesta kasvoi. Aiheen kiinnostavuutta lisäsi myös 

Raamatun asema yhteiskunnassamme.  

Raamattu on tällä hetkellä, vuonna 2020, esillä Suomessa käytävässä julkisessa 

diskurssissa liittyen Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa käynnissä olevaan polemiikkiin 

kirkon suhteesta tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Kyseistä diskurssia käydessä olisi tarpeellista 

huomioida Raamatun merkitys myös yksilötasolla, sillä käyty keskustelu luo ilmapiirin, jonka 

puitteissa yksilökristitty elää uskoaan. Raamatun yksilötason merkityksen huomiotta 

jättäminen herättää huolta, koska Suomessa on meneillään valtakunnansyyttäjän toimesta 

useampi poliisitutkinta Raamattuun liittyen. Kaikki tutkinnat kohdistuvat julkisuudessa esillä 

olevaan yksityishenkilön tapaan uskoa eli siihen, mitä Raamatun kirjoitukset hänelle 

merkitsevät. Yksi näistä tutkinnoista koskee kyseisen henkilön kirjoitusta Suomen Luther-

säätiön pamfletissa, yksi Raamatun tekstin julkaisemista sosiaalisessa mediassa ja kaksi 

tutkintaa on kohdistunut hänen esiin tuomaansa näkemykseen kristinuskosta radio- ja tv-

ohjelmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä Raamatun tekstien julkiseen esilläpitoon 

on yksilötasolla kohdistunut rikosoikeudellista uhkaa. Raamatulla voi kuitenkin olla hyvinkin 

merkittävä ja positiivinen vaikutus yksilökristityn elämään. Jos Raamatun positiivista 

 
1 Fredrickson 2001, 218. 
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merkitystä yksilötasolla ei huomioida ja se unohdetaan kyseisestä diskurssiavaruudesta, on 

vaarana, että rikosoikeudellisen uhan kokemisen mahdollisuus laajenee kristittyjen piirissä. 

Uhka kohdistuu yksilön vapauteen toteuttaa itseään, vapauteen elää mielekästä elämää ja 

vapauteen kokea onnellisuutta. Tämä on hyvä huomioida myös siitä syystä, että yksilön 

hyvinvointia koskevilla asioilla on vaikutus myös yhteiskunnalliseen hyvinvointiin.  

Käsillä olevan tutkimuksen aihepiiri limittyy myös positiiviseen psykologiaan. 

Positiivinen psykologia on tieteenala, joka tutkii ihmisen myönteisiä ominaisuuksia, tunteita, 

ympäristöjä ja instituutioita. Se lähestyy ihmisyyttä vahvuuksien ja hyveiden kautta, toisin 

kuin psykoanalyysi, joka lähestyy ihmisyyttä enemmän negaatioiden kautta.2 Positiivisen 

psykologian tutkimuksellisia löydöksiä on nykyään hyödynnetty myös teologisessa 

tutkimuksessa siten, että ihmisyyttä tarkastellaan Jumalan ihmiselle lahjoittamista hyveistä ja 

vahvuuksista käsin Jumalan pysyessä edelleen keskiössä. Tämä positiivisen psykologian 

innoittama lähestymistapa on keskiössä myös tässä tutkielmassa.  

 

 
2 Ojanen 2009, 79 Fredrickson 2001, 218.  
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2 Tutkielman tausta 

       2.1 Positiiviset tunteet ja elämän merkityksellisyys  

Positiivinen psykologia pyrkii ymmärtämään ja edistämään tekijöitä, jotka edesauttavat niin 

yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin kukoistusta. Positiivisten tunteiden hetkinä, 

kuten esimerkiksi ilon ja tyytyväisyyden hetkinä, ihmistä eivät vaivaa negatiiviset tunteet, 

kuten esimerkiksi ahdistus ja viha. Tämän intuition mukaan ihmisen positiivisten ja 

negatiivisten tunteiden tasapaino on ennuste hänen hyvinvoinnistaan. Voidaankin siis katsoa, 

että positiiviset tunteet kertovat ihmisen kukoistuksesta. Tässä ei tutkimuksien mukaan ole 

kuitenkaan kaikki, sillä positiivisten tunteiden on katsottu myös itsessään tuottavan 

kukoistusta eikä ainoastaan yhdessä ohimenevässä miellyttävässä hetkessä vaan myös pitkällä 

aikavälillä. Näin ollen positiivisten tunteiden kehittämisen nähdään edistävän yksilöllistä 

psykologista kasvua sekä ajan myötä parantavan myös yksilön kokonaisvaltaista 

hyvinvointia.3  

Tunteita käsittelevässä tutkimuksessa erotellaan tunteiden ja affektien määritelmät 

toisistaan. Määritelmät vaihtelevat hieman eri tutkijoiden välillä, mutta pääsääntöisesti on 

syntynyt yksimielisyys siitä, että tunteet ovat vain osa joukkoa laajemmassa affektien 

luokassa. Tunteen katsotaan alkavan, kun yksilö arvioi ja antaa merkityksen jollekin hänelle 

aiemmin tapahtuneelle tapahtumalle. Tämä tapahtumanarviointiprosessi voi tapahtua joko 

tietoisesti tai tiedostamatta. Joka tapauksessa kyseinen tunteeseen kuuluva prosessi aiheuttaa 

reaktioita subjektiivisessa kokemuksessa, kasvojen ilmeessä ja kognitiivisessa 

prosessoinnissa. Affekti sen sijaan on yleisempi käsite kuin tunne. Vaikka affekti on läsnä 

myös tunteissa, eli se toimii subjektiivisen kokemuksen tason komponenttina, sen 

esiintyvyysalue on laajempi. Affektit ulottuvat aisteihin, asenteisiin ja mielialoihin. Affekti 

onkin abstraktimpi, esineettömämpi ja aineettomampi käsite kuin tunne. Tunne on usein 

ohimenevä ja hetkellinen, kun taas affekti on usein kestävämpi. Tunteita käsitteellistetään 

usein eri tunneperheiden avulla, kuten esimerkiksi vihan ja ilon tunneperheillä. Affektit 

luokitellaan usein vain kahta ulottuvuutta käyttäen, myös luokittelutapoja on kaksi. Toinen 

luokittelutapa on luokitella affektit joko miellyttävyyteen tai aktivoitumiseen. Toisen 

luokittelutavan mukaan affektit luokitellaan joko positiiviseen tai negatiiviseen 

 
3 Fredrickson 2001, 218. 
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emotionaaliseen aktivoitumiseen. Positiiviset affektit edistävät yksilöiden osallistumista 

toimintaan ja sitoutumista ympäristöön.4 

Barbara L. Fredrickson, psykologian professori, kehitti laajenna ja rakenna -teorian 

(broaden-and-build theory) tuodakseen paremmin esiin positiivisten tunteiden vaikutukset. 

Teorian mukaan positiiviset tunteet saavat aikaan ajattelu–toimintakapasiteetin kasvua. 

Ajattelu–toimintakapasiteetin kasvu auttaa ihmistä rakentamaan itselleen kestäviä 

voimavaroja, niin fyysisiä, hengellisiä, sosiaalisia kuin myös psykologisia. Perinteiset mallit, 

joihin Fredrickson vertaa teoriaansa, kuvaavat hyvin negatiivisten tunteiden aiheuttamaa 

toimintaa. Sellaisia ovat esimerkiksi pako, hyökkäys ja karkottaminen. Nämä reaktiot 

syntyvät uhkaavissa tilanteissa ja kaventavat ajatus- ja toiminta-alueita niin, että välitöntä 

hyötyä tuova nopea päätöksenteko ja nopea toiminta tehostuvat. Sen sijaan positiivisten 

tunteiden tyypillinen esiintymiskonteksti ei ole uhkaa sisältävä tilanne. Positiivisten tunteiden, 

kuten ilo, mielenkiinto, tyytyväisyys, ylpeys ja rakkaus, vaikutus on teorian mukaan ajattelua 

ja toimintaa täydentäviä. Monet psykologian osa-alueet antavat laajenna ja rakenna -teorialle 

empiiriseen tutkimukseen pohjautuvan tuen. Tällaisia tutkimussuuntauksia ovat esimerkiksi 

kognitioiden ja sisäisten motivaatioiden tutkimus, kiintymystyyleihin kohdistuva tutkimus 

sekä myös eläinten käyttäytymiseen suuntautunut tutkimus.5 Nämä positiivisiin tunteisiin 

liittyvät tulokset antavat viitteitä myös kiitollisuuteen liittyvistä seikoista, sillä kiitollisuus on 

osittain limittyneenä myös iloon. Esimerkiksi pastoraaliteologian professori Mary Clark 

Moschella liittää kiitollisuuden ja ilon toisiinsa limittyviksi.6 

 Huomionarvoinen seikka Fredricksonin tutkimuksen tuloksissa on myös se, että 

positiivisten tunteiden aikana kertyneet henkilökohtaiset, laajentuneet voimavarat eivät ole 

tutkimuksien mukaan ohimeneviä, vaan ne on määritelty kestäviksi. Tutkimuksen mukaan 

näitä kertyneitä voimavaroja voidaan käyttää myöhemmin erilaisissa tunnetiloissa, joten ne 

lisäävät todennäköisyyttä, että henkilö tuntee olonsa hyväksi myös tulevaisuudessa.7  

Moschella liittää ilon Fredricksonin tavoin positiivisiin emootioihin. Ilon emootiolla 

Moschella viittaa kuitenkin affektiin eikä niinkään ohimenevään tunteeseen, joka on 

subjektiivisen arvion seurauksesta syntynyt hetkellinen reaktioryöppy. Hän näkee ilon 

emootiona, joka vaikuttaa ihmiseen ohi menevää tunnetta laajemmin. Fredrickson ja 

Moschella ovat molemmat sitä mieltä, että positiivisilla tunteilla, affekteilla ja ilon emootiolla 

 
4 Fredrickson 2001, 218–219. 
5 Fredrickson 2001, 219–222. 
6 Moschella 2016, 36. 
7 Fredrickson 2001, 220–221. 



   

5 

 

on positiivinen vaikutus ihmisen motivaatioon ja hyvinvointiin myös pitkällä aikavälillä. 

Moschella näkee niin positiiviset kuin negatiivisetkin tunteet tasa-arvoisina, mutta hän haluaa 

tuoda pastoraalipsykologiaan mukaan myös positiivisten tunteiden huomioimisen, sillä ne 

ovat usein jääneet perinteisessä sielunhoidollisessa toiminnassa negatiivisten tunteiden 

varjoon.8 Moschella näkee sielunhoidon viitekehyksessä varjoon jääneiden positiivisten 

tunteiden huomioimisen samalla tavoin tärkeänä kuin Fredrickson vastaavasti psykologisessa 

viitekehyksessä.  

Elämän merkityksellisyyden löytäminen ja onnellisuus ovat tutkimuksien mukaan 

osittain päällekkäisiä. Päällekkäisyys ilmenee siten, että jos esimerkiksi ihmisen halu 

saavuttaa jotakin vaikkapa työelämässä jää täyttymättä, niin se saattaa aiheuttaa hänelle 

jonkinasteisen merkityksettömyyden kokemuksen.9  Onnellisuuden ja merkityksellisyyden 

välillä on yhteneväisyyksien lisäksi havaittu myös tärkeitä eroja. Onnellisuuden nähtiin 

suuntautuvan pääosin nykyhetkeen, kun taas merkityksellisyyteen sisältyi menneisyys, 

nykysyisyys ja tulevaisuus. Tutkimuksissa esimerkiksi tulevaisuuden ja menneisyyden 

ajatteluun sisältyi korkea merkityksellisyys, mutta matala onnellisuus. Merkityksellisyyden 

voi olettaa olevan kognitiivinen ja emotionaalinen arvio elämän tarkoituksesta ja arvosta. 

Merkityksellisyys antaa mahdollisuuden ajatella menneisyyttä, tulevaisuutta ja alueellisesti 

kaukaisia todellisuuksia toisin kuin onnellisuus, joka on rajoittunut nykyhetkeen.10 Toisaalta 

merkityksellisyyden ja onnellisuuden määritteitä jäsentäessä on hyvä huomioida myös 

laajenna ja rakenna -teoria. Teorian mukaan positiivisilla tunteilla ja subjektiivisella 

onnellisuuden kokemuksella on vaikutusta myös tulevaisuuteen,11 joten merkityksellisyyden 

ja onnellisuuden voisi olettaa jossain määrin myös linkittyvän toisiinsa eroista huolimatta.  

Kiitollisuuden kannalta merkityksellisyys sisältää tärkeän komponentin, nimittäin 

tarkoituksen. Tarkoituksen kautta käsillä olevat tapahtumat saavat merkityksen, joka on 

havaittavissa tulevaisuudessa.12 Tarkoituksen ja merkityksellisyyden kautta esimerkiksi 

Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa esiintyvän Vuorisaarnan paradoksaaliset julistukset 

kärsivistä autuaina saavat ymmärrettävää perspektiiviä. Kun Moschellan näkemystä ilon 

emootiosta tarkastellaan merkityksellisyyden valossa, näyttää ilon teologian ilokäsite 

lähestyvän merkityksellisyyden käsitettä. Näyttäisi siltä, että Moschellan näkemys ilosta 

 
8 Moschella 2016 32, 35–37, 40, 115–116. 
9 Louw 2020, 131; Baumeister 2013, 505.  
10 Baumeister 2013, 505–506 
11 Fredrickson 2001, 220–222. 
12 Baumeister 2013, 506.  
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polkuna voisi olla polku, joka saattaisi joltakin osin johtaa myös elämän merkityksellisyyden 

löytämiseen. Näin ollen ilo, merkityksellisyys ja kiitollisuus linkittyvät toisiinsa. 

2.2 Kiitollisuus 

Kiitollisuus on ollut suuren yleisön mielenkiinnon kohteena pitkään, ja aihetta on käsitelty 

runsaasti populaarikirjallisuudessa. Kiitollisuus on erittäin arvostettua myös juutalaisessa, 

kristillisessä, islamilaisessa, buddhalaisessa ja hindulaisessa ajattelussa. Kiitollisuus on käsite, 

joka sisältyy postitiivisten tunteiden kategoriaan, joihin kuuluvat myös tyytyväisyys, 

onnellisuus, ylpeys ja toivo. Käsitteenä kiitollisuus on kuitenkin huomattavasti 

monipuolisempi, eikä se ole siten sidoksissa yksin tunteiden kategoriaan. Kiitollisuuden 

teoreettinen määrittely liikkuu moraalisen hyveen, tavan, tunteen, personallisuuden piirteen, 

selviytymiskeinon ja asenteen alueilla. Englanninkielisen kiitollisuutta kuvaavan sanan 

”gratitude” juuret juontuvat latinankielisestä sanasta ”gratia”, joka tarkoittaa kiitollisuutta, 

armoa ja armeliaisuutta. Sanan ”gratia” kaikki johdannaiset liittyvät antamisen ja 

vastaanottamisen kauneuteen, lahjaan, anteliaisuuteen, ystävällisyyteen tai saamiseen ilman 

ansiota. Kiitollisuus voi kohdistua henkilöön tai johonkin persoonattomaan, kuten esim. 

luontoon, tai ei-inhimilliseen lähteeseen, kuten esimerkiksi eläimeen, maailmankaikkeuteen 

tai Jumalaan. Tyypillisesti kiitollisuuden aiheuttajana on käsitys positiivisesta 

lopputuloksesta, jonka vaikuttaa jokin toinen taho, eikä positiivinen lopputulos ole ansaittua. 

Kiitollisuus juontuu kaksivaiheisesta kognitiivisesta prosessista: (a) tunnistamisesta, että saatu 

tulos on positiivinen ja (b) tunnustamisesta, että kyseisen positiivisen tuloksen on saanut 

aikaan ulkopuolinen lähde ilman henkilön omaa ansiota. Altruistisen lahjan arvostaminen ja 

tunnustaminen ovat kiitollisuuden ydinteemaa.13   

Kiitollisuuden parissa tehty tutkimus antaa aiheen olettaa, että kiitollisuuden 

kokemukset voivat liittyä onnellisuuteen ja hyvinvointiin.14 Tähän väitteeseen saadaan tukea 

tarkastelemalla kiitollisuutta positiivisen tunteen perspektiivistä käsin. Edellisessä luvussa 

käsitellyssä positiivisten tunteiden tutkimuksessa todettiin, että positiiviset tunteet voivat 

lisätä henkilön psykologista hyvinvointia sekä mahdollisesti myös fyysistä terveyttä. Todettiin 

myös, että positiiviset tunteet auttavat selviytymään paremmin vastoinkäymisistä, ei 

pelkästään nykyhetkessä vaan myös tulevaisuudessa. Kun liitämme kiitollisuuden tunteena 

tähän tutkimukseen, niin oletus kiitollisuuden positiivisista vaikutuksista hyvinvointiin ja 

onnellisuuteen saa lisää uskottavuutta puolelleen. Hyvinvoinnin ratkaisevana tekijänä on 

 
13 Emmons & McCullough 2003, 377–378. 
14 Emmons & McCullough 2003, 378. 
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pidetty kykyä havaita, arvostaa ja nautiskella elämän sisältämistä elementeistä.15 Nämä 

elementit ovat hyvin läheisessä suhteessa edellä esitettyyn kiitollisuuden prosessiin: (a) 

positiivisen lopputuloksen tunnistamiseen ja (b) tunnustamiseen, että positiivisen 

lopputuloksen on saanut aikaan jokin ulkopuolinen lähde. 

Psykologian professorit Robert A. Emmons ja Michael E. McCullough ovat myös 

tutkineet kiitollisuuden vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin. He pyrkivät selvittämään, onko 

kiitollisuuden ja hyvinvoinnin välillä kyse korrelaatiosta, jolloin kummatkin vaikuttavat 

toisiinsa, vai kausaliteetista eli syy-yhteydestä.16 Toisin sanoen he halusivat saada lisää 

varmuutta siitä, onko kiitollisuus hyvinvoinnin syy vai seuraus. He havaitsivat 

tutkimuksessaan, että säännöllisellä keskittymisellä elämässä oleviin siunauksiin näyttää 

olevan etuja. Interventiokokeilla ja toistoilla sekä verrokkiryhmien avulla he havaitsivat, että 

viikoittaisella siunauksien ja etujen listaamisella oli vaikutusta henkilöiden hyvinvointiin. 

Henkilöt, jotka listasivat siunauksia ja hyviä asioita, arvioivat elämäänsä positiivisemmin ja 

optimistisemmin, he käyttivät liikuntaan enemmän aikaa ja ilmoittivat vähemmän fyysisistä 

oireista. Itseohjatulla päivittäisellä kiitollisuusharjoituksella oli vielä korkeampi positiivinen 

vaikutus kuin viikoittain tapahtuvalla listauksella. Jopa satunnainen kiitollisuuden 

osoittaminen sai aikaan suurempia positiivisia vaikutuksia, kuten parempaa tunneyhteyttä 

muihin, enemmän unta ja paremman laatuista unta. Lisäksi tulokset antavat viitteitä siitä, että 

kiitollisuus vaikuttaa positiivisesti myös prososiaaliseen käyttäytymiseen. Tutkimuksessa 

havaittiin myös, että kiitollisuuden osoittaminen johti negatiivisten vaikuttimien 

vähenemiseen.17 Näin ollen tulokset vahvistavat myös Fredricksonin tutkimuksen tulosta siitä, 

että positiiviset tunteet auttavat nopeampaan toipumiseen negatiivisten tunteiden aiheuttamilta 

vaikutuksilta.  

Emmons ja McCullough tulivat tutkimuksessaan siihen tulokseen, että kiitollisuudella 

on hyvinvointiin syy-yhteys, eli kiitollisuus luo osaltaan hyvinvointia. Keskittyminen 

positiivisiin näkökulmiin ja kiitollisuuteen oli vaikutuksiltaan myönteisempi verrattuna siihen, 

että keskiössä olisivat ongelmat ja vaivat.18 Tämän lisäksi, kun ihminen keskittyi 

kiitollisuuden kautta saamiinsa etuihin, se sai hänet tuntemaan itsensä rakastetuksi ja 

tuntemaan, että hänestä pidetään huolta. Tämän seurauksena kiitollisuuden katsottiin myös 

rakentavan ihmissuhteita ja muita sosiaalisia yhteyksiä.19 Tästä voi tehdä päätelmän, että jos 

 
15 Emmons & McCullough 2003, 378. 
16 Emmons & McCullough 2003, 378. 
17 Emmons & McCullough 2003, 386. 
18 Emmons & McCullough 2003, 387. 
19 Emmons & McCullough 2003, 388. 
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kyseessä on henkilö, joka uskoo Jumalan olemassaoloon, kiitollisuuden suhdetta rakentava 

vaikutus voidaan rinnastaa myös jumalasuhteeseen. Kun jumalasuhteen omaava ihminen 

osoittaa Jumalalle kiitollisuutta saamistaan siunauksista ja lahjoista, on edellä esitetyn 

perusteella todennäköistä, että hän kokee Jumalan pitävän hänestä huolta ja rakastavan häntä. 

Siten myös hänen rakkaussuhteensa Jumalaan voi rakentua läheisemmäksi. Kiitollisuudella 

näyttää olevan useammassakin mielessä merkittävä rooli positiivisten tunteiden lomassa 

ihmisen ja yhteisön hyvinvointiin liittyvissä asioissa.  

2.3 Kiitollisuus, ilo ja onnellisuus Raamatussa 

Sana kiitos (thanks) tai sen sukulaissanat esiintyvät Raamatussa useammin kuin 150 kertaa.20 

Kiitollisuus on ollut vaalittu hyve läpi koko kirkon historian.21  Raamatussa onnellisuutta 

voidaan tulkita Jumalallisen elämän ominaisuutena, sillä Raamatun teksteissä mainitaan 

Jumalan olevan onnellinen  – tai ilahtunut, tyytyväinen tai riemullinen.22 Nostan seuraavaksi 

esiin Raamatusta muutamia poimintoja, joissa mainitaan jotakin Jumalan ilosta, ilon aiheista 

ja onnellisuudesta, sillä ilo on läheisessä suhteessa kiitollisuuteen, ja kiitollisuus puolestaan 

synnyttää tutkimusten mukaan onnellisuutta.23   

Raamatun teksteissä Jumalan ilo näyttää tulevan ilmi luomisessa.24 Teksteistä on 

tulkittavissa näkökulma, jonka mukaan luominen on ilontäyteistä. Iloa synnyttää niin Luojalle 

kuin luodullekin itse luomisen prosessi sekä valmis työ. 1. Mooseksen kirjassa luvussa 1, 

jossa luomiskertomus on kirjoitettuna, kerrotaan, että Jumala julisti jokaisen olennon hyväksi. 

Tämä luomiskertomuksen sisältämä jumalallinen julistus hyväksi näyttäisi sisältävän 

pyrkimyksen välittää arvontunne jokaiselle luodulle.25 Kyseisestä luomiskertomuksesta on 

tulkittavissa myös implisiittinen kehotus osoittaa Jumalalle kiitollisuutta siitä, että hän on 

luonut kaiken hyväksi.  

Raamatun kirjoituksista on tehtävissä päätelmä, jonka mukaan onnellisuus on tarkoitettu 

Jumalan lisäksi myös ihmiselle. Parhaiten sen ilmeneminen on havaittavissa juuri 

luomiskertomuksen kautta. Jumala loi ihmisen kuvakseen, ja koska onnellisuus on Jumalan 

elämälle ominaista, voi olettaa, että myös Jumalan kuvaksi luodulle ihmiselle on annettu 

lahjana mahdollisuus onnellisuuteen. Raamatun luomiskertomuksessa kerrotaan, että luotuaan 

 
20 Emmons 2011, 451. 
21 Guthrie 2010, 48. 
22 Fretheim 2012, 34. 
23 Emmons & McCullough 2003, 378. 
24 Louw 2020, 131. 
25 Fretheim 2012, 38–39. 
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Aatamin Jumala totesi, ettei ihmisen ole hyvä olla yksin, ja niin hän loi Eevan. Teksti antaa 

viiteitä siitä, että Jumala muutti luomisen kautta ei-hyvän hyväksi, johon Aatami vastasi ilon 

huudahduksella (1. Moos. 2:23).26 Tämän ilon ilmaisun voi tulkita sisältäneen myös 

kiitollisuutta, sillä Aatami oli mitä ilmeisimmin tietoinen, ettei Eeva syntynyt hänen omien 

tekojensa ja toimiensa seurauksena. Raamatun teksteissä on havaittavissa viitteitä myös siitä, 

että Jumalan kaikenlaisen ja jatkuvankin luomistoiminnan olisi tarkoitus tuottaa iloa 

ihmiselle. Jes. 65:18 tekstissä kerrotaan, kuinka Jumala loi Jerusalemin ihmisille iloksi, ja sen 

kansakin saa olla riemun lähteenä. Näistä teksteistä kuvastuu ilo Jumalan lahjana 

lomakunnalle. Raamatun kirjoittajien viesti näyttäisi näissä kohdin olevan se, että Jumala 

tahtoo ihmisen olevan onnellinen.27 

Autuudesta (kreik. μακάριος makarios), joka tulkitaan myös käsitteellä siunattu tai 

onnellinen, puhutaan Uuden testamentin puolella erityisesti Matteuksen ja Luukkaan 

evankeliumeissa esiintyvässä Vuorisaarnassa. Vuorisaarnan teksti voidaan tulkita siten, että 

ne, jotka kokevat tarvitsevansa Jumalalta jotakin hengelliseen puutteeseensa tai jotka tulevat 

kohdelluksi huonosti uskonsa tähden, saavat täyttymyksen puutteeseensa tai tulevat kokemaan 

Jumalan taholta onnellisuutta aiheuttavaa kohtelua hengellisellä tasolla.28 Tämä antaa viitteitä, 

että molemmat Vuorisaarnan kirjoittajat pyrkivät avaamaan kiitollisuuden perspektiiviä 

suuntaan, jossa myös jotkin hankalat ja huonolta vaikuttavat asiat voivat olla kiitoksen 

arvoisia. Tässä näkökulmassa korostuu vahvasti myös ristin teologia, joka pitää sisällään 

ajatuksen, että autuuteen, yltäkylläiseen elämään ja niiden kautta onnellisuuteen sisältyy myös 

kärsimystä. Ristin teologian onnellisuus pitää sisällään näkemyksen, että onnellisuus on 

jotakin syvempää ja kestävämpää kuin vallitsevasta olosuhteesta riippuvainen ohuempi, 

pinnallisempi ja ohimenevä tunnereaktio, vaikka se ei myöskään kiellä tai paheksu tällaista 

onnen tunnetilaa.29 Näin ollen voi tulkita, että ristin teologiaan sisältyy myös 

tarkoituksellisuuden ja merkityksellisyyden käsitteet sekä ymmärrys, jonka mukaan 

onnellisuus sijoittuu tunteiden kategorian sijaan enemmänkin affektien kategoriaan 

kiitollisuuden tavoin.   

Luukkaan evankeliumissa 17. luvussa kerrotaan tapahtumasta, jossa kiitoksen 

antaminen on keskeisessä roolissa. Kertomuksessa kuvataan kymmenen spitaalia sairastaneen 

henkilön kohtaamista Jeesuksen kanssa. Vain yksi kymmenestä parantuneesta palasi 

 
26 Fretheim 2012, 45. 
27 Fretheim 2012, 45. 
28 Holladay 2012, 144, 149–150. 
29 Keefer 2016, 216; Strawn 2012, 317–318. 
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kiittämään Jeesusta. Kohdassa 17:19 kerrotaan, että Jeesus sanoi palanneelle, joka polvistui 

kiitokseen: ”Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut.” Tämä antaa viitteen siihen, että 

kiittämään palannut henkilö sai osakseen jotakin enemmän kuin muut yhdeksän. Ne 

yhdeksän, jotka eivät palanneet kiittämään, jäivät vaille sitä riemua, joka kiittämisestä syntyi. 

Lisäksi kiittämään palannut henkilö sai osakseen spitaalista parantumisen lisäkasi 

pelastuksen, eli Raamatun terminologian ja kontekstin mukaisesti hänelle syntyi suhde 

Jeesukseen, ja siten Hänen suhteensa Jumalaan eheytyi.  

Aiemmassa luvussa toin esiin psykologian tutkimuksen, jonka mukaan kiitollisuus 

rakentaa myös suhteita. Tutkimuksen mukaan kiitollisuuden seurauksena ihminen kokee 

olevansa kiitollisuutensa kohteen taholta huolehdittu ja rakastettu.30 Kiittämään palannut 

spitaalinen sai siis kokea itsensä Jeesuksen taholta huolehdituksi ja rakastetuksi. Samaa 

ajatusta ja ideaa tukee myös synoptisissa evankeliumeissa esiintyvät Jeesuksen maininnat 

siitä, kuinka jokaiselle, jolla on, tullaan antamaan lisää ja hänellä tulee olemaan 

yltäkylläisesti, kun taas jokaiselta, jolla ei ole, tullaan ottamaan pois sekin mitä hänellä on. 

Näiden Raamatun tekstikohtien mukaan Raamatun ideologiaan näyttäisi sisältyvän ajatus, että 

kiitollinen sydän johtaa siunauksien lisääntymiseen, vaikkakin siunaukset saattavat olla 

kätkettyjä tai hiljalleen saapuvia.31 Näistä lisääntyvistä siunauksista merkittävin on varmankin 

se, että ihminen saa kokea itsensä Jumalan taholta rakastetuksi.  

2.4 Ilon teologia  

Pastoraaliteologian professori Mary Moschellan mukaan pastoraaliteologia ja hoitoala ovat 

yleisesti olleet ongelmakeskeisiä ja joskus jopa masentavia, niin tutkimuksellisella kuin 

opetuksellisellakin tasolla. Moschella on nähnyt tässä muutoksen tarpeen. Ilon mukaan 

ottaminen ja iloon keskittyminen on hyppy kaivattuun muutokseen. Moschella näkee 

ongelmien ratkaisun tarpeellisena samalla tavoin kuin positiivinen psykologiakin, mutta 

keskittymällä ainoastaan ongelmiin ja sivuuttamalla taustalla olevan uskon, ilon ja 

innostuksen, saatamme hänen mukaansa kadottaa kykymme nähdä Jumalan ja elämän ihmeen 

ja kauneuden.32 Moschella ei kuitenkaan pyri ilon avulla mitätöimään tai kieltämään 

pahuuden ja synnin olemassaoloa.33 

Moschella käsittelee iloa kahden erilaisen ymmärryksen kautta, mikä on oleellinen 

seikka myös kiitollisuuden käsitteessä. Sen lisäksi, että kiitollisuus mielletään asenteena, se 

 
30 Emmons & McCullough 2003, 388. 
31 Guthrie 2010, 49. 
32 Moschella 2016, 2–3. 
33 Moschella 2016, 115. 
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liitetään myös tunteisiin. Moschella lähestyy iloa samalla tavoin kahden eri ymmärrystavan 

kautta. Toinen näistä tavoista ymmärtää ilo on yleinen tapa, jonka mukaan ilo mielletään 

kokemuksena, hetkellisenä tunteena, johon sisältyy kohonnut avoimuuden tunne; se saa 

elämän näyttämään valoisalta ja värikkäältä ja tuo elämäämme hyvinvointia. Toinen tapa 

ymmärtää ilo on Moschellan tutkimuksessa käsitteellisesti laajempi ja kestävämpi kuin edellä 

oleva. Se lähestyy kiitollisuuden näkökulmasta katsottuna kiitollisuuden asenteellista 

luonnetta. Tämä tapa ymmärtää ilo ei ole kärsimyksestä tai surusta pois kääntymistä, vaan se 

on ikään kuin hengellinen polku tai tapa mieltää asioita tai jopa joissakin tapauksissa 

mielenlaatu eli asenne, jossa on myös surulle ja kärsimykselle paikkansa.34 

Moschellan mukaan ilo voi johtaa kiitollisuuden ja anteliaisuuden tunteisiin,35 mutta 

kuten edellä esitetyssä tutkielman taustaa käsittelevässä luvussa tuli ilmi, ei ole itsestään 

selvää aiheuttaako ilo kiitollisuutta vai kiitollisuus iloa. Näin on etenkin silloin, kun 

kiitollisuutta tarkastellaan sen laajemmassa merkityksessä, kuten esimerkiksi affekteihin 

kuuluvana asenteena.36 Moschella kuvaa iloa haavoittuvana ja luottavaisuutta edellyttävänä 

tunteena. Ihmisen tuntiessa iloa hän ei etsi ympäristöstään uhkaavia tai vaaraa aiheuttavia 

tekijöitä toisin kuin pelkoa tuntiessaan. Ilon aiheuttaman haavoittuvuuden seurauksena 

ihmisellä on kuitenkin taipumus suojautua sitä vastaan. Niinpä kiitollisuuden asenne saattaisi 

olla portti, jonka kautta mahdollistuu pääsy uhan eristämään iloon. 

2.5 Aihepiirin aiempi tutkimus 

Iloa ja kiitollisuutta on tutkittu niin psykologisella kuin teologisellakin kentällä. Edellä 

esitellyn tutkimuksen lisäksi käsittelen tässä tutkielmassa iloa ja kiitollisuutta seuraavien 

tutkimusten valossa. Nämä kiitollisuutta ja iloa käsittelevät määrälliset tutkimukset antavat 

perustan käsillä olevaan laadulliseen tutkielmaani, jonka pyrkimyksenä on syventää 

ymmärrystä siitä, mikä merkitys Raamatun teksteillä on kiitollisuuden tavoittelussa.  

Ilon suhdetta kiitollisuuteen on tutkittu vuonna 2017 valmistuneessa määrällisessä 

kyselytutkimuksessa.  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aiheuttaako ja edistääkö 

kiitollisuus iloa. Kiitollisuuden määritelmänä käytettiin aiempaa tutkimustietoa, jonka 

mukaan kiitollisuus on sen seurausta, että ihminen tunnistaa ja tunnustaa hyvän. Kiitollisen 

ihmisen tulisi etsiä hyvää elämässään, huomata löytämänsä hyvä ja pitää sitä hyvänä 

lahjana.37 Tutkimuksen tuloksissa ilmeni, että kiitollisuus ja ilo erottuivat toisistaan erillisiksi. 

 
34 Moschella 2016, 4–6, 46. 
35 Moschella 2016, 5. 
36 Fredrickson 2001, 218; Emmons & McCullough 2003, 377–378. 
37 Bell et al. 2018, 525, 534. 
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Ilo erottui omaksi erilliseksi tunteekseen, mutta liittyi silti myös selvästi kiitollisuuteen. 

Tutkimuksessa ilmeni, että kiitollisuudella on tärkeä osa ilon kokemuksessa, koska 

kiitollisuus sai aikaan ilon kokemuksia. Lisäksi iloinen mielenlaatu ennusti kiitollisuuden 

lisääntymistä. Tämä antoi viitteitä positiivisesta kiitollisuuden ja ilon välisestä kierteestä; 

kehittämällä taipumusta kiitollisuuteen lisääntyy myös ilon kokemukset, jotka taas puolestaan 

lisäävät jälleen taipumusta kiitollisuuteen. Kyseinen tutkimus antaa osaltaan lupaavia viitteitä 

myös siitä, että kiitollisuuden ja ilon kierteellä on positiivinen vaikutus ihmisen 

subjektiiviseen hyvinvointiin ja kukoistukseen.38 Tutkimuksien valossa ei kuitenkaan ole 

edelleenkään täysin selvää käsitystä kiitollisuuden ja ilon syy–seuraus suhteesta. 

Aiempi tutkimus antaa viitteitä, että iloa voi kokea myös hienovaraisempana kestävänä 

tilana jopa hankalien ja huonojen tilanteiden aikana.39 Tämä näkemys puolestaan tukee 

Moschellan ilon teologian käsitystä ilosta polkuna. Tutkimus on antanut todisteita myös ilon 

hengellisestä luonteesta. Tulosten valossa esitetään, että miellyttävät fyysiset kokemukset 

johtavat usein iloon, mutta ilokokemus paranee, kun siinä on mukana henkinen ulottuvuus eli 

ilonaiheuttajan alkuperä nähdään esim. jumalallisena siunauksena. Tosin tämän hengellisen 

ulottuvuuden näkemykset ovat vielä spekulatiivisia ja vaativat lisätutkimusta.40 McGuire 

nostaa esiin elettyä uskonnollisuutta käsittelevässä teoksessaan hengellisyyden ja terveyden 

väliset suhteet. Hän tuo esiin näkökulman, joka tukee edellä esitettyä, joskin vielä 

spekulatiivista näkemystä, että ilon kokemus voimistuu hengellisyyden tullessa mukaan. 

McGuire esittää, että ymmärtääksemme ihmisten uskonnollisuuden ja terveyden välisiä 

suhteita olisi otettava huomioon ihmisen laajemmat sosiaalisen elämän osa-alueet, joita ovat 

uskomukset, käytänteet ja suhteet, jotka koskevat ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja 

hyvinvointia sekä uskonnollisia ja henkisiä tarpeita ja toiveita.41 

Kiitollisuusintervention vaikutuksia hyvinvointiin ja mielenterveyteen on myös tutkittu 

kliinisessä määrällisessä interventiotutkimuksessa. Interventiot toteutettiin tekemällä 

kiitollisuuslistoja. Tutkimuksessa käytettiin verrokkiryhmää, joka ei tehnyt kiitollisuuslistoja. 

Tuloksien mukaan kiitollisuuden välityksellä onnistuttiin lisäämään subjektiivista 

onnellisuutta ja tyytyväisyyttä elämään sekä vähentämään negatiivisia vaikutuksia ja 

masennuksen oireita.42 Myös jumalakuvan ja kiitollisuuden vaikutusta terveyteen 

käsittelevässä määrällisessä kyselytutkimuksessa tultiin tulokseen, että kiitollisuus ja toivo 

 
38 Bell et al. 2018, 525, 534. 
39 Bell et al. 2018, 525. 
40 Bell et al. 2018, 533. 
41 McGuire 2008, 119–121, 137.  
42 Cuhna et al. 2019, 1, 5–7. 



   

13 

 

vaikuttavat positiivisesti hyvinvointiin ja terveyteen. Tutkimuksen perustana oli näkemys, että 

jumalakuva toimii uskonnollisen elämän perustana, sillä sen kautta muovautuvat lukuisat 

muut uskonnolliset uskomukset ja käyttäytymismekanismit, kuten esimerkiksi yksityisen 

rukouksen tiheys ja rukousten sisältö. Kyseisen tutkimuksen mukaan hyväntahtoinen 

jumalakuva saa aikaan myös kiitollisuutta Jumalaa kohtaan ja herättää toivoa.43  

Kiitollisuuden vaikutusta hengellisiin kamppailuihin ja jumalasuhteeseen on myös tutkittu 

määrällisessä kyselytutkimuksessa. Myös se tutkimus tukee ymmärrystä, jonka mukaan 

kiitollisuus lievittää negatiivisten tunteiden vaikutuksia.44  

Hengellinen näkökulma onnellisuuteen ja kiitollisuuteen liittyvänä on huomioitu 

laajemminkin tutkimuskentällä. Pastori ja teologian emeritusprofessori Daniel Louw 

käsittelee tuoreessa artikkelissaan onnen etsimistä. Hän pyrkii tuomaan esiin kristillisen uskon 

merkitystä onnen etsimisessä, sillä sen vaikutukset näkyvät niin yksilöllisellä tasolla kuin 

yhteiskunnallisellakin tasolla. Asia on merkittävä myös pastoraalisen hoidon kannalta, koska 

sen tavoitteena on edistää sosiaalista hyvinvointia ja ihmisen henkistä kukoistamista. Hän tuo 

artikkelissaan esiin onnen käsitteen monimutkaisuuden. Onni viittaa halu-tyydytys tason 

kokemukseen. Kuitenkin 1990-luvun Yhdysvaltojen runsaan tarjonnan hyvinvointivaltiossa 

elävät ihmiset olivat yhtä onnellisia tai onnettomia kuin 1950-luvulla niukemmissa oloissa 

eläneet ihmiset. Onnea voidaan kuitenkin lähestyä myös toisen ulottuvuuden kautta. Tämä 

lähestymiskulma lähestyy asiaa metatasolta uskomussysteemistä ja perustason sitoumuksista 

käsin. Tällöin onnen etsimisen lähtökohdat viittaavat elämän tarkoituksellisuuteen ja 

merkityksellisyyteen.45  Sama ymmärrys onnellisuuden lähtökohdista on havaittavissa myös 

ristin teologiassa ja Jeesuksen Vuorisaarnan autuaaksijulistamisissa.  

Käsillä olevan tutkimusaiheen kannalta oleellisessa asemassa ovat kiitollisuuden 

alkuperä sekä uskonnollisuuden ja hyvinvoinnin suhteet. Näin ollen yksi oleellinen tutkimus 

tähän tutkielmaan liittyen on määrällinen kyselytutkimus, joka käsitteli kiitollisuuden suhdetta 

uskontoon, hyvinvointiin ja persoonallisuuteen liittyvänä. Kyseisen tutkimuksen tuloksien 

mukaan hyvinvointia tuottavaan kiitollisuuteen vaikutti persoonallinen taipumus 

kiitollisuuteen enemmän kuin uskonto. Kyseisessä tutkimuksessa kiitollisuus nähtiin 

luontaisena osana ihmisyyttä. Tutkimus toteutettiin Iranissa muslimiopiskelijoiden parissa ja 

Puolassa katolilaisten kristittyjen opiskelijoiden parissa.46 Tom Greggs puolestaan ei näe 

 
43 Emmons et al. 2015, 1503–1504, 1515. 
44 Bajkowska et al. 2019, 11. 
45 Louw 2020, 113, 117, 119–220, 133. 
46 Aghababaei et al. 2018, 409, 414.  
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kiitollisuutta luonnollisena edellytyksenä, vaan hän näkee kiitollisuuden Luojalta virtaava 

lahja. Hän lähestyy kiitollisuutta protestanttisesta näkökulmasta käsin, jolloin luodun 

kiitollisuus perustuu ennen kaikkea ajatukseen Jumalan tahdon toteutumisesta luotua kohtaan. 

Jumalan tahto on edeltänyt luomista. Tahto näkyy myös syntiin langenneen ihmisen 

lunastamisessa. Jumalan tahto näkyy tarkoituksellisuutena: mitään ei ole luotu tai lunastettu 

sattumalta vaan tahdosta. Tämä antaa Greggsin mukaan syyn liittyä Paavalin sanoihin 

”kiittäkää kaikesta” (1. Tess. 5:18). Greggs näkee kiitollisuuden tapana vastata Jumalan 

armoon ja hyvyyteen. Kiitollisuus on kuitenkin läsnä kaikessa luodussa, joten kristittyjen 

tehtävä on toimia muille Jumalan sanansaattajina ja Jumalan tahdon todistajina.47 Adam 

Potkay on huomioinut ilon merkityksen myös Martti Lutherin teologiassa. Luther käsitti ilon 

niin subjektiivisena asenteena, joka on sisäistä, kuin myös ulospäin näkyvinä toimintoina 

sanoissa ja teoissa.48  

Tämän tutkielman tutkimusaiheen kannalta oleellisessa asemassa on myös 

haastateltavien suhde Raamattuun. Raamattusuhteeseen liittyvää tematiikkaa Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon piirissä on tutkinut Risto Leppänen väitöskirjassaan Pappi ja 

Raamattu. Hän haastatteli tutkimukseensa 20 pappia. Tutkimuksen tuloksena ilmeni muun 

muassa se, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeilla esiintyy toisistaan hyvinkin 

paljon poikkeavia tapoja suhtautua Raamattuun. Erot näkyivät siinä, minkä tyyppinen kunkin 

raamattunäkemys oli ja miten he määrittelivät Raamatun kertomuksissa Jumalan roolin.49 

Edellä esiin nostamani tutkimukset, jotka käsittelevät kiitollisuuden vaikutuksia ja asemaa ja 

joista osa huomioi myös uskonnollisuuden, antavat perustan, jonka pohjalta pyrin 

syventämään Raamatun ja kiitollisuuden välisiä merkityksiä yksilötasolla. Koska tavoitteena 

on tutkia Raamatun merkityksellisyyttä suhteessa kiitollisuuteen, on tutkielmassa tarpeen 

huomioida myös henkilökohtainen raamattusuhde uskonnollisuuteen liittyvänä.    

 

 

 
47 Greggs 2017, 150–151, 153–154, 156.  
48 Potkay 2006, 46.  
49 Leppänen 2010, 206, 239. 



   

15 

 

3 Tutkimustehtävä ja sen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä ja -kysymys 

Lähestyn kiitollisuuden ja Raamatun suhdetta yksilön elämässä seuraavan 

tutkimuskysymyksen kautta: Mikä on Raamatun merkitys kiitollisen elämänasenteen 

saavuttamisessa ja säilyttämisessä? 

Tarkastelun keskiössä on haastateltavien ymmärrys kiitollisuudesta sekä se, miten he kokevat 

Raamatun merkityksen kiitollisuuden tematiikassa.    

3.2 Tutkimusaineisto ja aineiston kerääminen 

Laadullisen tutkimuksen luonne vastaa oivallisesti käsillä olevan tutkielman tarpeisiin. 

Tutkielmani lähtökohtana ei ollut teorian tai hypoteesin testaaminen vaan aineistolähteisyys. 

Aineistolähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että aineiston tarjoama sisältö määrittää tutkijan 

sijaan sen, mikä on tärkeää. Niinpä aineistoa tarkastellaan monitahoisesti ja 

yksityiskohtaisesti, mikä oli oleellista myös tämän tutkielman kannalta.50  

Tämä tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena teemahaastattelututkimuksena. 

Olen haastatellut henkilöitä, jotka ovat ilmoittaneet, että heidän elämässään Raamatulla ja 

kiitollisuudella on jonkinlainen merkitys. Tutkielmani lähtökohtana oli todellisen elämän 

kuvantaminen. Laadullisen tutkimuksen mukaisesti tutkimuksellisena pyrkimyksenäni ei ollut 

päästä tilastollisiin yleistyksiin, vaan tavoitteenani oli tutkia kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti ja siten löytää ja tuoda esiin tosiasioita sen sijaan, että olisin todennettanut 

(totuus)väittämiä, jotka ovat jo olemassa. 51  

Tämän tutkielman kannalta oli oleellista laadullisen tutkimuksen tapaan myös se, että 

kohdejoukkoa ei valittu satunnaisotoksen menetelmää käyttäen, vaan kohdejoukko valittiin 

tarkoituksenmukaisesti. Näin tutkimuskysymykseeni oli mahdollista saada vastaus.52 Valitsin 

haastateltavat niin kutsutulla eliittiotannalla, joka tarkoittaa sitä, että tutkimukseen 

haastatellaan sellaisia henkilöitä, joilla oletetaan olevan riittävästi kokemusta ja tietoa 

tutkittavasta asiasta.53  Tästä syystä olen valinnut tähän tutkielmaan haastateltaviksi 

henkilöitä, joilla oli jonkinlainen suhde Raamattuun ja jotka tunnistivat kiitollisuuden 

liittyneen heidän elettyyn elämäänsä jollakin tavoin. Sitä, minkälainen suhde haastatellulla oli 

 
50 Hirsjärvi et el. 2010, 164. 
51 Hirsjärvi et al. 2010, 161; Sarajärvi & Tuomi 2002, 87. 
52 Hirsjärvi et al. 2010, 164. 
53 Sarajärvi & Tuomi 2002, 88–89. 
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Raamattuun, en huomioinut valintaa tehdessäni. Kunkin haastatellun raamattusuhteen laatu 

tuli ilmi vasta haastattelua tehdessäni. Aineistonkeruumenetelmäksi olen valinnut 

haastattelun, koska tutkielmassani ihminen oli subjektina ja koska tutkimusaiheeni oli vähän 

kartoitettu. Pyrkimyksenäni on syventää aihealueen tietämystä.54  

Tutkimusaihetta kartoittaessani keskustelin eri puolilla Suomea paikallisten evankelis-

luterilaisten seurakuntien tilaisuuksissa tai vapaissa yhteiskristillisissä tilaisuuksissa 

tapaamieni ihmisten kanssa ja kerroin heille tutkielmani aiheesta. Samalla tiedustelin heiltä, 

kokevatko he kyseessä olevien teemojen eli Raamatun ja kiitollisuuden liittyvän jollakin 

tavoin heidän elämäänsä ja olisivatko he mahdollisesti kiinnostuneita antamaan tutkielmaani 

haastattelun. Tämän alkukartoituksen jälkeen viisi henkilöä eri puolilta Suomea ja eri 

seurakuntayhteyksistä ilmoitti olevansa kiinnostuneita antamaan haastattelun tutkielmaani 

varten. En siis itse varsinaisesti vallinnut haastateltavia vaan haastattelin niitä, jotka itse 

ilmoittivat, että ovat käytettävissä. Yhtä lukuun ottamatta, joka oli mukana ainoastaan 

yhteiskristillisessä toiminnassa, kaikki muut kuuluivat kukin omaan paikalliseen evankelis-

luterilaiseen seurakuntaansa.  

Toteutin haastattelut vuoden 2020 syyskuun loppupuolella. Haastatteluista kaksi toteutin 

tapaamalla haastateltavat henkilökohtaisesti ja loput kolme haastattelua toteutin 

puhelinhaastatteluina. Haastatteluiden kesto vaihteli noin 40 minuutista noin 80 minuuttiin. 

Haastattelujen kestoon liittyvä vaihtelu riippui suureksi osaksi siitä, kuinka tiiviisti ja selkeästi 

haasteltava kyseisessä tilanteessa kykeni pukemaan tarkoittamansa ajatukset selkeiksi 

lauseiksi sekä siitä kuinka nopea puheen ominaistempo haastateltavalla oli. Tallensin 

haastattelut sekä tietokoneen että puhelimen tallennusominaisuutta käyttäen 

tallennusvarmuuden vahvistamiseksi.   

Haastattelumetodiksi valitsin puolistrukturoidun teemahaastattelun. Valitsin kyseisen 

metodin, koska se antaa mahdollisuuden keskustella sellaisista etukäteen valituista teemoista, 

joista halutaan saada tietoa. Haastattelumetodin keskiössä olivat haastateltavien omat 

tulkinnat ja merkitykset käsiteltävistä teemoista ja käsitteistä.55  

Toteutin haastattelun kolmeen teemaan jaoteltuna. Teemoina olivat kristillisyys, 

Raamattu ja kiitollisuus. Näistä Raamattu ja kiitollisuus toimivat varsinaisina pääteemoina. 

Olin laatinut haastattelun tueksi ennakkokysymyksiä (liite 1), joita käytin haastattelussa 

apuna. Etukäteen laadituilla kysymyksillä ei kuitenkaan ollut tarkoitus määrittää 

 
54 Sarajärvi & Tuomi 2002, 88–89. 
55 Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48. 
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haastateltavan kertomukselle tiukkoja rajoja.56 Tällä tarkoitan sitä, että kysymyksiä ei käytetty 

sulkevina kysymyksinä vaan keskustelua helpottavina ja avaavina kysymyksinä. Kaikille 

haastateltaville esitettiin samat kysymykset, joskin hieman eri sanamuodoin. Ennalta 

laadittujen kysymysten lisäksi haastateltavalle esitettiin mahdollisia tarkentavia ja aihetta 

syventäviä jatkokysymyksiä riippuen haastateltavan vastauksesta. Toisinaan haastateltava 

kertoi asioista jo ennen kuin kyseiseen aiheeseen liittyvää kysymystä oli esitetty.  

Kysymysten tarkoituksena oli johdattaa haastateltava tutkielman kannalta keskeisten 

teemojen äärelle, mutta haastateltavalla itsellään oli lupa lähteä syventämään ja laajentamaan 

aihetta tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Pyrin tämän haastattelussa syntyneen 

vuorovaikutuksen avulla selvittämään haastateltavien näkemykset ja kokemukset käsillä 

olevaan tutkimuskysymykseen liittyen. Näin ollen voidaan katsoa, että tähän tutkielmaan 

kerätty haastatteluaineisto edustaa vastaajien puhetta.57  

3.3 Aineiston analyysi 

Tämän tutkielman analysointimenetelmäksi valitsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin, koska 

se mahdollisti aineiston analysoinnin systemaattisesti ja objektiivisesti.58 Oleellista 

sisällönanalyysissa on se, että kyse ei ole totuuden kysymyksestä itsestään vaan todellisuuden 

tajuamisesta inhimillisenä ajattelutapana.59 Kyseinen lähtökohta aineistoa käsitellessä oli 

keskeisessä roolissa myös tässä tutkielmassa, jotta tutkimuskysymykseen oli mahdollista 

saada vastaus.  

Ensimmäisenä kirjoitin haastatteluiden puhetallenteet tekstimuotoon eli litteroin 

aineiston. Tutkimustehtävän kannalta oleellista aineistoa kertyi tekstimuodossa 57 sivua. 

Käytin litteroinnin tarkkuustasona tutkimuskysymykseni vaatimaa ns. sanatarkkaa 

tarkkuustasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjoitin tekstimuotoon kaiken sanotun siinä 

muodossa kuin se oli sanottu tilkesanoineen. En kuitenkaan merkinnyt tekstiin esim. 

huokauksia, taukoja, narahduksia tai toistoja. Noudatin litterointityylissä kyseistä rajattua 

linjaa, koska se vastasi parhaiten tutkielmani ja sisällönanalyysin vaatimuksia ja tarpeita.60 

Tämän tutkielman tavoitteena oli päästä käsiksi sanottujen lauseiden varsinaiseen sisältöön ja 

merkitykseen. Oleellista ei ollut havainnoida ihmisen toimintaa tai käyttäytymistä kyseisessä 

 
56 Sarajärvi & Tuomi 2002, 77, 88–89. 
57 Eskola & Suoranta 1998, 87. 
58 Sarajärvi & Tuomi 2018, 117.   
59 Sarajärvi & Tuomi 2018, 118. 
60 Hyvärinen et al. 2017, 427, 429–430. 
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vuorovaikutustilanteessa eli haastattelun aikana.61 Anonymisoin litteroinnin yhteydessä myös 

kaikki mahdolliset haastattelussa esiin tulleet henkilöiden nimet. Nimien lisäksi muita 

tunnistetietoja, kuten esim. paikan nimiä, haastatteluissa ei tullut ilmi.  

Litteroinnin jälkeen tutustuin aineistoon huolellisesti lukien sen läpi moneen otteeseen.  

Lähestyin aineistoa induktiivisesti eli yksittäisestä yleiseen etenevästi teemoittelua 

hyödyntäen. Teemoittelussa keskeistä oli se, mitä kustakin teemasta sanottiin.62 Etsin 

aineistosta tutkimusaiheen kannalta oleellisia teemoja, joita oli viisi: kristillinen tausta, suhde 

Raamattuun, ajatuksia kiitollisuudesta, kiitollisuuden vaikutus elämään ja kiitollisuuden 

haasteet. Alleviivasin aineistosta kutakin teemaan vastaavat ja niihin liittyvät tekstin osat 

jaotellen alleviivaukset niin, että valitsin kullekin teemalle oman värin. Tämän jälkeen 

pelkistin aineistoa siirtämällä alleviivatut virkkeet taulukkoon ja muuttamalla ne tiivistyksen 

kautta pelkistetyiksi ilmaisuiksi. Ryhmittelin virkkeet teemojen mukaan viiteen erilliseen 

taulukkoon.63  

 

Taulukko 1. Esimerkki sisällönanalyysin vaiheista.  

Alkuperäinen 

ilmaisu 

Tiivistetty 

ilmaisu 

Pelkistetty 

ilmaisu 

Alaryhmä Yläryhmä Pääryhmä  

”Kiittäminen on niinku 
vaikeeta ja haasteellista 

silloin, kun on niinku 

vaikeuksia. Ku asiat 
ottaa päähän ja pursuaa 

kiukkua, niin on tosi 

vaikea kiittää. Joskus mä 
en tee sen asian eteen 

mitään, mutta joskus mä 

lähden niinku 

taistelemaan siinä 

tilanteessa. Eli mä olen 

pakottanut itseni 
kiittämään vastoin mun 

kaikkia tunteita. Ja 

yleensä mulla on ollut 
niinku tavoitteena tässä 

mielenrauha. Että kun 
mä koen ahdistusta, 

kiukkua tai jotain muita 

negatiivisia tunteita 
jonkun tilanteen 

johdosta, niin mä lähden 

toteuttamaan sitä 
Raamatun kohtaa missä 

sanotaan, että älkää 

mistään murehtiko, vaan 

kaikessa saattakaa 

pyyntönne rukouksella ja 

Kiittäminen on 

todella vaikeaa 

vaikeuksissa, 

kun pää pursuaa 

esim. kiukkua. 

Joskus pakotan 

itseni kiittämään 

vastoin tunteita 

tavoitteenani 

mielenrauha. 

Raamatun kohta 

Fil. 4:6-7 

rohkaisee minua 

siihen. 

Vaikeuksissa 

kiittämien on 

tunteiden vuoksi 

joskus vaikeaa, 

mutta 

tavoittelen sitä 

mielenrauhan 

saavuttami-

seksi. 

Raamatusta saan 

tukea.  

Raamattu 

tukena. 

Tavoittee-

na rauha / 

hyvin-

vointi. 

Kiitollisuuden 

haasteet. 

 
61 Koppa 2020; Hyvärinen et al. 2017, 430. 
62 Sarajärvi & Tuomi 2002, 95–97. 
63 Sarajärvi & Tuomi 2002, 110–115; Eskola & Suoranta 1998, 175–176. 
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anomisella kiitoksen 
kanssa Jumalalle 

tiettäväksi, ja Jumalan 

rauha, joka on kaikkea 
ymmärrystä ylempi, on 

varjeleva teidän 

sydämenne ja 
ajatuksenne Kristuksessa 

Jeesuksessa.” (H4) 

 

Taulukon avulla muodostin pelkistetyistä ilmaisuista alaryhmän tai tarpeen vaatiessa myös 

alaryhmän alaryhmän. Tämän jälkeen nimesin samansisältöiset alaryhmät yhdeksi 

yläryhmäksi. Lopuksi muodostin kaikista yläryhmistä yhden pääryhmän ja annoin sille 

sisältöä kuvaavan nimen. Tarpeen niin vaatiessa taulukon viimeisinä sarakkeina olivat 

sarakkeet koskien Raamattua ja kristillisyyttä. Näihin sarakkeisiin pelkistin alkuperäisessä 

ilmaisussa näkyneet maininnat Raamatun ja kristillisyyden merkityksestä kyseisessä 

teemassa. Tämän prosessin tavoitteena oli selkeyttää aineistoa ja tiivistää sen tarjoamaa 

sisältöä. Näin aineistosta saatiin jaoteltua ja nostettua esiin tutkimuskysymyksen kannalta 

oleellinen sisältö.64  

3.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Pyrin tutkielman kaikissa vaiheissa välttämään virheiden syntymistä. Olen yleisen käytännön 

mukaan pyrkinyt tuomaan esiin ja mahdollistamaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin.65 

Kuten tutkimusaineistoa käsittelevässä luvussa toin esiin, tämä tutkielma on toteutettu 

laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka tarkoituksena on todellisen elämän eli 

tutkittavan ilmiön kuvantaminen eikä sen kautta pyritä saavuttamaan tilastollisia yleistyksiä.66 

Niinpä tämänkään tutkielman tuloksista ei voi tehdä yleistäviä päätelmiä, jotka koskisivat 

esimerkiksi kaikkia kristittyjä tai kaikkia Raamattua lukevia ihmisiä. Tämän tutkielman 

tulokset kuvantavat tutkittua ilmiötä: Raamatun suhdetta kiitollisuuteen sellaisen ihmisen 

elämässä, jolle Raamattu on merkityksellinen. Niinpä tulokset nostavat esiin Raamatun 

merkityksen ihmisen arkielämään liittyvässä kiitollisuudessa.  

Olen käyttänyt tutkimuksessani toimintaelementtejä, jotka ovat käytänteiden mukaan 

eettisesti perusteltuja, kuten niiden tulee ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa olla. Olen 

huomioinut tutkittavien henkilöiden ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden ja pyrkinyt kaikin 

puolin humaaniin ja kunnioittavaan kohteluun tutkimuksen toteutuksen jokaisessa vaiheessa.  

Kun olin kysynyt haastateltavilta suullisesti heidän kiinnostuksestaan osallistua tutkimukseen, 

 
64 Sarajärvi & Tuomi 2002, 110–115.  
65 Hirsjärvi et al. 2010, 231. 
66 Hirsjärvi et al. 2010, 161; Sarajärvi & Tuomi 2002, 87. 
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lähetin heille sähköpostitse lisätietoa tutkielman tarkoituksesta. Kyseisen sähköpostin liitteenä 

lähetin haastateltaville allekirjoitettavaksi myös kirjallisen haastattelusuostumuksen. 

Haastattelusuostumuksessa mainittiin, että haastateltavat osallistuvat tutkimukseen 

vapaaehtoisesti ja heillä on mahdollisuus perua osallistumisensa ilman erillistä syytä. 

Haastattelun aluksi kerroin haastateltavalle, minkälaista litterointitasoa tulen tutkielmassa 

käyttämään sekä sen, että tulen litterointivaiheessa myös anonymisoimaan kaikki 

tunnistettavuuteen viittaavat maininnat, kuten esimerkiksi henkilöiden nimet. Annoin 

haastateltaville myös mahdollisuuden kysyä tutkielmaan liittyviä kysymyksiä missä tahansa 

kohdin haastattelua sekä tutkielman teon aika. Ilmoitin myös jokaiselle, että he voivat vielä 

haastattelun lopuksi ja sen jälkeenkin ennen kirjallisen raportoinnin alkua halutessaan 

vapaasti kertoa lisää ajatuksiaan tutkimuksen aihepiiriin liittyen ja täsmentää tai korjata 

aiemmin haastattelussa esittämiään ajatuksia. Haastatteluiden jälkeen tallensin aineiston 

hyvään ja turvalliseen paikkaan muiden ulottumattomiin.67  

Toteutin haastatteluista kolme puhelinhaastatteluina ja kaksi kasvokkain tapahtuneina 

haastatteluina. Puhelinhaastattelu on yksi mahdollinen tapa toteuttaa haastattelu 

puolistrukturoidussa teemahaastattelussa. Puhelinhaastattelu on mielekäs haastattelumuoto 

etenkin silloin, kun etäisyydet ovat pitkät ja on tarpeellista säästää joko aikaa tai rahaa.68 

Toinen puhelinhaastattelun puolesta puhuva syy oli sidoksissa ajankohtaan, jolloin keräsin 

aineiston. Aineiston keruu ajoittui vuoden 2020 syyskuun loppuun, jolloin Suomessa vallitsi 

vielä aiemmin keväällä alkanut covid-19-pandemia. Pandemian seurauksena ylimääräisiä 

fyysisiä ihmiskontakteja oli tarpeellista välttää.   

Puhelinhaastattelussa jää väistämättä havaitsematta ääneen lausumattomat nyanssit, 

kuten esimerkiksi kysymyksen aikana tapahtuva hymyily tai kulmien kurtistaminen, eli 

puhelinhaastattelussa puheesta kuulumattomien tunnereaktioiden havainto jää pois.69 Nämä 

seikat ovat oleellisia, jos tutkimusaihe edellyttää myös havainnoivaa analysointia.70 Tämän 

tutkielman tutkimusaihe ei vaatinut havainnointia, joten puhelinhaastattelu sopi hyvin 

haastattelumuodoksi. En voinut puhelinhaastattelussa päätellä mitään eleistä ja ilmeistä, joten 

minun tutkijana, kuten myös haastateltavan, oli ilmaistava asiat eksplisiittisesti. Näin 

sanallinen tutkimusaineisto tallentui puhelinhaastatteluissa mahdollisesti jopa runsaampana ja 

rikkaampana.71  

 
67 Kananen 2017, 191–195. 
68 Hyvärinen et al. 2017, 271–272; Eskola & Suoranta 1998, 91. 
69 Hyvärinen et al. 2017, 275.  
70 Hyvärinen et al. 2017, 277. 
71 Hyvärinen et al. 2017, 275. 



   

21 

 

Sensitiivisestä aiheesta puhuminen edellyttää luottamuksellisuutta, joka taas on 

haastavampi saavuttaa ilman kasvokkaista kontaktia.72 Käsillä olevassa tutkielmassa 

luottamuksen syntyminen haastattelijan ja haastateltavan välille ei ollut kuitenkaan haasteena, 

sillä luottamuksellisen suhteen rakentuminen oli alkanut jo aiemman yhteyden kautta. 

Puhelinhaastattelut toteutin kotoa käsin siten, että myös haastateltava oli kotonaan. Kaksi 

muuta haastattelua toteutin kasvokkain. Toinen niistä tapahtui haastateltavan kotona ja toinen 

haastattelijan kotona. Haastateltavat saivat itse valita haastattelupaikan.  

Laadullisessa tutkimuksessa keskeinen tutkimusväline on tutkija itse. Tämä on 

tarpeellista huomioida myös tämän tutkielman luotettavuutta arvioitaessa.73 Tutkielmani 

tavoitteena ja pyrkimyksenä oli löytää haastateltavien henkilökohtainen suhde kiitollisuuteen 

ja Raamatun merkitys henkilökohtaisessa kiitollisuudessa joko positiivisena, negatiivisena tai 

neutraalina. Olen tietoisesti pyrkinyt rakentamaan kysymykset siten, että ne eivät johdattelisi 

vastaajaa johonkin tiettyyn näkemykseen, vaan johdattaisivat ainoastaan aiheeseen sisälle ja 

siinä syvemmälle henkilön omaan näkemykseen. Olen pyrkinyt tutkijana puolueettomuuteen, 

mutta on kuitenkin syytä huomioida myös se seikka, että tutkija tulkitsee aina aineistoa omista 

lähtökohdistaan käsin.  

Haastateltavani ovat seurakuntayhteyksien kautta minulle entuudestaan tuttuja. Tämä 

saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa haastateltava arastelee tuoda esiin omaa näkemystään 

etenkin, jos hän kokee, että se poikkeaa yleisestä tai minun näkemyksestäni. Toisaalta se, 

etten ollut haastateltaville täysin vieras, myös helpotti luottamuksellisuuden syntymistä. Pyrin 

lisäämään tutkielman luotettavuutta myös siten, että yritin luoda haastattelutilanteet 

mahdollisimman avoimiksi kaikenlaisille näkemyksille, jotta haastateltaville mahdollistui 

turvallinen tila tuoda esiin heidän oma näkemyksensä ja kokemuksensa aiheesta. Kun kerroin 

tutkimusaiheestani ja tiedustelin mahdollista osallistumiskiinnostusta, esitin asiani niin, että 

annoin kuulijalle mahdollisuuden miettiä osallistumiskiinnostustaan itsenäisesti ja rauhassa 

useampia viikkoja. Suurin osa haastateltavista ilmoitti alustavan kiinnostuksensa oma-

aloitteisti jo ennen kuin ehdin sitä heiltä edes kysyä. Olen pyrkinyt luotettavuuden 

toteamiseksi myös kuvaamaan lukijalle tutkimuksen analyysia ja toteutusta. Näin lukija voi 

seurata päättelyäni, ja tutkielma on myös toistettavissa, mikä on yksi tieteellisen tutkimuksen 

pääedellytyksistä siinä määrin, kuin se on tutkimusasetelman kannalta mahdollista toteuttaa.74  

 
72 Hyvärinen et al. 2017, 273. 
73 Eskola & Suoranta 1998, 211. 
74 Eskola & Suoranta 1998, 217. 



   

22 

 

4 Uskon, Raamatun ja kiitollisuuden keskinäiset suhteet ja 

merkitykset 

4.1 Kiitollisuus käsitteenä  

Haastateltujen käsitys kiitollisuudesta hahmottui aineistossa melko yhteneväiseksi. 

Haastatelluista neljä määritteli kiitollisuuden eksplisiittisesti asenteeksi, kun heiltä kysyttiin, 

mitä kiitollisuus heille tarkoittaa ja merkitsee. Yksi kuvasi kiitollisuuden asenteellista 

olemusta päätöksenteon välityksellä.  

Mä oon halunnut tehdä sen päätöksen, et mä haluan kiinnittää niihin [hyviin asioihin] 

huomiota ja kiittää niistä Jumalaa. (H3) 

 

Kiitoksen päätöksellisen olemuksen voidaan haastatellun kokonaiskertomuksen valossa 

tulkita merkitsevän myös asenteellisuutta. Määrittävin näkemys kiitollisuuteen liittyen olikin 

siten kaikkien haastateltujen kohdalla sen asenteellinen luonne. Kaikki vastaajat kokivat 

kiitollisuuden olevan pohjimmiltaan asenne, jota voi etsiä ja jonka voi valita. 

Kiitollisuus on niinku se mun elämänasenne. (H2) 

 

Haastateltujen tulkinta koskien kiitollisuuden asenteellista luonnetta tukee näin ollen aiempaa 

kiitollisuuden parissa tehtyä tutkimusta. Käsitteellisesti kiitollisuuteen on mielletty erilaisia 

ulottuvuuksia. Tutkimuksien valossa kiitollisuus mielletään tunteena, asenteena, moraalisena 

hyveenä, tapana, personallisuuden piirteenä tai selviytymisreaktiona.75  

Ansiottomuus tuli myös vahvasti esiin tähän tutkielmaan haastateltujen kuvatessa 

kiitollisuutta. Ansiottomuus, joka on määritelty kiitollisuuden edellytykseksi, ilmenee siten, 

että (a) tunnistaa, että saatu tulos on positiivinen ja (b) tunnustaa, että kyseisen positiivisen 

tuloksen on saanut aikaan ulkopuolinen lähde eli jokin muu kuin henkilö itse.76  

Ja se oma ansiottomuus aiheuttaa sitä kiitollisuutta. Siis se oman roolin vähäisyys, Jumalan 

armo. (H3) 

 

Ansiottomuutta kuvattiin joko suoraan, kuten edellä olevasta sitaatista ilmenee, tai siihen 

viitattiin sillä, että asioita pidettiin lahjoina. Aineisto tukee myös tässä kohdin aiempaa 

tutkimusta, jonka mukaan erilaiset elämäntapahtumat voivat aiheuttaa kokemuksen tasolla 

 
75 Emmons & McCullough 2003, 377. 
76 Emmons & McCullough 2003, 378. 
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kiitollisuuden tunnetta, mutta varsinaisesti kiitollisuuden saa aikaan subjektiivinen tulkinta ja 

tunnustus, että jonkin asian lopputulos on positiivinen ja että positiiviseen lopputulokseen 

vaikuttaa myös jokin muu kuin henkilön oma ansiokkuus.77 

Tutkielman aineistosta nousi esiin kiitollisuuden määrittelyn yhteydessä myös tunteet. 

Kiitollisen asenteen ohella ja rinnalla saattoi olla kokemuksia erilaisista tunnetiloista, jotka 

eivät kuitenkaan hallinneet kiitollisuutta, vaan kiitollisuuteen pyrittiin tunteista huolimatta.  

Kiitollisuus on niinku se mun elämänasenne, mutta se on ja se on niinku erikseen sitten kun 

ne tunteet, että mulla voi silti olla kaikennäköisiä tunteita, mutta siellä pohjalla on 

kuitenkin se ainainen pyrkimys kiitollisuuteen, koska niinku kaikki on lahjaa.  -- Et vaikka 

olisi vihainen jostai tai surullinen tai ankeat tunnelmat, niin silti kuitenkin se kiitollisuus 

olisi aina siellä asenteena. (H2)  

 

Kiitollisuus asenteena eroteltiin tunteista kiitollisuutta määriteltäessä, kuten myös edellä 

olevasta sitaatista ilmenee. Tunteiden ohella myös usko limittyi kiitollisuuden käsitteeseen. 

Näit pelkoi on vaik mitä kaikenlaisia, mut et siis niinku joo, mä oon niinku yrittäny siihen 

tuoda sitä kiitosta. -- Et sit täytyy taas vaan jättää se siihen niinku uskon varaan: no ni, se 

asia on hänen [Jumalan] hoidossa vaikka nyt tuntuu ihan tosi veemäiselt koko olo. (H1) 

 

Uskon avulla kiitollisuuden asenne oli helpommin tavoitettavissa tunteista riippumatta.  

Kaikki haastatellut toivat esiin, että tunteet kulkevat kiitollisuuden rinnalla. Jos oli kyse 

negatiivisista tunteista, ne nähtiin kiitollisuudesta erillisinä, mutta positiiviset tunteet 

kiitollisuuteen limittyvinä. Haastatelluista kaksi mainitsi eksplisiittisesti ilon ja kiitollisuuden 

suoraan toisiinsa liittyvinä niin, että ilo ja onnellisuus seuraavat kiitollisuutta.  

Et vaikea kuvitella onnellista ihmistä, joka ei olisi kiitollinen, että niin päin se ei niinku voi 

mennä, et kyl se menee niin kuin toisinpäin. Kun minä olen kiitollinen, sitten voin olla 

jollain tavalla myös onnellinen. -- Että niinku jos mä en ole kiitollinen, niin silloinhan on 

vaikea iloita. Että niinku tavallaan et ku mä oon kiitollinen, ni silloin minun on helpompi 

myös iloita. (H4) 

--ne asiat mistä mä oon kiitollinen, totta kai se vaikuttaa kaikkea, se vaikuttaa kaikkea, 

se vaikuttaa iloa, se vaikuttaa elämäasenteeseen, elämänlaatuun, kaikkeen. (H3) 

 

Kun haastatellut puhuivat positiivisista tunteista, he viittasivat kiitollisuuden aikaansaamiin 

tunteisiin, kuten esimerkiksi iloon.  

Kiitollisuuteen kuuluvana myös hyvän tunnistaminen oli tämän tutkielman aineistossa 

vahvasti esiin noussut teema. Kiitollisuuden määritelmän mukaan haastateltujen kuvaamat 

positiiviset tunteet ovat seurausta siitä, että he ovat päättäneet (a) tunnistaa ja (b) tunnustaa 

oman ansiottomuuden hyvään liittyen. Hyvä esiintyi haastateltujen kertomuksissa joko niin, 

 
77 Emmons & McCullough 2003, 377.  
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että se oli tapahtumahetkellä haastatelluille selvästi havaittavissa oleva hyvä tai niin että 

haastateltu uskoi hyvän tulevan jollakin tavoin myöhemmin havaittavaksi ja todeksi.78 Hyviin 

asioihin haluttiin erityisesti kiinnittää huomiota jopa päätöksenomaisesti, eikä asioita haluttu 

pitää itsestään selvyyksinä.  

Täs hetkessä nyt tajuaa, mikä mun elämässä on hyvin, ja tajuaa et miten hyvät asiat ei ole 

itsestään selvyyksii. (H1) 

 

Aineiston kiitollisuuden käsitteellinen ymmärrys yhdistyi selkeästi myös tältä osin 

tieteelliseen kiitollisuuden määritelmään.  

Aineistossa kiitollisuus liittyi vahvasti uskoon, ja usko kohdistui nimenomaan 

Raamatun Jumalaan, koska Raamatun kirjoitusten tulkittiin olevan Jumalan ilmoitusta. Uskon 

liittyminen kiitollisuuteen ilmeni siten, että kaikki vastaajat mielsivät kiitollisuuden olevan 

Jumalan tahto ihmistä kohtaan. Parhaiten he kykenivät toteuttamaan kiitollisuutta, kun he 

uskoivat Raamatun lupauksia sisältäviin ja turvaa luoviin kirjoituksiin.  

Haastattelija: Onko Raamatulla tai sen joillakin kirjoilla tai joillakin jakeilla ollut erityisesti 

merkitystä sun henkilökohtaiseen kiitollisuuteen liittyen? H3: Esimerkiks se, miten mä 

koen Raamatun, et Raamatun sana on uutta luovaa sanaa. Elikkä kun Raamatussa sanotaan 

esimerkiks kuinka monta kertaa, valtavan monta kertaa, et ”älä pelkää”, koska se on 

Jumalan uutta luova sana, ku mä luen sitä, ni se luo mussa rohkeutta. Ja esimerkiks toi 

Raamatussa on se, mikä on se Raamatun voimavaikutus. 

 

Raamatun kautta haastatellut saivat rohkeutta ja voimaa, kuten myös seuraavasta sitaatista 

ilmenee:  

Se on niinku sen takia, ku Raamatussa sanotaan, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksi, 

niiden parhaaksi, jotka jumalaa rakastavat. -- Mut mä uskon, et siihen vaikuttaa hyvin 

pitkälti meiän asenne, et jos meil on se kiitollinen asenne ja se uskon asenne, et mä uskon 

tämän, ni mä uskon et se vaikuttaa sillä tavalla, et Jumala voi toimia sanansa mukaan. (H4) 

 

Haastateltu toi selkeästi esiin, että hän sai voimaa ja rohkeutta turvautua kiitollisuuden 

asenteeseen erityisesti juuri siksi, että hän uskoi niihin lupauksiin, joita hän oli Raamatusta 

lukenut. Jokaisen haastatellun kohdalla ilmeni, että kun he saivat rohkaisua ja tukea vaikeaan 

tilanteeseensa Raamatun kirjoitusten kautta Jumalalta, he löysivät tien myös kiitollisuuteen. 

Tämä näkemys kiitollisuuden ja jumalasuhteen limittymisestä yhdistyy Moschellan ilon 

teologiaan, jossa ilolle avautuu jumalasuhteen kautta lisää mahdollisuuksia79.  

 
78 Emmons & McCullough 2003, 378. 
79 Moschella 2016, 4–6. 
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Tutkielman aineisto antoi viitteitä siitä, että usko Raamatun kautta Jumalaan mahdollisti 

kiitollisuuden sellaisinakin hetkinä, kun sitä ei muuten olisi ollut, tai kiitollisuus olisi 

vaikuttanut jopa absurdilta. Moschellan määritelmän mukaan ilon emootion perustalta on 

löydettävissä myös usko Jumalaan, minkä kautta ilo saa lisää mahdollisuuksia tulla esiin.80 

Tämä sama ilmiö oli havaittavissa myös tässä aineistossa kiitollisuuteen liittyvänä. 

Moschellan mukaan ilon polun eli ilon emootion kautta voi löytää kaiken hyvyyden ja armon, 

Jumalan. Jotkut saattavat kutsua sitä myös suuremmaksi todellisuudeksi tai itse elämäksi. 

Moschella liittää tähän tapaan ymmärtää ilo psalmin 16:11: ”Sinä osoitat minulle elämän tien, 

sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni.” Hän tuo esiin 

näkemyksen, jonka mukaan psalmissa kuvataan iloa polkuna, johon kuuluu eläminen 

suhteessa kaikkeen olemassa olevaan.81  Tämän lisäksi, tai mahdollisesti jopa tästä poiketen, 

psalmin kirjoittajan voi tulkita puhuvan elämästä suhteena Jumalaan.  

Psalmi 16 ei tullut esiin tässä aineistossa, mutta psalmin sanoma elämästä suhteena 

Jumalaan, joka saa aikaan iloa ja kiitollisuutta, ilmeni vahvasti myös tämän tutkielman 

aineistossa, kuten esimerkiksi seuraavasta sitaatista on havaittavissa: 

Ja toi ajatus näistä lahjoista ja tästä jokapäiväisestä kiitollisuudesta ja kiittämisestä, niin 

hyvänen aika sentään, mun kiitollisuus kohdistuu siihen, että Jeesus pelasti mun elämän! 

Mun elämä, kun oli menossa huonoon suuntaan ja hän pelasti mut elämään ja vapauteen ja 

rauhaan ja iankaikkiseen elämään, eli siis ennen kaikkea mä olen kiitollinen siis tästä. (H3) 

 

Haastateltu kuvaa, kuinka hänen kiitollisuutensa kumpuaa ennen kaikkea hänen ja Jeesuksen 

välisestä suhteesta. Hän kuvaa, kuinka hänen elämänsä pelastui Jeesuksen ansiosta, ja kun hän 

sai suhteen Jeesukseen, hän tavoitti jotain aiemmin kokematonta vapautta ja rauhaa. 

Psalmissa 16:11 puhutaan nimenomaisesti elämästä Jumalan yhteydessä ja siitä aiheutuvasta 

ilosta. Psalmin kirjoittaja kuvaa iloaan Jumalasuhteestaan riippuvaisena eikä niinkään 

riippuvaisena suhteesta kaikkeen olemassa olevaan, vaikka ilo heijastuukin psalmin 

kirjoittajan mukaan olemassa olevaan. Haastatellut liittivät kiitollisuuden heidän elettyyn 

elämäänsä, jota he puolestaan kuvasivat suhteena Jumalaan. Näin ollen kiitollisuus rinnastui 

haastateltujen vastauksissa hyvin läheisesti Moschellan näkemykseen ilon ja Jumalan 

suhteesta. Kiitollisuuden aiheuttaja oli kaikille haastatelluille Jumalalta tullut hyvä, niin 

aineellinen kuin aineetonkin. Jokainen mainitsi kiitollisuutensa kohteeksi Jumalan.  

Haastattelija: Mikä tai kuka on sun kiitollisuuden kohde? H5: Jumala, hyvä kolmiyhteinen 

Jumala.  

 
80 Moschella 2016, 4–6. 
81 Moschella 2016, 4–6. 
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Mä peilaan sitä [kiitollisuutta] kuitenki siihen kristilliseen taustaan, nii sitte ku mä 

ajattelen, että hyvä tulee Jumalalta, et tässähän tää niinku, niinku tajuun et kenelle mä sen 

kiitoksen sitten niinkun kohdistan. (H1)  

 

Aineistossa esiin tullut kiitollisuus, joka perustui haastatellun ja Jumalan väliseen suhteeseen, 

heijastui haastateltujen kohdalla kaikkeen olemassa olevaan, omaan elämään ja siten myös 

heidän ympäristöönsä. Näin ollen psalmin 16:11 sanat voidaan katsoa linkittyvän ilon ohella 

vahvasti myös kiitollisuuteen. Siten myös kiitollisuus voidaan nähdä kyseisen psalmin kautta 

jumalasuhteesta riippuvaisena.  

Aineistosta kävi ilmi, että haastatellut mielsivät kiitollisuuden siten, että sitä voi oppia 

ja kehittää tietoisesti, kognitiivisten harjoitteiden avulla. Kiitollisuuden kautta elämässä voi 

avautua jokin aivan uusi ulottuvuus, kuten avautuminen Jumalan hyvyydelle ja rakkaudelle.  

Tää on esimerkiksi aika hyvä iltaharjoitus: kun sä rupeat käymään nukkumaan, sä mietit 

mistä kaikista asioista sä oot kiitollinen. (H5) 

Raamattu puhuu kiittämisestä ja kiitollisuudesta paljon, esimerkiksi psalmit on täynnä 

kiittämiseen liittyviä jakeita. Mä huomasin sen, kun mä aloin etsiä kiittämiseen liittyviä 

Raamatun jakeita DigiRaamatusta. Mä kirjoitin niitä Wordiin 5 sivullista, ja mä luen näitä 

kohtia ääneen joka päivä. En tietenkään kaikkia joka päivä, mut aina pienen pätkän joka 

päivä. (H4) 

 

Yllä olevista sitaateista ilmenee, että nämä haastatellut pitivät kiitollisuuden tietoista 

harjoittamista itselleen hyödyllisenä. Aikaisemman tutkimuksen mukaan on havaittu, että tapa 

iloita on opittavissa oleva tapa.  Tutkimuksien perusteella iloitsemista voi harjoitella ja siinä 

voi kehittyä erilaisten kognitiivis-behavioraalisten käyttäytymismenetelmien avulla. 

Tieteellisesti on todettu, että neurologisesti nämä menetelmät luovat aivoissa uusia 

hermostollisia reittejä saaden aikaan uusia hermosolupareja, jotka auttavat syrjäyttämään 

aiemmin dominoineet negatiiviset ajatus–tunnerakenteet. Tunnetasolla ja hengellisesti nämä 

ja muut hengelliset harjoitukset voivat auttaa meitä avautumaan rakkaudelle, uteliaisuudelle ja 

Jumalan hyvyydelle.82  

Kiitollisuuden tavoittelu ja kiitollisuuteen tarttuminen näyttivät aineistossa johtavan 

haastateltuja uuteen ja parempaan näkökulmaan, kun he miettivät omaa elämäänsä ja sen 

olosuhteita. 

Mutta niissäkin synkissä vesissä niin tää ei poistunu tää Raamatun sanan totuus, että mä 

oon saanu elämän ja oon pelastettu, eli se kiitollisuuden aihe totisesti niinku oli ja jäi, ja 

niistä mä sain kiittää. Ja minusta tuntuu, että se kiitos hoiti mua. -- Mä pääsin ehkä niinku 

niin sanotusti nextille levelille jotenkin tän elämän olosuhteiden yläpuolelle, ja sieltä 

iankaikkisuuden perspektiivistä katsottaessa sitä taas tämän elämän huolet ja murheet ja 

 
82 Moschella 2016, 4–6, 46.  
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mahdollisesti toteutumattomat toiveet tai pettymykset niin näyttäytyyki sitten jotenkin 

uudessa valossa, ja mä sain koko elämään jollakin tavalla niinku uudenlaisen näkökulman. 

(H3) 

 

Edellä olevasta sitaatista ilmenee, että haastatellun ollessa kuvaamissaan synkissä vesissä hän 

kuitenkin löysi kiitollisuuden aiheen, johon hän tarttui kurjasta olostaan huolimatta. Tämä 

puolestaan johdatti hänet tuntemaan iankaikkisuuden aiempaa syvemmällä tavalla. Tämä 

syvempi ymmärrys iankaikkisuudesta avasi ja mahdollisti aivan uuden perspektiivin koko 

elämään. Hän ei itse varsinaisesti sanonut, että kiitos olisi avannut uuden elämänperspektiivin, 

mutta hän mainitsi kiitollisuuden ikään kuin prosessin alkuna, jonka seurauksena hän sai 

uuden ymmärryksen iankaikkisuudesta. Se puolestaan avasi uuden suhtautumisen ja näköalan 

elämään, eli hän pääsi kutsumalleen ”nextille levelille.” Tätä voisi kutsua myös avautumiseksi 

uteliaisuudelle, Jumalan rakkaudelle ja hyvyydelle, kuten Moschella asiaa ilon teologian 

yhteydessä kuvaa.83  

Haastatellun kuvatessa aikaansa niin sanotusti syvissä vesissä, hän kertoi kokeneensa 

siinä määrin toivottomuutta ja mahdottomuutta, että tilanne oli saanut hänet väsymään ja 

uupumaan. 

 Vähän aikaa sitten, ku mulla oli vähä vaikea vaihe elämässä menossa ja tuntui siltä, että 

kiitos meinasi olla vähä hukassa, niin mä päätin, että mä, mää niinku halusin palata ihan 

perusasioihin. Elikkä mää aloin kiittämään niinku Jumalaa niistä kaikkein suurimmista 

lahjoista, mitä mä oon saanu. -- Eli musta tuntu, että mä olin tullut niin sanotusti muurille 

ja mä yritin hakata itseäni siitä muurista läpi, mutta minä en päässy. ja mä uuvuin. Ja sit mä 

koin loppujen lopuksi väsähtäneenä, että minulla ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta, 

ku nostaa katsetta muurin yli eli ylöspäin, ja siinä kohdassa mulle kirkastu tää 

iankaikkisuuden merkitys. (H3) 

 

Hän kuitenkin päätti tuolloin tarttua kiitokseen ja kiittää niistä hyvistä asioista, joista vielä 

kykeni löytämään kiitoksen aihetta. Kiitollisuuden voidaan katsoa limittyvän positiivisten 

tunteiden joukkoon, sillä kiitollisuus saa aikaan iloa.84  Moschellan näkemys avautumisesta 

uteliaisuudelle, Jumalan rakkaudelle ja hyvyydelle ja haastatellun kokemus yhdistyvät myös 

laajenna ja rakenna -teorian kanssa. Laajenna ja rakenna -teorian mukaan positiiviset tunteet 

toimivat kasvun välineinä. Positiiviset tunteet lisäävät henkilökohtaisia ja sosiaalisia 

resursseja ja siten muuttavat ihmistä paremmaksi. Tämän seurauksena avautuu mahdollisuus 

parempaan elämään.85 Näin voidaan katsoa tapahtuneen myös yllä olevan kommentin 

omaavalle haastatellulle. Kiitoksen kautta haastatellun resurssit laajenivat. Tämän 

 
83 Moschella 2016 46. 
84 Bell et al. 2018, 535.  
85 Fredrickson 2001, 224.  
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seurauksena avautui tilaa uudelle ja laajemmalle iankaikkisuuden ymmärrykselle, joka taas 

johti elämänlaadun paranemiseen. Kiitollisuus näyttää olevan aineiston perusteella jotakin, 

joka avaa portin parempaan tulevaisuuteen. Niinpä kiitollisuuden voi olettaa käsitteenä 

pitävän sisällään myös jotakin valittavissa olevaa, vapaaehtoista, eikä se ole niinkään 

tahatonta tai hallitsematonta tai yksin ulkoisista asioista riippuvaista. Tällöin kiitollisuus pitää 

sisällään ajatuksen myös uuden mahdollistumisesta.  

4.2 Kiitollisuutta aikaansaavat tekijät  

Tämän tutkielman aineistossa näkyi jokaisen haastatellun kohdalla, että hyvien asioiden 

ajatteleminen sai aikaan kiitollisuutta. Kuten on tullut ilmi, kiitollisuus edellyttää, että 

ihminen on tunnistanut jotakin, joka vaikuttaa häneen tai hänen tilanteeseensa positiivisesti ja 

että hän tunnustaa oman ansiottomuutensa asian suhteen.86 Tämä määritelmä antaa suoran 

viitteen siihen, että hyvät asiat saavat aikaan kiitollisuutta.  

Mutta että tulis kuitenkin miettiä sitä, että kuinka hyvää niin moni asia on, kuinka hyvin 

niin moni asia on, ja siitä voi olla kiitollinen. (H5) 

 

Jokainen vastaaja toi esiin näkemyksen, että olosuhteiden ollessa huonot on hyvä etsiä niitä 

asioita, jotka ovat hyvin, sillä se saa aikaan kiitollisuutta. On luonnollista, että ihminen etsii 

kiitosta hyvistä asioista. Kiitollisuuden esiintyminen hyveenä eri kulttuureissa ja uskonnoissa 

kertoo kiitollisuuden kuuluvuudesta ihmisyyteen. Tämä näkyy myös kiitollisuuteen liittyvässä 

tutkimuksessa.87 Myös Moschella tuo esiin näkemyksen, että ihmisen miettiessä hyviä asioita 

on helppo kokea kiitollisuutta.88 Erikoisempaa on ehkä se, mikä tuli tämän tutkielman 

aineistossa esiin ja mikä esiintyy esimerkiksi seuraavassa kommentissa, että myös 

eksplisiittisesti huonoina esiintyvistä asioista voi etsiä kiitoksen aihetta:  

Mut se on niinku sen takia ku raamatussa sanotaan, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksi, 

niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jos me uskotaan tämä, niin me voidaan kiittää 

myös huonoissa asioissa, koska se loppuviimeks vaikuttaa meidän parhaaksemme. Että 

Jumala on niin suuri, että hän voi käyttää niinku ihan jokaisen asian meidän hyväksi, jopa 

meiän omat mokat, jos me ollaan ite niinku ryssitty, ni Jumala pystyy neki kääntämään 

meidän hyväks. (H4) 

 

Näkemys, että myös huonoista asioista voisi kiittää, nousi aineistossa esiin jokaisen 

haastatellun kohdalla. Idean pyrkiä kiitollisuuteen myös vaikeissa tilanteissa haastatellut 

olivat omaksuneet Raamatusta.  

 
86 Emmons & McCullough 2003, 378. 
87 Aghababaei 2018, 414.  
88 Moschella 2016, 36.  
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Haastatellut toivat esiin näkemyksen, että Raamattu rohkaisee kiitollisuuteen myös itse 

vaikeuksista ja jo silloin, kun tilanteesta seuranneet tunteet eivät puhu kiitollisuuden puolesta. 

Tämän näkemyksen voidaan tulkita olleen Raamatusta kumpuava myös sillä haastatellulla, 

jolla ei itsellä ollut tapana lukea Raamattua. Hän kertoi saaneensa tämän Raamattuun 

pohjautuvan näkemyksen kristillisen kirjallisuuden välityksellä. Kiitoksen etsimen ja 

tavoittelu vaikeuksissa tunteista riippumatta tulee esiin myös seuraavassa sitaatissa:  

--et miten löydetään se hopeareunus joka asiasta. Ja silloinkin, vaikka ei tunnetasolla ei 

olisi kiitollisuutta, niin silti niinku usko siihen, että kaikesta jossain vaiheessa kuitenkin 

löytyy aihetta kiitokseen. (H2)  

 

Haastatellut kuvasivat, että vaikeus voi pitää sisällään jotakin hyvää, kuten edellä ilmenee, tai 

se voi olla tärkeä osa kokonaisuutta, joka on lopputulokseltaan hyvä. 

Mutta tää luottamus siihen, että tämä on hyvää Jumalan kudelmaa ja mää en vielä vaan nää 

lopputulosta, niin ilman muuta se antaa mahdollisuuden siihen, että myös siit vaikeudesta 

voi kiittää. Mutta se on vaikeaa, mutta kyllä se on mahdollista kristityillä. (H3) 

 

Yhdessä vastauksessa ilmeni, että vastaaja koki vaikeuksista kiittämisen muista poiketen 

ajankohtaisena vasta sitten, kun hän näki ja oli kokenut siitä seuranneet mielekkäät asiat. 

Kyllä, jopa niistä ei-miellyttävistä asioista, ainakin minä koin sen sillä tavalla, että ku mä 

sain niinku siihen, niinku se kiitollisuus tuli siitä, että mä näin sen mielekkyyden. (H5) 

 

Jokaisen haastatellun kohdalla on kuitenkin havaittavissa ajatus, että myös vaikeista, kipeistä 

ja epämiellyttävistä asioista on löydettävissä positiivisia seurauksia. Kun haastatellut 

ajattelivat, että asialla on mahdollisia positiivisia seurauksia, mahdollistui jonkinasteinen 

positiivisen lopputuloksen kokeminen ikävässäkin tapahtumassa tai asiassa, joka ensin 

koettiin ainoastaan negatiivisena. Aineiston perusteella tämä edellyttää tunteista 

riippumatonta päätöstä valita kiitollisuus. Usein tämän valinnan tekeminen vaati myös aikaa. 

Jokainen vastaaja kuvasi vaikeista asioista kiittämisen vaikeana, mutta ei täysin 

mahdottomana.  

Idea vaikeuksista kiittämiseen perustui kaikilla haastatelluilla Raamattuun joko suoraan 

tai välillisesti. Neljä vastaajista mainitsi vaikeista asioista kiittämisen alkusysäyksen tulleen 

kristillisen kirjallisuuden kautta. Yksi näistä neljästä tukeutui myös sen jälkeen pääasiassa 

ainoastaan kristilliseen kirjallisuuteen ja opetuspuheisiin eikä juurikaan suoraan Raamatun 

teksteihin. Yksi vastaajista oli löytänyt kiitollisuuden merkityksen ja tärkeyden suoraan 

Raamatun välityksellä. Yhtä edellä mainittua lukuun ottamatta kaikkien kohdalla vaikeista 

asioista kiittämisen vahvistajana ja tukena kulki kristillisen kirjallisuuden lisäksi vahvasti 
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myös Raamattu. Raamattu oli mukana alkusysäyksen yhteydessä, mutta Raamatun merkitys 

vahvistui, mitä enemmän kiitollisuuden asennetta etsittiin.  

Selvää vastauksissa oli se, että kenellekään ei vaikeista asioista kiittäminen ollut oma 

idea, ja jokainen koki tarvitsevansa vaikeiden tilanteiden keskellä kiittämiseen oman 

ajatusmaailmansa ulkopuolelta tulevaa tukea, joka pohjautui joko suoraan tai välillisesti 

Raamatun teksteihin. 

Mä koen, että tämä kristinuskon ilmoitus on totuus. Ja mä koen, että vastaus tämän kaiken 

olemassa olevan takana on kolmiyhteinen Jumala. Hän on kaiken olemassa olevan luonut 

ja sitä ylläpitävä ja hallitseva voima. (H2) 

 

Edellä olevassa vastauksessa haastateltu kuvaa, kuinka luottamus Jumalaan on avannut 

hänelle mahdollisuuksia kiitollisuuteen. Hän kertoo kuinka hän luottaa siihen, että 

kristinuskon ilmoitus eli Raamattu on hänelle totuus, ja Raamatun ilmoittama Jumala on 

hänelle kaiken luoja ja hallitsija. Hän kertoo, kuinka tämän tiedostaminen luo hänelle turvaa. 

Haastateltu uskalsi Raamatun tuella etsiä myös vaikeista asioista niitä hänen mainitsemiaan 

hopeareunuksia eli asian hyviä puolia ja hyviä seuraamuksia. Haastatellun vastaus antaa 

viitteitä siihen suuntaan, että turvan kokeminen on yksi mahdollinen seikka, joka avaa 

sellaisen turvallisen ympäristön, jossa mahdollistuu kiitoksen aiheen etsintä myös vaikeista 

asioista. Myös seuraavan henkilön vastauksessa ilmenee Raamatun rohkaiseva aspekti 

kiitollisuuden etsintään vaikeidenkin asioiden keskellä:  

Ja sitten se, et jos mä ajattelen sitä omaa iloa ja kiitollisuutta, nii se varmaan niinku tulis 

sieltä semmoisesta niinku ristin teologiasta, joka kuitenkin on suoraan Raamatusta. (H3)  

 

Hän viittaa ristin teologiaan, jonka perusajatuksena on Raamatun kirjoituksiin ja ennen 

kaikkea Jeesuksen ristinkuolemaan perustuen idea siitä, että Jumala on erityisellä tavalla läsnä 

kaikessa kärsimyksessä. Ristin teologia pitää sisällään ajatuksen, että onnen ja parhaan 

mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseen voi sisältyä suurtakin kärsimystä, joka on lopulta 

kuitenkin juuri se oleellinen osa saavutettua voittoa ja onnea.89 

Usko antoi vastaajille voimaa luottaa kiitollisuuden merkittävyyteen arjessa ja 

vaikeidenkin asioiden keskellä. Kristillisyys loi Raamatun tekstien välityksellä vastaajille 

pohjan kiitollisuuteen. Tom Greggs esittää artikkelissaan, että kiitollisuus on Luojalta 

välittyvää lahjaa, kun luotu tunnustaa Luojansa, jonka Raamattu paljastaa. Jumalaa kohti 

kääntynyt sydän on kiitollinen Jumalan kääntyessä kohti luotuaan.90 Raamattu viestittää 

 
89 Keefer 2016, 216; Strawn 2012, 317–318; Louw 2020, 130. 
90 Greggs 2017, 150, 160.  
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kiitollisuuden tärkeyttä esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 17. luvussa. Kiitollisuus tuodaan 

tuossa luvussa esiin tärkeänä ennen kaikkea siksi, että se vaikuttaa ihmisen itsensä parhaaksi. 

Tämä sama ajattelutapa, että Jumalan kiittäminen on tärkeää ja merkityksellistä ihmisen 

itsensä vuoksi, oli havaittavissa eri yhteyksissä kaikkien haastateltujen vastauksissa.  

4.3 Miksi ihmisen tulisi osoittaa kiitollisuutta Jumalalle 

Aineistosta ilmeni jokaisen haastatellun kohdalla, että he pitivät ensisijaisen tärkeänä 

Jumalalle osoitettua kiitollisuutta. Haastatellut toivat eri tavoin esiin näkemyksiä siitä, että 

kiitollisuus Jumalaa kohtaan koituu ihmisen itsensä parhaaksi. Yli puolet haastatelluista 

mainitsi jossakin kohdin haastattelua Paavalin ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä olevan 

käskyn kiittää kaikesta tai Roomalaiskirjeessä olevan maininnan siitä, kuinka Jumala 

vaikuttaa kaiken Jumalaa rakastavan parhaaksi, vaikka he eivät tarkalleen maininneet mistä 

kyseiset raamatunkohdat löytyvät. Haastateltujen mukaan Jumala kehottaa ihmistä kiittämään 

itseään ihmisen itsensä vuoksi eikä sen vuoksi, että Jumala kaipaisi kiitoksia 

omanarvontuntonsa tai muun sellaisen rakennukseksi tai siksi, että kiittämällä ihminen tulisi 

Jumalan silmissä paremmaksi. 

 Raamatussa on ihan valtavasti niinku jakeita, mitkä puhuu kiittämisestä. -- Kun ihminen 

oppii olemaan kiitollinen kaikesta mitä elämässä niin kun on, ni on mahdollista niinku 

saavuttaa tavallaan joku ihan uudenlainen näkökulma, ihan uudenlaiset sfäärit niinku siihen 

elämään. (H4)  

 

 Edellä haastateltu puhuu kiittämisestä erityisesti vaikeissa ja itselle epämiellyttävissä ja jopa 

kärsimystä aiheuttavissa tilanteissa. Hän kertoo haastattelussa, kuinka hän kokee, että 

Raamatun mukaan on tärkeää kiittää Jumalaa joka tilanteesta. Hän kokee, että jopa niistä 

vaikeista ja kärsimystä aiheuttavista tilanteista tulisi olla kiitollinen itsensä parhaaksi.  

Aineistossa esiin noussut näkemys Jumalan kiittämisen merkityksestä ja tärkeydestä 

tulee Raamatussa ehkä selkeimmin esiin Luukkaan evankeliumin luvussa 17, missä Jeesus 

odottaa kymmeneltä spitaalista parantuneelta kiitosta. Kertomuksessa kuvataan erästä 

Jeesuksen matkaa Jerusalemiin. Matkallaan hänen kerrotaan poikenneen kylään, jossa hän 

kohtasi kymmenen spitaalista miestä. He kääntyivät sairautensa kanssa Jeesuksen puoleen 

anoen häneltä armoa eli parantumista. Voidaan siis olettaa, että he tiesivät jotakin Jeesuksen 

hyvyydestä ja voimasta.91 Luottamus Jumalan hyvyyteen kuvastui myös tämän tutkielman 

aineistossa. Haastatellut toivat vastauksissaan useissa kohdin esiin luottamuksensa siihen, että 

Jumala ja hänen tahtonsa on hyvä. 

 
91 Guthrie 2010, 47, 48: Emmons & McCullough 2003, 377–378. 
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Luukkaan 17. luvussa todetaan, että kaikki kymmenen spitaalista parantuivat, mutta 

ainoastaan yksi parantuneista palasi kiittämään Jeesusta. Jakeissa kerrotaan Jeesuksen 

sanoneen: ”Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän muuta ovat? Tämä 

muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa?” Jeesuksen kysymys on 

osaltaan ehkä hieman hämmentävä. Se saattaa herättää esimerkiksi seuraavan kaltaisia 

kysymyksiä: Oliko Jeesus kenties ylistyksen ja tunnustuksen tarpeessa? Tekikö hän hyviä 

tekoja palkitakseen itseään, vai miksi hän tarvitsi kiitosta? Jeesuksen vastaus spitaalisten 

pyyntöön sisälsi myös kuuliaisuuden vaateen, sillä hän oli käskenyt heitä menemään papin 

luo jo ennen kuin he olivat parantuneet. Kertomuksen mukaan nämä kymmenen spitaalista 

olivat parantuneet, kun he olivat totelleet Jeesusta ja lähteneet papin luo. Miksi Jeesus vaatii 

tässä kertomuksessa kuuliaisuuden lisäksi myös kiitosta? Kuten on tullut ilmi, kiitollisuus on 

sen tiedostamista ja tunnustamista, että on vastaanottanut jotakin hyvää. Se, että loput 

yhdeksän eivät palanneet kiittämään, viittaa siihen, etteivät he tunnustaneet sitä hyvyyttä, mitä 

olivat saaneet ottaa vastaan ja joka ei ollut heidän omaa ansiotaan. Hän, joka palasi 

kiittämään, sai kertomuksen mukaan osakseen jotakin enemmän kuin vain spitaalista 

parantumisen. Hän sai osakseen koko hänen elämänsä pelastumisen. Teologi, pastori ja 

kirjailija John Piper on sanonut: “God is the one Being in all the universe for whom seeking 

his own praise is the ultimately loving act.” Vapaasti suomennettuna: Jumala on koko 

maailmankaikkeuden ainoa olento, jolta oman ylistyksensä etsiminen on ennen kaikkea 

rakastava teko.92 Luukkaan 17. luvun kertomuksessa Jeesuksen viestissä näkyy tämä sama 

jumalallinen periaate rohkaista ihmistä kiittämään Jumalaa. Aineiston perusteella myös tämän 

tutkielman haastatellut ovat mitä ilmeisimmin havainneet jollakin tasolla tämän saman asian: 

Jumala etsii itsensä ylistämistä ja kiitosta, koska hän rakastaa ihmistä ja haluaa siten ihmisen 

parasta. Stan Guthierin mukaan kiitos ei ole Raamatun tekstien mukaan pelkkä vaihtoehto, 

vaan se on Jumalan luomassa ja vaalimassa maailmassa iloinen väistämättömyys, joka 

mahdollistaa hyvyyden vastaanottamisen.  

Tämän tutkielman haastateltavat näkivät Jumalan kiittämisen vaikuttavan suoraan 

heidän hyvinvointiinsa. He eivät suhtautuneet Jumalan käskyyn kiittää itseään jonkinlaisena 

pakkona, jonka kautta Jumala sitten hyväksyisi heidät tai suhtautuisi heihin 

myötämielisemmin, Sen sijaan he näkivät Jumalan kiittämisen samanlaisena ilona ja 

hyvinvointia lisäävänä asiana kuin Luukkaan evankeliumin kertomuksessa kiittämään 

palannut spitaalista parantunut henkilö. Aiemman tutkimuksen mukaan kiitollisuus korreloi 

 
92 Guthrie 2010, 48. 
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subjektiivisen ja psykologisen hyvinvoinnin kanssa.93 Sama korrelaatio oli havaittavissa myös 

tämän tutkielman aineistosta. Niinpä tämä tutkimuksellinen tieto antaa osaltaan lisää viitteitä 

mahdollisiin syihin siitä, miksi myös Jeesus tuossa Luukkaan evankeliumin kertomuksessa 

rohkaisee kiitollisuuteen. 

Aineistosta nousi esiin arkiset, pienet, hyvät asiat, jotka saattavat arkielämässä jäädä 

helposti huomaamatta ja itsestäänselvyyksiksi mutta jotka kuitenkin antavat syyn osoittaa 

kiitosta Jumalalle.  

Mä niinkun ihmettelen jumalan majesteettisuutta, hänen ihmeellisyyttään ja sit ja myös, 

niin sitä ihmeellisyyttä, et hän niinku mustaki välittää ja mun elämän pienistä 

yksityiskohdista, vaikka hän on niin suuri Jumala, joka on luonut koko 

maailmankaikkeuden. -- Ja sitten hänen [Jumalan] luomisvoimaansa ja kaikkea sitä 

kaunista mitä ympärillä on. Luonto on ihana, siis siitä niin usein tulee [kiitollinen mieli], 

siis kauniista maisemista, linnunlaulusta, jostain tämmöisestä tai sitten sä katsot vaan ihan 

jotain vaikka kukkasta. (H5) 

 

Edellä olevasta sitaatista ilmenee näkemys ihmisen riippuvuudesta ja siitä, kuinka juuri 

riippuvuus toimii välineenä, joka johdattaa Jumalan kiittämiseen. Ihminen pystyy jossakin 

määrin hallitsemaan tapahtumia ja esimerkiksi luontoa, mutta ihmisen hallinta ei ole koskaan 

rajatonta maailmankaikkeuden ja sen ilmiöiden hallitsemista. Ihmiskunnan historiasta 

voimme päätellä, että me olemme riippuvaisia olentoja. Olemme riippuvaisia erilaisista 

asioista, joihin emme voi välittömästi ja suoranaisesti itse vaikuttaa. Olemme riippuvaisia 

esimerkiksi auringonpaisteesta, sateesta ja vaikkapa siitä, ettei asteroidi syöksy maahamme. 

Kun tiedostamme tämän, se aiheuttaa kiitollisuutta.94  

Spitaalisista kertovassa kertomuksessa kiittämään palannut tiedosti ja tunnusti oman 

asemansa hyvyyden ja siunausten vastaanottajana. Tämä synnytti halua osoittaa kiitosta 

hyvyyden antajalle. Kertomuksen viesti näyttäisi olevan myös se, että kun käännämme 

huomiomme pois itsestämme kohti Jumalaa, niin meistä tuleekin hyötyjiä, vaikka se 

saattaakin kuulostaa paradoksaaliselta.95 Tämä kiitollisuuteen liittyvä ilmiö on todettu myös 

psykologisissa tutkimuksissa, jotka koskevat ihmisten välisiä suhteita. Kiitollisuus rakentaa 

suhdetta kiitoksen antajan ja kiitoksen kohteen välillä.96 Kiitollisuus koituu täten myös 

kiitoksen antajan hyödyksi. Tästä voi päätellä, että Luukkaan evankeliumin 17. luvun 

kertomuksessa Jeesuksen odotukset kiitoksen saamisesta on mainittu todennäköisesti siksi, 

että kiitollisuus on kiittäjien parhaaksi ja edistää heidän hyvinvointiaan eikä ehkä niinkään 

 
93 Guthrie 2010, 48; Aghababaei et al. 2018, 413.  
94 Guthrie 2010, 48–49. 
95 Guthrie 2010, 49. 
96 Emmons & McCullough 2003, 388. 
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siksi, että Jeesus olisi halunnut tyydyttää oman egonsa tarpeita ja kunnian kaipuuta. Tämä 

Raamatun sisältämä viesti kiitollisuuden hyvistä vaikutuksista ihmiselle itselleen näytti olleen 

oleellinen myös tämän tutkielman haastatelluille silloin, kun he etsivät kiitollisuutta ja 

tarttuivat siihen.  

Kaksi vastaajista nosti esiin myös Jumalan ylistyksen, jonka he liittivät osaksi 

kiitollisuutta. Arkiajattelussa kristillinen Jumalan ylistäminen saatetaan helposti mieltää 

ainoastaan musiikkiin ja lauluun. Molemmat vastaajat tarkoittivat ylistämisellä laajempaa 

ylistämisen käsitettä, jossa ylistäminen tapahtuu ajatuksen tasolla ja ilmenee esimerkiksi 

ajatuksina tai äänettömänä puheena Jumalalle. Keskiössä heidän kuvaamassaan ylistyksessä 

oli se, että se miellettiin Jumalan kiittämisenä. Toinen näistä kahdesta mainitsi ylistysmusiikin 

hyvänä apuna Jumalan kiittämisessä esimerkiksi silloin, jos on allapäin ja kiittäminen on 

tunteiden vuoksi vaikeaa. 

Mä olen itsekin kokenut, että vaikka on ollut jotenkin masentunut ja allapäin ja sitten on 

niinku kuunnellut ylistysmusiikkia ja mennyt siihen mukaan, niin se mieliala alkaa myös 

nousta siinä mukana. Ja se on ollut aika häkellyttävä kokemus mulle, kun mä olen 

tämmöisen saanut kokea. Haastattelija: Mainitsit ylistyksen, limittyykö se kiitollisuuteen? 

Kyllä mun mielestä niillä on ihan selkeä yhteys, koska sillon, ku sä ylistät, vaikkei sinusta 

tunnu miltään, niin minä väitän, että niinku siinä tulee se kiitollisuuden asenne esiin. (H5) 

 

Toinen vastaaja mainitsi Jumalan ylistämisen ja kiittämisen ennen kaikkea onnellisuutta 

luovana toimintana.  

Mä haluaisin sanoa vielä sellasen jutun, et mä toivoisin itteltäni, tai mä tiedän sen, et kun 

Jumala kehottaa ihmisiä ylistämään, ni mun mielestä tää on semmone asia, mikä on hirveän 

lähellä kiitollisuutta. Et kun kun mä sanoin aluksi, että mä koen ja uskon, että Jumala on 

kirjoittanut rakkaudella Raamatun, niinku täydestä rakkaudesta, ja koska Jumala kehottaa 

Raamatussa ihmisiä ylistämään eli kiittämään, niin Jumala on tehnyt sen siksi, että hän 

tietää, että ihmissielu ja mieli on onnellisimmillaan silloin kun ihminen ylistää ja kiittää, 

elikkä myös toivoisin itseltäni sitä. (H3) 

 

Vastaajien näkemykset ylistyksestä vastaavat kristillistä näkemystä ylistyksen ja 

kiitollisuuden yhteneväisyydestä ja Jumalan tahdon mukaisuudesta. Yllä olevan vastauksen 

voi nähdä yhdistyvän Westminsterin lyhyen katekismuksen sanoihin, joiden mukaan ihmisen 

päämäärä on ylistää Jumalaa ja nauttia hänestä ikuisesti.  Ylistys nähdään tässä Westminsterin 

lyhyen katekismuksen kohdassa kiitollisena vastauksena Jumalan armoon.97  

 
97 Greggs 2017, 161.  



   

35 

 

4.4 Kristillisen taustan merkitys kiitollisuudessa 

Aineisto oli valikoitunutta, ja haastateltujen kristillinen tausta oli myös melko yhteneväinen. 

Neljä vastaajista oli taustaltaan paikalliseen seurakuntaan kuuluvia evankelis-luterilaisia. Yhtä 

lukuun ottamatta he ilmoittivat, että heillä on tai on ollut jonkin verran yhteiskristillistä 

kontaktipintaa tai he ovat joskus olleet joissakin yksittäisissä vapaiden suuntien ja / tai 

herätysliikkeiden tilaisuuksissa tai tapahtumissa. Yksi vastaajista oli taustaltaan 

vapaaseurakuntalainen, mutta side vapaaseurakuntaan oli katkennut nuoruudessa. Nykyään 

hän osallistuu yhteiskristilliseen toimintaan, jossa on mukana ihmisiä niin evankelis-

luterilaisen kirkon piiristä kuin myös vapaiden suuntien piiristä. Kolme vastaajista ilmoitti 

kristillisyyden näkyneen heidän lapsuudenkotinsa arjessa. Kaikki viisi vastaajaa antoivat 

kuitenkin ymmärtää, että heidän henkilökohtainen uskonsa kristinuskon Jumalaan on ollut 

heidän oma valintansa. Yksikään vastaajista ei maininnut, että lapsuudenkodin taholta olisi 

ollut minkäänlaista painostusta uskonnollisiin asioihin liittyen, suuntaan tai toiseen. 

Kristillisen taustan eroilla ei näyttänyt tässä aineistossa olevan vaikutusta siihen, kuinka 

vastaajat suhtautuivat kiitollisuuteen. Aineiston perusteella merkittävää kiitollisuuden suhteen 

näytti olevan se, että kiitollisuus ylipäätään kumpusi kristillisestä elämänkatsomuksesta. 

Merkittäväksi tässä aineistossa kristillisen elämänkatsomuksen teki puolestaan se, että 

kiitollisuutta tulkittiin raamatullisessa viitekehyksessä. 

Se [kiitollisuus] on tavoiteltavaa myös siksi, että se on Jumalan tahdon mukaista, koska 

Raamatussa sanotaan, että kiittäkää joka tilassa. (H4) 

 

Aineistossa oli havaittavissa myös kiitollisuuden korrelointi uskonnollisuuden kanssa. 

Sisäisellä sitoutumisella uskonnollisuuteen näytti olevan vastauksissa merkittävä rooli 

kiitollisuuden suhteen. Sisäinen uskonnollisuus ilmeni aineistossa sen kautta, kuinka 

haastatellut suhtautuivat Raamattuun. Jokainen vastaajista perusti ja etsi tukea 

kiitollisuuteensa kristillisyydestä joko suoraan Raamatun avulla tai sitten Raamattuun 

pohjautuvan kristillisen kirjallisuuden avulla. Jokainen vastaaja perusteli kiitollisuuttaan 

etenkin vaikeiden asioiden kohdalla Raamatun sanomalla kiitollisuudesta.  

No se [Kiitoskirjat] oli niinku sellainen, joka nyt tässä todellakin niinku avas sillä tavalla 

uudet näkökulmat tähän kiitollisuus-teemaan. Että siihen asti mä olin niinku aatellu, et 

kiitollisuus on niinku hyvin hyvistä asioista kiittämistä, ja sit sen jälkeen mä vähän niinku 

koin semmoisen herätyksen, et niin ku, että että Jumala toivoo niinku kiittämistä myöskin 

niistä, jotka on vaikeita, koska se niin ku pitää ainakin minut Jumalan lähellä. (H1) 
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Raamatun sisältämä kehotus kiitollisuuteen vaikeinakin hetkinä nähtiin aineistossa siinä 

valossa, että vaikeuksien kautta Jumala tekee tai vaikuttaa jotakin hyvää.  

Käsillä olevan tutkielman aineistosta nousi esiin myös kiitollisuuden ja jumalasuhteen 

limittyminen toisiinsa. Kun vastaajat kuvasivat jumalasuhteensa ja kiitollisuuden yhteyttä, 

suhde Jumalaan näyttäytyi perustana, jolta kiitollisuus kumpusi ja josta itsessään koettiin 

merkittävää kiitollisuutta. 

Kiitollisuus on musta oikeasti semmoinen juttu, että se niinku liittyy ja nivoutuu mulla 

hyvin niinku läheisesti tähän kristilliseen niinku vakaumukseeni sillä tavalla, että mä 

lähden siitä, että mä oon, niin mä saan olla kiitollinen, koska mä saan olla Jumalan lapsi, ja 

mä oon saanu uskon lahjan, ja mä saan olla yhteydessä minun Taivaallisen Isääni. -- Ku 

vaellukseni hänen kanssaan menee eteenpäin ajallisesti, ja toivottavasti myös niinku 

laadullisesti, nii sitä kiitollisemmaks mä oikeastaan tulen, koska mä näen sitä hänen 

huolenpitoansa ja välittämistä munsta. (H5) 

 

Merkittävänä kiitollisuuden aiheena kuvattiin erityisesti sitä, että sai olla Jumalan rakastama, 

eli positiivinen kuva Jumalasta korostui aineistossa, ja se sai haastatelluissa aikaan 

kiitollisuutta. 

Ja sitten totta kai taas se, että mä oon [Jumalan taholta] rakastettu ja hyväksytty ja mul on 

toivo, ni mitä muuta siitä voi olla seurauksena ku kiitollisuus. (H3) 

 

Aineisto antaa viitteitä siitä, että kiitollisuus ja tyytyväisyys elämään, sisäinen uskonnollisuus, 

jumalasuhde ja jumalakuva muodostavat kehän, jossa kaikki osa-alueet ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat toinen toisiinsa.  

Kiitollisuuden ja jumalasuhteen / jumalakuvan korrelaatio limittyy Bajkowskan 

kollegoineen tekemään tutkimukseen, jonka mukaan ne ihmiset, jotka luottivat enemmän 

Jumalaan, ilmoittivat olevansa todennäköisemmin tyytyväisiä elämäänsä. Kuten tässäkin 

aineistossa, myös heidän tuloksissaan korostui sisäisen uskonnollisuuden merkitys. Tämä 

ilmeni heidän tutkimuksessaan siten, että ne osallistujat, joilla oli korkeammat pisteet 

sisäisessä uskonnollisuudessa, osoittivat yleensä suurempaa kiitollisuutta. Sisäinen 

uskonnollisuus eli sisäinen sitoutuminen uskonnolliseen käytäntöön ja Jumalan havaitseminen 

perimmäisenä saadun hyvyyden lähteenä ilmeni kiitollisuutena. Sen sijaan ulkoinen 

uskonnollisuus liittyi kiitollisuuteen negatiivisesti. Tutkimuksessa ulkoisella 

uskonnollisuudella tarkoitettiin sellaista uskonnon harjoittamista, jolla tavoiteltiin jonkinlaista 

henkilökohtaista hyötyä tai jonkinlaista yhdenmukaisuutta.98 Bajkowska kollegoineen toi 

omassa tutkimuksessaan esiin näkemyksen, että kiitollisuus ja tyytyväisyys elämään 

 
98 Bajkowska et al. 2019, 9–10.  



   

37 

 

vaikuttavat positiivisesti siihen, kuinka ihminen suhtautuu Jumalaan. Tuloksista ilmeni, että 

kiitollinen ja elämään tyytyväinen henkilö osoitti suurempaa luottamusta Jumalaan kuin 

vähemmän kiitollinen ja vähemmän tyytyväinen.99  

Bajkowska kollegoineen ilmoitti tutkimuksessaan, etteivät he varsinaisesti esitä väitettä 

liittyen kiitollisuuden ja jumalasuhteen välisen syy-seuraussuhteen suuntaan.100 Koska käsillä 

olevan tutkielman aineisto antoi kuitenkin viitteitä syy-seuraussuhteen suunnasta, otan asian 

esiin nyt tämän tutkielman yhteydessä. Aineistosta ilmeni, että vastaajilla oli suhde Jumalaan, 

ja tämä heidän suhteensa Jumalaan oli vaikuttanut heidän kiitollisuuteensa. Bajkowska 

kollegoineen esitti tutkimuksessaan näkemyksen, että kiitollinen ja elämäänsä tyytyväinen 

ihminen suhtautuu Jumalaan myönteisemmin.101 En kyseenalaista sitä, mutta esitän, että 

myönteisen jumalasuhteen ja jumalakuvan muodostumiseen vaikuttava tekijä ei välttämättä 

ole kiitollisuus. Kiitollisuuden sijaan myönteisen jumalasuhteen ja jumalakuvan vaikuttajina 

saattavat toimia muut seikat. Jumalakuvan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 

esimerkiksi vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ja elämänaikaiset kokemukset.102 Tämän 

tutkielman aineisto antaa viitteitä siihen suuntaan, että kiitollisuuden ja jumalasuhteen / 

jumalakuvan välisessä kausaalisuhteessa jumalasuhde / jumalakuva on syy ja kiitollisuus 

seuraus. Aineisto antaa ymmärtää, että ihmisen omaksuma jumalasuhde ja jumalakuva 

vaikuttavat henkilön kiitollisuuteen siten, että jumalasuhteen ja jumalakuvan ollessa 

positiivinen se saa aikaan kiitollisuutta.  

Jumalasuhteen ja kiitollisuuden korrelaatioon liittyen vaikuttavassa roolissa näyttäisi 

olevan uskonnollisuuden laatu eli se, että onko ilmenevä uskonnollisuus sisäistä vai ulkoista.  

Sen sijaan vähemmän merkittävässä asemassa vaikuttaisi olevan se, että omaako ihminen 

kiitollisuutta jumalasuhteensa ulkopuolella tai siitä riippumatta. Näin siksi, että ulkoinen 

uskonnollisuus korreloi kiitollisuuden kanssa vähentäen kiitollisuutta.103 Emmons 

kollegoineen teki tutkimuksen, jossa tarkasteltiin kiitollisuuden ja hyväntahtoisen 

jumalakuvan välistä korrelaatiota ja kausaalisuhdetta. Heidän tutkimuksensa tuloksista ilmeni, 

että ne ihmiset, joilla on hyväntahtoisempi näkemys Jumalasta, kokevat todennäköisemmin 

kiitollisuutta Jumalaa kohtaan kuin ne ihmiset, jotka eivät usko Jumalan olevan 

 
99 Bajkowska et al. 2019, 1.  
100 Bajkowska et al. 2019, 11. 
101 Bajkowska et al. 2019, 1. 
102 Emmons et al. 2015, 1505.  
103 Bajkowska et al. 2019, 10.  
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hyväntahtoinen.104 Tulos on yhteneväinen tämän tutkielman aineiston antaman viitteen kanssa 

siitä, että positiivinen jumalasuhde ja jumalakuva aiheuttavat kiitollisuutta eikä päinvastoin.  

Mainittakoon kuitenkin vielä, että Bajkowskan kollegoineen tekemässä tutkimuksessa 

oli keskiössä kiitollisuuden merkitys uskonnollisiin / hengellisiin kamppailuihin ja elämän 

tyytyväisyyteen. Näin ollen heidän tutkimuksessaan oleellisessa osassa ei ollut se, oliko 

kiitollisuus positiivisen jumalakuvan syy vai seuraus. Kyseisen tutkimuksen tulokset antavat 

joka tapauksessa viitteitä siitä, että kiitollisuudella on merkitystä yksilötason uskonnollisten / 

hengellisten kamppailujen ja elämän tyytyväisyyden välisessä suhteessa.105 

4.5 Raamattusuhteen merkitys kiitollisuudessa 

Raamattunäkemys on oleellisessa asemassa käsillä olevan tutkielman kannalta, koska 

tutkimuskysymyksen keskiössä on Raamatun merkitys suhteessa kiitollisuuteen. Neljällä 

vastaajista oli vahva ja läheinen suhde Raamattuun. Vahvalla ja läheisellä suhteella tarkoitan 

tässä sitä, että henkilö viettää säännöllisesti aikaa Raamatun parissa ja pyrkii sisäistämään sen 

sisältämän sanoman sekä soveltamaan sitä ideologisella tasolla omassa elämässään. Yhdellä 

vastaajista suhde Raamattuun oli välillisempi, koska hänellä ei ollut tapana lukea Raamattua. 

Hänkin kuitenkin kertoi lukevansa Raamattua käsittelevää kirjallisuutta ja kuuntelevansa sitä 

käsitteleviä opetuksia. Hän kertoi pitävänsä Raamatun kirjoituksia Jumalan ilmoituksena, 

kuten seuraavasta kommentista ilmenee: 

Tää on ehkä semmoinen vähän vaikea asia mulle. Ja tota, mähän siis niinku uskon, et 

Raamattu on Jumalan ilmoitusta meille ihmisille. Se on mulle ihan niinku ihan selkeetä. Ja 

mä oon niinkun ajatellu, että et se on tietenkin ihan totta ja se on, mun  ei oo itseasias 

koskaan tarvinnut epäillä sitä, et se on jotenkin, se on tullut sieltä kodin perintönä. Mä oon 

jotenkin niinku ymmärtänyt, et Jumala on antanut tän meille ohjenuoraksi tänne, ja tää on 

tota, tää on totta, eikä mun tarvii niinku sitä sillä tavalla niinku kyseenalaistaa. (H1) 

 

Hän kertoi lukevansa hartauskirjoja ja jotakin muuta kristillistä kirjallisuutta sekä 

kuuntelevansa kristillistä radiokanavaa. Hän koki saaneensa Raamatun sisältämän sanoman 

näistä lähteistä itselleen.  

Seuraavasta lainauksesta ilmenee aineistosta esiin tullut suhtautumistapa, jonka mukaan 

Raamattu oli vastaajille ensisijaisesti Jumalasta kertova lähde. He tutustuivat Jumalaan ja 

Jumalan tahtoon Raamatun kautta. Heidän käsityksensä ja uskonsa Jumalaan ei perustunut 

niinkään heidän kokemuksiinsa tai tuntemuksiinsa vaan siihen, mitä he lukivat Raamatusta.  

 
104 Emmons et al. 2015, 1513.  
105 Bajkowska et al. 2019, 10. 
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Ja sitten ku mä oon saanu tämän uskon, että juuri tämä kristittyjen Jumala on se totuus, eikä 

minkään muun uskonnon Jumala, niin mä haluan tutustua häneen ja minun mielestäni se 

tapa tutustua häneen on lukea hänen ilmoitustaan itsestään eli Raamattua. -- Raamatussa 

Jumala ensinnäkin ilmoittaa itsensä, sen lisäksi antaa ohjeet hyvään elämään, siellä hän 

lohduttaa meitä murheessa, sieltä saa vertaistukea, ihan kaikenlaista vertaistukea. 

Raamatusta löytyy ikiaikainen viisaus ja avain totuuteen. Raamattu on yliluonnollinen, 

pohjaton aarreaitta. (H2) 

 

Edellisestä lainauksesta ilmenee Raamatun ja Jumalan linkittyminen toisiinsa. Myös muut 

vastaajat linkittivät Raamatun ja Jumalan vahvasti toisiinsa liittyviksi. He näkevät, että 

Raamatussa Jumala kertoo itsestään ja tahdostaan. Alla olevassa vastauksessa korostuu tämän 

lisäksi Raamatun vahva linkittyminen myös itse elämään. Sama seikka tuli ilmi myös muiden 

vastaajien kohdalla kautta aineiston.  

Mulle Raamattu on siis Jumalan sanaa ja Jumalan ilmoitus. Mä en ole sillä tavalla kovin 

sanotaanko intuitiivinen kristitty, että mä kokisin saavani niinku Jumalalta viestejä jotenkin 

henkilökohtaisella tasolla, vaikka varmaan niinkin, mutta että mulle pohja on oltava 

ainoastaan se kirjoitettu Jumalan sana. Elikkä mä uskon, että Raamatussa Jumala on 

kertonut ihmisen ja ihmiskunnan tilan ja sitten on kertonut myös sen, että miten hän aikoo 

asiat järjestää. -- Ja sitten ihan tosi paljon muutakin tietysti, et mä ajattelen et Raamattu on 

myös käyttöohje ihmisille, eli niinku elämänopas. Et Jumala on se tekijä ja Luoja ja hän on 

niinku sen käyttöohjeen sitten myös kirjoituttanut Raamatuun. Ja siinä on Jumalan viisaus, 

mikä sitten ohjaa ihmisen rauhaan ja hyvään elämään, enkä mä niinkään tarkota niinku 

moraalisesti hyvää elämää vaan siis mä uskon, et Raamatun sana on niinku hyvin viisas, 

hyvin viisas. Että mä uskon, että esimerkiksi et jotkut psykologiset huomiot, et ne on jo 

niinku Raamatussa, että Raamatun sana on niinku syvää viisautta ja ja sen takia se ohjaa 

ihmistä niinku rauhaan ja hyvään elämään. (H3) 

 

Tämän lisäksi osa haastatelluista nosti Raamatusta ja uskonnollisuudesta puhuttaessa esiin 

tunteet, kuten myös seuraavasta sitaatista voi havaita:  

Et mä oon niinku rikkinäinen ihminen, niin tavallaan ne tunteet on myöskin rikkinäisiä. Mä 

en voi niinku siihen sillä tavalla luottaa, että ne mun tunteet kertois siit mun 

jumalasuhteesta, et mun jostain pelastumisesta tai mistään vaan siit, että et se on niinku 

ehkä tässä kohtaa enemmänkin niinku semmonen tieto. (H1) 

 

Uskonnollisuuteen liittyvät tunteet ilmenivät aineistossa siten, että haastatellut eivät 

perustaneet uskoaan niinkään koettuihin kokemuksiin tai tunteisiin vaan heidän uskonsa 

perustui yli niiden, Raamatun kirjoituksiin.  

Haastateltujen raamattunäkemykset osuvat Risto Leppäsen väitöskirjassa kuvattuun 

näkemykseen täydellinen totuus. Tämän näkemyksen mukaan Raamattu on muuttumaton 

auktoriteetti ja kristillisen uskon perusta. Näkemys pitää sisällään oletuksen, että muut 

uskonnollisuuteen liittyvät auktoriteetit, kuten esim. kirkko, saattavat erehtyä eivätkä ne siksi 

täytä muuttumattomuuden mittaa, mikä sisältyy Jumalan ilmoitustotuuteen.106 Sama tulkinta 

 
106 Leppänen 2010, 206. 
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Jumalan muuttumattomasta ilmoitustotuuden olemuksesta on havaittavissa myös 

haastateltujen vastauksissa. Haastatellut näkivät täydellinen totuus -näkemyksen mukaisesti 

Raamatun ja Jumalan liittyvän oleellisesti toisiinsa. 

Tähän tutkielmaan haastatelluista kaikki yhtä lukuun ottamatta ilmensivät kokemusta, 

jonka mukaan he kokivat Raamatun ensin joissakin kohdin herättävän jonkinlaista ahdistusta 

mutta sitten antavan syntyneeseen ahdistukseen myös lohdutuksen tai jonkinlaisen ratkaisun. 

Tämä tuli aineistossa ilmi esimerkiksi niissä kohdin, kun haastatellut kuvasivat Raamatun 

merkitystä itselleen sekä siinä, miten he kuvasivat suhtautumistaan Raamatun kehotukseen 

kiittää kaikesta ja joka tilassa. Haastatellut kuvasivat kaikesta kiittämisen vaikeana, mutta 

uskoivat, että siihen on hyvä pyrkiä siksi, että se vaikuttaa ihmisen parhaaksi, koska se on 

Jumalan tahto. Jumalan tahtona he pitivät sitä sen vuoksi, että se on kirjoitettuna Raamattuun. 

Myös haastatellun, joka ei itse juuri lukenut Raamattua, ajattelutapa vaikeuksista kiittämiseen 

oli se, että vaikeuksistakin kiittäminen on Jumalan tahto. Hän oli kuitenkin omien sanojensa 

mukaisesti jäänyt jumiin Raamatun sisältämään tuomioon. Näin ollen ei voida katsoa, että hän 

olisi nähnyt Raamatun tuovan myös lohdutuksen ja ratkaisun synnytettyään ensin ahdistusta.  

Mä löydän sieltä helposti edelleenkin, Raamatusta siis, semmosen, tavallaan semmoisen 

tuomion, ja mä en oikein pääse siit yli, vaan mä jumitan niihin kohtiin. (H1) 

 

Hänen näkemyksensä Raamatusta vaikuttaa täten hieman jännitteiseltä, sillä hän kuitenkin 

ilmoittaa hartauksien ynnä muiden sellaisten kautta saamansa Raamatun sanoman välittävän 

hänelle tukea ja lohdutusta. Muiden vastaajien näkemys yhdistyi Leppäsen tutkimuksessa 

ilmenevään näkemykseen siitä, että Raamattua pidettiin sekä ahdistuksen että voiman 

lähteenä. Raamatun ahdistusta aiheuttava puoli nähtiin Leppäsen tutkimuksessa esityönä, 

jonka seurauksena Raamatusta löytyi myös lohdutus. Tuon Raamatun ahdistavan ja 

lohduttavan näkemyksen ymmärtämisessä ja omaksumisessa oli Leppäsen tutkimustulosten 

mukaan tärkeää se, että Raamattua pidettiin ehdottomana totuuden ja armon lähteenä.107 Sama 

seikka oli havaittavissa myös tämän tutkielman aineistossa.  

Kokemus siitä, että Raamattu herättää paikoin ahdistusta mutta tuo siihen myös 

lohdutuksen, liittyy läheisesti kristinuskon ja Raamatun ydinsanomaan, jonka mukaan 

syntinsä tunnustava saa armon. Raamatun teksteissä tämä ahdistuksen ja lohdutuksen välinen 

vuorovaikutus tulee esiin muun muassa Luukkaan evankeliumin kohdassa 5:31–32, jossa 

Jeesus sanoo: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan 

 
107 Leppänen 2010, 240. 
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hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät.” Samoin Luukkaan ja Matteuksen 

evankeliumeissa esiintyvä Vuorisaarna painottaa myös sitä, kuinka kärsivät saavat 

lohdutuksen ja ovatkin siten itseasiassa autuaita eli siunattuja ja onnellisia.108 Raamatussa 

onnella kuvataan hengellistä hyvinvoinnin tilaa, jossa ihmisellä on sisäinen rauha. 

Raamatussa ei suoraan käytetä termiä hyvinvointi, mutta Uudessa testamentissa esiintyvä 

autuudeksi käännetty kreikan termi μακάριος (makarios) viittaa hengellisesti onnelliseen, 

rikkaaseen ja kukoistavaan elämään. Samaan hyvinvoinnin tilaan viitataan Vanhassa 

testamentissa esiintyvällä heprean termillä לֹום  jolla tarkoitetaan kattavaa ,(shalom) שָׁ

siunauksen eli hyvinvoinnin käsitettä.109 Tällaisen autuuden ja rauhan tavoittelu kiitollisuuden 

kautta oli ilmeistä myös tämän tutkielman aineistossa.   

Vuorisaarnassa käytetty autuas-termi sisältää saman asenteellisuuden luonteen kuin 

kiitollisuus. Tällä Raamatun kuvaamalla autuuden eli onnellisuuden tilalla kuvataan Jumalan 

valtakunnassa vallitsevaa onnellisuutta. Vuorisaarnan julistuksessa, jossa Jeesus julistaa 

kärsiviä autuaiksi, annetaan ymmärtää, että Jumalan valtakunnan piiriin voi päästä jo tässä 

ajassa. Näin heijastus Jumalan valtakunnan onnesta, autuudesta (μακάριος makarios) ja 

rauhasta (לֹום  shalom) voi jossakin mielessä heijastua jo tämän maailman ulottuvuuteen שָׁ

asenteellisuuden kautta.110 Haastateltujen vastauksissa tuli ilmi, että he tavoittelivat kiitollisen 

asenteen kautta edellä kuvatun kaltaista autuutta ja sisäistä rauhaa. Jokainen vastaajista oli 

myös jossakin määrin kokenut sisäisen rauhan ja onnellisuuden lisääntyneen kiitollisuuden 

myötä.  

Haastatellut mainitsivat vaikuttajiksi ja tueksi tähän kiitollisuuden etsintään ja rauhan 

sekä onnellisuuden lisääntymiseen Raamatun kirjoitukset. Myös hän, joka ei itse aktiivisesti 

lukenut Raamattua, mainitsi yhden raamatunpaikan, psalmin 62:9, josta hän kokee saavansa 

merkittävästi tukea. 

Yks ihan pieni psalmin kohta. Ja ja mä aattelin et se oli vähän niinku Jumalalt vastaus mul 

semmoseen, ku mä aina toivon, et mul ois joku semmonen, mitä, ei mikään mantra, ku en 

mä, mä en niinku usko sellaiseen mihinkään, sellaiseen niinku toistelemiseen, et sit Jumala 

kuulee, ku sit niinku sanotaan viisikymmentä kertaa peräkkäin, vaan niinku sellanen, mikä 

puhuttelisi mua jotenkin ihan  oikeasti. Ni sit siel oli se, että tota: ”Luottakaa aina 

Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa.” Ja se oli niinku hyvin 

jotenkin mun mielestä, ehkä ensi kuulostaa kauhean niinku ympäripyöreeltä, ettei se sano 

oikeastaan mitään, mut se meni sit sillon ku jotenkin ihan niin ku se uppos. (H1) 

 

 
108 Fretheim 2012, 45. 
109 Louw 2020, 128; Holladay 2012, 146.  
110 Louw 2020, 129. 
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Loput haastatelluista mainitsivat monessa kohtaa useampia Raamatun paikkoja, joista he 

kokivat saavansa merkittävää tukea. Raamatulla oli täten aineiston mukaan merkittävä osuus 

kiitollisuuden ja siitä aiheutuvan onnellisuuden ja rauhan kokemisessa. 

4.6 Kiitollisuus, ilo ja elämän mielekkyys 

Kiitollisuus näyttäytyi haastateltujen vastauksissa läheisesti iloon, onnellisuuteen ja elämän 

mielekkyyteen liittyvänä asiana. Haastatellut kokivat kiitollisuuden vapauttavan energiaa, 

johtavan iloon ja onnellisuuteen sekä lisäävän elämään mielekkyyttä.  

Että et mä niinku näin, et vaikka sul ois niinku vaikeeki elämä ja tämmösii esimerkiks jotai 

tappouhkauksia ja joutuu tekee vaikeita päätöksiä, ni silti se kiitollinen elämänasenne pitää 

ihmisen semmosena niinku rakastavampana ja tyytyväisempänä ja epäitsekkäämpänä. (H2) 

 

Haastateltu kertoo edellä olevassa lainauksessa läheisestään, joka säilytti kiitollisen 

elämänasenteen haastavissa olosuhteissa vaikeiden työtehtävien keskellä. Haastatellun 

kokemuksen mukaan kiitollinen elämänasenne oli auttanut hänen läheistään välttämään muun 

muassa stressin aiheuttamaa hermostuneisuutta eikä kyseinen läheinen siten menettänyt 

myöskään epäitsekkyyttään ja tyytyväisyyttään. Haastateltujen vastauksista voi päätellä, että 

kiitollisuus avasi heidän silmiään sille, että elämässä olevilla ja tapahtuvilla kurjillakin asioilla 

voi olla hyvä tarkoitus.  

Haastattelija: Näetkö tässä [ikävässä] tapahtumassa jotakin nyt jälkikäteen mistä voit nyt 

olla kiitollinen? H5: Paljonkin. Mä näen sen, että se niinku, ensinnäkin se kasvatti minua 

näkemään, että mikä on, et kuitenkin asettamaan rajoja ja mihin niinku on terveellistä 

suostua ja mihin ei. Siitä mä olen kiitollinen myös, et siitä kokemuksesta on ollu mulle 

hyötyä, kun oon ollu rukouspalvelussa ihmisiä auttamassa, niin se oli kyllä häkellyttävää, 

kun sen niinku vuoden tauon jälkeen suurin piirtein meni takaisin ja aloin palvella, niin 

kuinka kummasti sitä tuli näitä narsistien uhreja minulle sitten rukousta pyytämään. 

 

Kiitollisuuden moninainen olemus ja merkitys limittyy kokemuksen tasolla myös elämän 

onnellisuuteen ja merkityksellisyyteen. Onnellisuuden ja merkityksellisyyden on havaittu 

olevan sekä päällekkäisiä että erillisiä. Onnellisuuden on määritelty olevan sidoksissa 

subjektiiviseen hyvinvointiin eli kokemukselliseen tilaan. Merkityksellisyys on määritelty sen 

sijaan siten, että se voi olla täysin symbolinen ja kielellinen todellisuus. Määritelmien mukaan 

onnellisuuteen vaikuttaa tarpeiden ja halujen tyydyttäminen, mutta tarpeiden ja halujen 

tyydyttymisellä ei ole merkitystä merkityksellisyyden kannalta. Onnellisuuteen liittyy 

määritelmissä vahvemmin saaminen, kun taas merkityksellisyyteen liittyy vahvemmin 

antaminen.111  

 
111 Baumeister 2013, 505, 515; Louw 2020, 132–133. 
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Kiitollisuus näyttäisi aineiston perusteella limittyvän sekä onnellisuuden alueelle että 

myös merkityksellisyyden alueelle. Onnellisuuteen kiitollisuus limittyy vahvasti jo 

käsitteenkin tasolla. Kiitollisuuden olemukseen sisältyy se, että tunnistetaan ja tunnustetaan se 

hyvä mitä on saatu. Saamisen aspekti on siis myös vahvasti mukana kiitollisuudessa. Näin 

kiitollisuuden voidaan katsoa aiheuttavan myös onnellisuutta. Merkityksellisyyden voidaan 

katsoa limittyvän haastateltujen vastauksissa kiitollisuuteen siten, että kun he antavat 

kiitoksensa jostakin, tulee mukaan antajan aspekti. Tästä perspektiivistä katsottuna 

kiittämisen seurauksena saatu hyvä saa lisää merkitystä. Näin näyttää olevan aineiston 

perusteella myös silloin, kun kiitoksen näkökulma on löytynyt johonkin vaikeaan tai kipeään 

asiaan tai tapahtumaan. Kiitoksen kautta ikävätkin tapahtumat olivat saaneet haastateltujen 

kohdalla merkityksen. He eivät nähneet ikäviä tai kipeitä asioita enää ainoastaan huonoina ja 

haitallisina tapahtumina vaan he huomasivat kiitoksen kautta, että tapahtumilla oli heidän 

elämänsä kannalta jokin erityinen merkitys. Tämän myötä voidaan tulkita, että myös heidän 

kokemuksensa omasta elämän merkityksellisyydestä vahvistui. Tulkintaan voidaan päätyä 

sillä perusteella, että koska sillä, mitä heille oli tapahtunut, oli merkitys, niin silloin myös 

heidän elämällään on merkitys. Näin ollen kiitollisuus todennäköisesti lisäsi haastateltujen 

onnellisuutta mutta myös vahvisti heidän elämänsä merkityksellisyyden kokemusta.  

Aineistosta ilmeni, että kun haastateltu koki elämänsä olevan vaikeuksien tai 

kärsimyksen keskellä hyvän Jumalan käsissä, se sai aikaan kiitollisuutta, joka puolestaan sai 

aikaan tyytyväisyyttä, iloa, turvaa tai rauhaa tai useampia näistä samanaikaisesti. Moschella 

havaitsi myös omassa tutkimuksessaan samaan tapaan ilon kärsimystä helpottavana 

elementtinä. Hänen tutkimuksensa mukaan ilon polku voi helpottaa kärsimystä ja tukea 

ihmisen kukoistamista eikä se ole sidottu tunnereaktioon.112 Kiitollisuuteen näyttää sisältyvän 

sama toivon ja uteliaisuuden sävy myös kärsimyksen keskellä kuin ilon teologiaankin 

sisältyy.113 Ilon teologia lähestyy kärsimystä unohtamatta ja sivuuttamatta koko ajan läsnä 

olevaa Jumalan ja luomakunnan hyvyyttä. Ilon teologiaan sisältyy erilaisia tunteita, mutta 

toivon, uteliaisuuden ja kiitollisuuden sävy kulkee mukana koko ajan läsnä olevana. Tämä 

seikka antaa aiheen iloon silloinkin, kun se tuntuu puuttuvan. Moschella ymmärtää tämän 

asian tutkimuksensa kohteena olleiden kertomusten kautta, erityisesti Gregory Boylen 

teologian kautta.114  

 
112 Moschella 2016, 46. 
113 Louw 2020, 130–131; Moschella 2016, 116.  
114 Moschella 2016, 116. 
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Boyle on teologi, roomalaiskatolisen kirkon pappi ja jesuiitta. Moschellan mukaan hän 

lähestyy ja käsittelee asiat Jumalan ehdottoman rakkauden kautta, joka on Jumalan ihmisille 

antama lahja. Boyle on seurannut hyvin läheltä tuskaa ja kärsimystä. Hän on kohdannut muun 

muassa surevia äitejä, jotka ovat menettäneet lapsensa. Boylella on myös omakohtaista 

kokemusta surun ja kärsimyksen kohtaamisesta. Hän on itse menettänyt isänsä ja kokenut 

kuoleman läheisyyden myös omakohtaisesti sairastuttuaan leukemiaan.115  Moschella havaitsi 

erityisesti Boylen teologian kautta, että Jumalan ehdoton rakkaus aiheuttaa ja antaa aihetta 

hengelliseen iloon. Ilo syntyy Jumalan rakastettuna olemisesta. Saatuamme rakkautta voimme 

jakaa sitä myös eteenpäin. Rakkauden ja huolenpidon kohteena oleminen luo ihmisessä 

yhteenkuuluvuutta ja iloa. Jos ihminen ei ole saanut riittävästi rakkautta lapsuudenkodissaan, 

saattaa hänen olla vaikea löytää iloa elämäänsä tai se voi vaikuttaa valheelliselta.116 Aiemman 

tutkimuksen perusteella voi olettaa, että myös kiitollisuuden asenteen valitseminen ja 

kiitollisuuden kokeminen edellyttää, että ihminen on ensin kokenut itsensä rakastetuksi ja 

huolehdituksi.  

Kiitollisuutta käsittelevässä tutkimuksessa on myös ilmennyt, että kiitollisuudella 

voidaan vaikuttaa ihmisen tunnekokemuksiin, elämän tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen.117 

On havaittu, että ilo ja kiitollisuus liittyvät läheisesti toisiinsa, mutta ovat myös toisistaan 

erillisiä. Kiitollisuus lisää iloa, joka taas lisää kiitollisuutta, ja näin kiitollisuus saa aikaan ilon 

ja kiitollisuuden välisen keskinäisen kierteen, jossa kumpikin kasvattaa toistaan.118  

Tutkimuksen mukaan kiitollisuus edisti koettua onnea ja tyytyväisyyttä elämään.119 Myös 

Moschella nostaa ilon teologiassaan esiin näkemyksen, että kiitollisuus lisää ilon 

emootiota.120 Aiemman tutkimuksen ja tämän tutkielman aineiston valossa näyttää siltä, että 

käytännön tasolla ilon teologian iloon olisi mahdollista päästä sisälle myös kiitollisuuden 

kautta. Ilon teologian kontekstissa kiitollisuus voisi toimia ikään kuin porttina, jonka 

avattuaan pääsee ilon polulle. Ilon teologian ulkopuolisessa kontekstissa taasen itse 

kiitollisuus voidaan nähdä polkuna, jota kulkemalla löytyy myös ilo ja onnellisuus.  

 
115 Moschella 2016, 116. 
116 Moschella 2016, 119–120, 124. 
117 Cuhna et al. 2019, 2.  
118 Bell et al. 2018, 522, 535. 
119 Aghababaei et al. 2018, 408.  
120 Moschella 2016, 36. 



   

45 

 

4.6 Kiitollisuuden merkitys elämässä  

Aineistosta ilmeni, että kiitollisuuden asenne voi helpottaa kärsimystä ja tukea ihmisen 

kukoistamista. Kiitollisuuden kärsimystä helpottava elementti on aineiston perusteella 

saavutettavissa tarttumalla kiitollisuuden asenteeseen vallitsevista tunteista riippumatta. 

Haastatellut toivat esiin näkemyksiä, joiden mukaan kiitollisuuden asenne ei ole 

kärsimykseen sidottua. 

Haastattelija: Voiko olla samaan aikaan niin, että on kiitollisuutta ja kipua samasta asiasta?  

H3: Kyllä, just nii. Joo, ne ei nähtävästi ole poissulkevia asioita, molemmat mahtuu.  

 

Yhden haastatellun vastauksessa oli havaittavissa kuitenkin jännite sen välillä, miten hän 

määritteli kiitollisuuden ja miten hän toimi kiitollisuuden suhteen käytännön tasolla. Muiden 

haastateltujen tavoin hänkään ei määritellyt kiitollisuutta tunteista riippuvaiseksi, eli myös 

hän piti kiitollisuutta asenteena. Käytännön kokemusta kuvatessaan hän kuitenkin kuvasi 

kiitollisuuden olevan riippuvainen siitä, kuinka suuresta kärsimyksen tunteesta on kysymys. 

Kun hänen kohdallaan oli ollut kyse hänelle erittäin kipeästä asiasta, hän ei voinut ajatella 

kiitollisuutta missään vaiheessa kärsimyksen aikana eli negatiivisten tunteiden vallitessa.  

Mut sit niinku se konkreettisesti, et haluanko mä nyt vielä lähteä etsimään sitä 

kiitollisuutta, vai haluanko mä velloo täs surkees olossani, niin se on niinku joskus 

tämmöinen, että joskus musta tuntuu. Mä muistan, kun just liittyen tähän parisuhteen 

katkeamiseen, mä sanoin, että mulla oli niinku, seuraava vuosi oli mun niinku surun vuosi 

ja näin, niin tuota suurinpiirtein ku vuos oli siit meidän erosta tapahtunut, niin mä muistan 

että -- ihan ku Jumala olisi mulle sanonu, että kuule OK, nyt sä oot surru ihan riittävästi, 

nyt mennään eteenpäin. Et niinku et rajansa silläkin on, et kyllä saa niinku surra asioita ja 

muuta, mutta että sitten pitää lähteä eteenpäi. -- Et kyllä varmasti olisi monia asioita, mistä 

voisi ajatella, että miksi elämä on menny tällä tavalla, mutta että tulis kuitenkin miettiä sitä, 

että kuinka hyvää niin moni asia on, kuinka hyvin niin moni asia on ja siitä voi olla 

kiitollinen. -- Isoissa asioissa niin kyllä saattaa viedä aikaakin ennen kuin haluaa edes 

ajatella sitä kiitollisuutta. (H5) 

 

Vasta sitten, kun hän oli käsitellyt asian ja toipunut kärsimyksestä, eli kun negatiiviset tunteet 

olivat poistuneet, hän alkoi miettiä myös kiitollisuuteen liittyviä näkökulmia. Tästä käytännön 

ja teorian välisestä jännitteestä huolimatta kiitollisuus näyttäytyi muissa kohdin hänen 

vastauksissaan valittavissa olevana asenteena.  

Kiitollisuuden asenne ilmeni aineistossa ikään kuin joko tunteiden ympärillä tai 

päinvastoin eli tunteiden sisällä. Kun kiitollisuuteen tarrauduttiin tunteista huolimatta, 

kiitollisen asenteen kehä oli tunteiden ympärillä. Vastaavasti, kun tunteet määrittivät sen, 

milloin kiitollisuuteen tartuttiin, kiitollisuuden asenne oli tunteiden kehän sisällä. 

Kiitollisuuden ollessa määrittävänä tekijänä tunteita ei kielletty eivätkä ne hävinneet, mutta ne 

jäivät ikään kuin kiitollisuuden alaisuuteen. Silloin, kun tunteet hallitsivat, tapahtui 
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päinvastoin, eli kiitollisuus jäi tunteiden alaisuuteen. Keskinäiset kiitollisuuden ja tunteiden 

positiot ovat kuvattuna kuvassa 1. 

 

Kuvio 1. Tunteiden ja asenteellisen kiitollisuuden keskinäiset positiot hallitsevuuden mukaan 

kuvattuna. 

 

      Kiitollisuus   Tunteet 

 

 

 

       

  

 

 

 

Kiitollisuus hallitsevassa asemassa      Tunteet hallitsevassa asemassa 

 

Haastatellut, jotka hakeutuivat kiitollisuuteen jo epämiellyttävän tilanteen ollessa valloillaan, 

eivät kieltäneet tunteitaan, mutta kokivat, että kiitollisuuden kautta tunteet saivat lohdutusta. 

Erilaiset ahdistuksen ja pelon kirjoon sijoittuneet tunteet eivät olleet yksin hallitsemassa 

heidän olotilaansa. Kiitollisuus vaikeuksissa koettiin haastavana, mutta kannattavana ja siksi 

tavoiteltavana. Raamattu koettiin merkittäväksi avuksi kiitollisuuden tavoittelun prosessissa.   

Kaikki haastatellut tavoittelivat ja etsivät kiitollisuuden asennetta tietoisesti. He kokivat 

tai uskoivat kiitollisuuden tavoittelun tuovan heidän elämäänsä jotakin jota ei ilman 

kiitollisuuden tavoittelua voisi saavuttaa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastatellut alkoivat 

etsiä kiitollisuutta jollakin tavoin jo silloin, kun he kokivat jonkinlaista haastetta tai vaikeutta 

olosuhteissaan tai elämässään yleisesti ottaen. Heidän vastauksistaan oli pääteltävissä 

kiitollisuuden prosessimaisuus. Kiitollisuus nähtiin valintana, joka prosessimaisesti vaikutti 

omaan suhtautumiseen ja siihen, kuinka he kokivat erilaiset tilanteet elämässään.  

Ja mulla tuli niinku kolme sellaist selkeet asiaa, mitkä mä tajusin, mitkä on asioita, joista 

mä, jotka on mun mielestä vähän ahdistavia, jotka on sellaisia asioita, jotka on niinku niitä 

mun kipupisteitä, ja joista mä en todellakaan oo osannut kiittää aikaisemmin. Ja tota ja ne 

kolme asiaa on tämä homous, sit asia numero kaks on, mul on välillä, niinku mä koen, tai 

siis mulla on niinku pakkotoimintoja, ihan niinku fyysisiä juttuja. Ja mä pystyn niiden 

kanssa elämään, mutta niitä on välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän, mut siis 

niitä niinku on. Ja kolmas asia on pelot. -- Ja sitten niinku mä tajusin, että kiitetään nyt 



   

47 

 

sitten näistäkin. Ja itse asiassa se on kyl tosi hyvä juttu. Ja en mä niistä niinku haluais 

ehdoin tahdoin kiinni pitää edelleenkään. Ja mä luulen, että ehkä ne ei koskaan mun 

elämässä tule häviämään, ei sekään sitten haittaa, mutta ne voi olla Jumala työkaluja minun 

niinku kasvussa. Niin tää on niinku vapauttanut jotain niinku sellast voimavaraa ja energiaa 

mus ihan huomattavasti. (H1) 

 

Kiitollisuuden kautta näkökulma asioihin muuttui, mikä puolestaan vapautti keskittymistä ja 

energiaa toisaalle elämässä. Toisin sanoen kiitollisuuden merkityksen voi tulkita siten, että 

ihminen vapautuu kiitollisuuden kautta kyseessä olleesta ongelmakeskeisyydestä.  

Aineistosta ilmeni, että kiitollisuutta tavoiteltiin ahdistuksen keskellä sen vuoksi, että 

kiitollisuuden kautta saadaan jotakin sellaista ahdistavaan tilanteeseen, mitä ei voisi tavoittaa 

ja saada osakseen ilman kiitollisuutta. Oleellista tässä kiitollisuuden etsinnässä jo vaikeuksien 

aikana oli selvästi tukeutuminen Raamatun lupauksiin tai kiittämistä koskeviin teksteihin. 

Niiden koettiin antavan voimaa siihen, että pystyi kiittämään, vaikka kärsimys tai vaikeus 

kiittää muista syistä olisi ollut suuri.  

Raamatussa on tää kohta, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa 

rakastavat, ja se nimenomaan löytyy sieltä Roomalaiskirje 8:28. Ja et miten mä löydän 

tästäkin sen, että joku kärsimyskin ja joku menetys, et se kuitenkin lopulta vaikuttaa mun 

parhaaks.-- Ni silti vaikka mä en tuntis kiitollisuutta niin silti mä uskon, että jonain päivänä 

tämäkin kärsimys vaikuttaa minun parhaakseni ja mä tunnen kiitollisuutta niinku tavallaan 

jo etukäteen siitä. (H2)  

 

Raamatun tekstien koettiin antavan vaikeassa tilanteessa luottamusta siihen, että tapahtuma 

tapahtui, tai tilanne on se mikä se on, koska se pitää sisällään jotakin hyvää, jonka ei ehkä 

olisi mahdollista toteutua ilman kyseistä tapahtumaa tai tilannetta. Yksi haastatelluista toi 

vaikeuksien aikana kiittämisen eksplisiittisesti esiin luottamuksen osoituksena Jumalaa 

kohtaan. 

Kun mä kiitän niin sehän osoittaa luottamusta Jumalaan. Sillonhan mä luotan Jumalaan, jos 

mä kiitän siitä tilanteesta, että se on se mikä se on, se ikävä tilanne. Et tota sillä tavalla 

niinku siihen voi saada sen mielenrauhan, kun siihen jää niinku päällimmäiseksi se 

kiitollisuus ja semmoinen niinku toivo, että Jumala voi ja Jumala pystyy. (H4)  

 

Hänen näkemyksensä mukaan kiitollisuus toi myös hänelle itselleen esiin hänen oman 

luottamuksensa Jumalaa kohtaan, minkä hän puolestaan koki mielenrauhaa lisäävänä ja toivoa 

luovana.  

Aineistosta kuvastui myös se, kuinka kiitollisuus sai ikävät asiat jäämään taka-alalle ja 

kiitosta aiheuttavat asiat nousemaan niiden sijaan.  

Miten se [kiitollisuus] sitten näkyy minussa. Varmaan siis aivan valtavana elämänlaadun 

paranemisena. Eli nyt mennään jo varmaan niinku tosi paljon psykologian puolelle, mut 

sanoisin, et kiitollisuus parantaa aivan merkittävästi mun elämänlaatua. Ne asiat mun 



   

48 

 

elämässä, missä mä koen puutetta, tai no, mitä mä koen, et mun elämässä on puutetta, ni 

kiitollisuus saa ne asiat siirtymään varjopuolelle ja valoon saa tulla ne asiat mistä mä oon 

kiitollinen. (H3) 

 

Kun ikävät asiat jäivät kiitoksen myötä taka-alalle, haastatellut kokivat heidän elämänlaatunsa 

kohentuvan merkittävästi. 

Mä oon kokenut niinku hyvin paljon sitä, että miten niinku kiittäminen nostaa sitä mielialaa 

ihan todella. Niinku et ja kokee niinku semmoista, voi kokea ihan semmoisen konkreettisen 

Pyhän Hengen kosketuksen, Jumalan läsnäolon, kun mä lähden kiittämään. (H4) 

 

Molemmista edellä olevista vastauksista ilmenee, kuinka vastaajien kiitollisuus mahdollisti 

mielialan nousua ja vaikutti siten myös koettuihin tunteisiin. McGuire toteaa elettyä 

uskonnollisuutta käsittelevässä teoksessaan, että ihmisen elettyä uskonnollisuutta ei voi 

terveyttä tutkiessa sivuuttaa, sillä se on yhteydessä ihmisen fyysiseen ja henkiseen terveyteen 

ja hyvinvointiin. Ennen 1900-lukua nämä olivat eksplisiittisemmin läsnä osana elämän 

kokonaisuutta, mutta sen jälkeen ne on monissa yhteiskunnissa eroteltu kokonaan toisistaan 

erillään oleviksi alueiksi, uskonnollisuus omakseen ja terveys omakseen. Eletty 

uskonnollisuus liittyy kuitenkin monien ihmisten kohdalla suoraan heidän hyvinvointiinsa. He 

kokevat, että heidän hengellinen elämänsä on osa heidän fyysistä, mentaalista ja 

emotionaalista elämäänsä.121 Haastateltujen vastaukset liittyen kiitollisuuden tavoitteluun ja 

toteutumaan Raamatun innoittamana ja Raamatun tukemana antavat myös viitteitä siitä, että 

eletyllä uskonnollisuudella on vaikutusta heidän terveydelliseen hyvinvointiinsa.  

Tässä tutkielmassa eletyn uskonnollisuuden limittyminen hyvinvointiin tulee esiin 

rauhan ja onnellisuuden etsinnän kautta, missä kiitollisuus oli avainasemassa. Vuorisaarnan 

autuaaksijulistuksen kontekstissa kiitollisuus joutuu tietynlaisen paradoksaalisen asetelman 

tilaan. Ihminen, joka kokee surua syntiensä vuoksi, on todella surullinen, mutta tulee 

kuitenkin autuaaksi (μακάριος makarios), Jumalan lapseksi, kun hän oivaltaa surunsa avaamat 

mahdollisuudet. Siten syntisyyttään surevalle aukeaa tilaisuus olla myös kiitollinen siitä, että 

hän on saanut kokea surua syntisyydestään. Näin siksi, että hän on syntiensä suremisen 

seurauksena tullut osalliseksi armosta eli saanut anteeksi. Tästä voidaan tehdä päätelmä 

Vuorisaarnan sanomaa koskien, mikä ilmeni vahvasti myös tämän tutkielman aineistossa, 

vaikka suoraan Vuorisaarnaan ei viitattukaan. Jos ihminen pitäytyy syntiensä aiheuttamassa 

surussa, menee häneltä armon tuoma onni ohi tai se jää surun varjoon. Jos hän sen sijaan 

tarttuu surun hetkellä Jeesuksen sanojen lupaukseen, että esimerkiksi syntejään sureva saa 

 
121 McGuire 2008, 119–121, 137. 
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armon ja alkaa siten kiittämään tästä armosta jo surun keskellä, jää suru kiitollisuuden tuoman 

ilon varjoon ja hän alkaa vapautua surustaan. Tätä näkemystä tukevat myös haastateltujen 

kokemukset kiitollisuuden merkityksestä heidän elämässään vaikeuksien keskellä. Kun 

autuutta, siunausta ja onnellisuutta ajatellaan olotilana, voidaan myös kiitollisuutta ajatella 

niiden kanssa samassa kontekstissa. Tällöin kiitollisuus voi olla väline, joka auttaa näkemään 

kärsimyksen sisältämän hyvän ja johdattaa kohti autuuden, siunauksen ja onnellisuuden 

kokemusta. Rauhan ja onnellisuuden saavuttaminen oli yksi seikka, miksi myös tähän 

tutkielmaan haastatellut pyrkivät etsimään kiitollisuutta.  

Matteuksen evankeliumin Vuorisaarnassa rauhaa rakentavat eli sen eteen aktiivisesti 

toimivat mainitaan autuaina eli onnellisina. Pelkkä rauhan rakastaminen tai haluaminen ei 

näyttäisi riittävän. Kreikankielisessä alkutekstissä käytetään substantiivia εἰρηνοποιός 

(eirénopoios), joka tarkoittaa substantiivina rauhantekijää ja adjektiivina rauhaa rakentavaa. 

Tämä antaa viitteitä tulkintaan, että rauhan eteen pitäisi aktiivisesti toimia. 

Rauhanrakentamisen mukaisesti myös kiitollisuus edellyttää jonkinlaista aktiivista 

itselähtöisyyttä: (a) havaitsemista ja (b) tunnustamista.  

Matteuksen evankeliumin Vuorisaarnan lupaus rauhaa rakentaville ei näytä olevan 

lupaus rauhallisista olosuhteista, jolloin rauha suuntautuu ulkoa sisään päin vaan lupaus 

Jumalan lapseksi tulemisesta, jolloin rauha suuntautuu sisältä ulospäin. Jumalan lapseksi 

tuleminen liittää termin rauhanrakentaja εἰρηνοποιός (eirénopoios) termeihin autuas 

(μακάριος makarios) ja rauha (לֹום  shalom). Jumalan lapseus, rauha, autuus ja onnellisuus שָׁ

kutsuu tarkastelemaan lähemmin rauhan rakentamisen ja Jumalan lapsen suhdetta, ei 

ainoastaan sosiaalisessa mielessä vaan areenana, jonka keskiössä on Jumala. Kun asiaa 

tarkastellaan tästä näkökulmasta, rauha voidaan nähdä jumalallisena aikomuksena, jonka 

etsinnässä Jumala itse on läsnä.122  

Kiitollisuus, joka niin ikään on myös Jumalan tahto, rinnastuu samaan näkemykseen 

rauhan rakentamisen kanssa. Jos rauha on se mitä Jumala aikoo, niin ne, jotka rakentavat 

rauhaa, osallistuvat jollakin tavoin Jumalan omaan olemukseen. Jumala hedelmöittää heidät 

Jumalan olemukseen osallistumisella123 eli Raamatun sanoin kasvattaa heissä Hengen 

hedelmää. Tästä voi tehdä johtopäätöksen: kun ihminen on yhteydessä johonkin Jumalan 

toimintaan tai toimintaan, joka on Jumalan tahdon mukaista, kuten esimerkiksi kiittäminen, 

alkaa Jumala tuottaa ihmisessä Hengen hedelmää. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, 

kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä (Gal. 5:22). Kun 

 
122 Holladay 2012, 151. 
123 Holladay 2012, 151. 
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tarkastelemme tätä Hengen hedelmän sisältöä psykologian valossa, huomaamme, että 

rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys ja lempeys kuuluvat positiivisten tunteiden kategoriaan 

limittyen kiitollisuuteen.124 Näin ollen kiitollisuuteen pyrkimällä kristitty antaa Jumalalle 

mahdollisuuden kasvattaa hänessä Hengen hedelmää, jonka ominaisuudet puolestaan tukevat 

hänen hyvinvointiaan.125 

Hyvinvoinnin lisääntyminen oli havaittavissa haastateltujen vastauksista, vaikka 

kiitollisuus olikin ollut paikoin vaativaa vallitsevien tunteiden vuoksi. Haastatteluissa ei tullut 

ilmi, kokivatko haastatellut rakkautta Jumalan taholta enemmän, kun he osoittivat Jumalalle 

kiitollisuutta, mutta aiemman kiitollisuutta koskevan tutkimuksen perusteella sitä voi pitää 

todennäköisenä. Koska kiitollisuus rakentaa suhteita ja herättää ihmisessä kokemuksen, että 

hän on huolehdittu ja rakastettu kiitollisuutensa kohteen taholta,126 niin Jumalalle kiitollinen 

ihminen voisi siten kokea itsensä Jumalan rakastamaksi. 

4.8 Kiitollisuuden haasteet   

Syyllisyys oli yksi teema, minkä ajattelin voivan aiheuttaa kiitollisuuden kokemiseen liittyviä 

haasteita. Toisaalta tuoreimmissa kiitollisuutta käsittelevissä tutkimuksissa ei syyllisyyden 

käsitettä ole tuotu esiin. Itse näin syyllisyyden kuitenkin tarpeellisena huomioida, koska 

Raamattu kiitollisuuteen liittyvänä saattaa nostaa esiin myös syyllisyyteen liittyviä 

kokemuksia. Tutkielmaan osallistuneista haastateltavista ei kuitenkaan kukaan maininnut 

pysyviä tai pitkäkestoisia ongelmia, jotka liittyisivät kiitollisuuden ja syyllisyyden välillä 

olevaan tematiikkaan. Joitakin hetkellisiä, ohi meneviä tapauksia aineistossa kuitenkin ilmeni.  

Kaksi haastatelluista kertoi syyllisyyteen liittyviä ajatuksia tulleen mieleen jossakin 

kohdin, kun he olivat miettineet sitä, että itsellä on asiat paremmin kuin jollakin toisella. 

Molemmat kertoivat kuitenkin, ettei asia muodostunut heille millään tavalla 

pidempiaikaiseksi ongelmaksi. He olivat tahoillaan tulleet siihen tulokseen, ettei heidän 

syyllisyytensä hyödyttäisi ketään – ei niitä, joilla on asiat huonommin eikä heitä itseään. 

Kolmas haastatelluista mainitsi myös edellisen kaltaisen näkökulman syyllisyyteen liittyen, 

joskin hieman erilaisesta perspektiivistä katsottuna. Hän oli hetkittäin saattanut kokea 

syyllisyyttä siitä, että hänellä on niin paha olo, vaikka hän on syntynyt tänne pohjolaan, jossa 

asiat ovat paljon paremmin kuin jollakin toisella jossakin muualla päin maailmaa. Hän oli 

kuitenkin selättänyt heränneen syyllisyyden olemalla itselleen armollinen. Armollisuudella 

 
124 Fredrickson 2001, 218. 
125 Fredrickson 2001, 220–222. 
126 Emmons & McCullough 2003, 388. 
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hän tarkoitti käytännön tasolla sitä, että jos on esimerkiksi menettänyt rakkaan läheisen, on 

lupa käydä läpi surutyötä, jolloin on luonnollista ja lupa tuntea olonsa kurjaksi.  

Loput kaksi haastatelluista nosti esiin edellisistä hieman poikkeavan näkökulman. 

Toinen heistä kertoi ohi menneestä syyllisyyden kokemuksesta, mikä liittyi kaikesta 

kiittämiseen, eli kiittämiseen myös niistä ikävistä asioista. Hän toi esiin äitinsä sairastumisen 

pysyvään ja vakavaan sairauteen. Hän mietti, kuinka sellaisesta voisi kiittää ilman syyllistä 

oloa.  

Kyl mä mietin sitä [syyllisyyttä] esimerkiksi silloin, ku mä mietin, et pitääkö mun kiittää 

siitä, että mun äitini on sairas. Et se aiheuttaa mun äidille valtavaa kärsimystä tää hänen 

sairautensa, ni mul oli niinku syyllinen olo, et mä niinku mä pettäsin mun äitini, jos mä 

kiittäsin sellasist asioist, mitkä aiheuttaa hänelle niin suurta kärsimystä. Siinä kohtaa se 

aiheutti minulle semmoista niinku ristiriitaa, että voiko todella kiittää tällaisista asioista, 

mutta kyllä mä tulin siihen tulokseen, että mun ei kuuluu kokee siit syyllisyyttä. Se on 

tietysti inhimillistä kokee sitä siinä kohtaa, mutta kun se on Jumalan tahto, että me kiitetään 

kaikesta, niin silloin niinku mun kuuluu siinäkin tilanteessa luottaa Jumalaan niin paljon, 

että mä en ota siitä asiasta syyllisyyttä vastaan -- että se ei ole niinku jääny semmoseks 

ongelmaksi se asia. (H4) 

 

Lopulta hän tuli siihen tulokseen, että hän voi luottaa Jumalaan siinäkin asiassa, että hänen 

äitinsäkin elämä on Jumalan hyvissä käsissä. Näin ollen hän voi kiittää siitäkin ilman 

syyllisyyttä. Toisen vastaajan näkökulma liittyi myös kaikesta kiittämiseen. Tarkemmin 

sanottuna Raamatun jakeeseen, jossa sanotaan, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka 

Jumalaa rakastavat (Room. 8:28). Hän ei lähestynyt asiaa suoraan syyllisyyden kautta vaan 

mahdollisen psykologisen ristiriidan kautta. Hän oli pohtinut asian sisältämää mahdollista 

ristiriitaisuutta siitä näkökulmasta käsin, että jos kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa 

rakastavat, niin siinä saattaa piillä passivoitumisen vaara uhriutumisen kautta. 

Passivoitumisella hän tarkoitti sitä, että jäisi olosuhteiden uhriksi. Uhriutumiseen ja 

passivoitumiseen hän näki kuitenkin uskon Jumalaan estävänä vastavoimana. Hän näki, että 

uskova ihminen antaa elämänsä hallintavallan parempiin käsiin, sellaisen käsiin, joka on 

viisaampi, tietävämpi ja kyvykkäämpi. Niinpä hän koki uhriutumisen vaaran poistuneen ja 

kyseinen ristiriidan idea ei jäänyt suuremmin vaivaamaan häntä. Kaiken kaikkiaan tämän 

tutkielman aineistossa syyllisyys ei näyttäytynyt pysyvänä haasteita tuovana elementtinä. On 

kuitenkin huomioitava, että aineisto oli valikoitunutta ja koostui viiden henkilön 

haastattelusta.  

Aineistosta ilmeni, että on helppo kiittää niistä asioista, jotka koetaan vaivattomasti 

hyviksi. Kiitollisuuteen liittyvät haasteet astuvat kuvaan, kun kohtaa elämässään jotakin 

suurempia ikäviä tapahtumia tai vastoinkäymisiä. Jälkikäteen haastatellut havaitsivat 

ikävissäkin tapahtumissa hyviä asioita tai seuraamuksia, mutta kiittäminen vaikeuksien aikana 
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asetti haasteita. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kuitenkin pyrkivät etsimään kiitollisuutta 

suhteellisen pian, eli jo ensimmäisten kuukausien aikana siitä, kun olivat kohdanneet 

elämässään vastoinkäymisen, kipua tai kärsimystä. He lähtivät turvautumaan kiitollisuuteen 

jollakin tavoin jo kivun tai epämiellyttävän tunteen aikana ja tukeutuivat lohdutuksen 

etsinnässä Raamattuun. He eivät välttämättä ensin etsineet Raamatusta varsinaisesti 

kiitollisuutta koskevia tekstejä vaan lohdutusta, jonka kautta he kuitenkin löysivät myös 

jotakin kiittämisen aihetta.  

Kaksi viidestä vastaajasta etsi suhteellisen pian vaikeuksien ilmaannuttua kiitoksen 

aihetta myös itse kärsimyksestä, ikään kuin etukäteen. He pyrkivät kiittämään edeltä käsin 

tulevasta siunauksesta tai tilanteen sisältämistä hyvistä puolista, jotka kuitenkin vielä sillä 

kyseisellä hetkellä olivat näkymättömissä. Tähän vaikeuksista ja kärsimyksestä kiittämiseen 

he hakivat voimaa Raamatusta. He turvautuivat jakeisiin, jotka rohkaisevat kiittämään 

kaikesta sekä jakeisiin, jotka sisälsivät lupauksia Jumalan huolenpidosta.  

Raamatussa on tää kohta, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa 

rakastavat, ja se nimenomaan löytyy sieltä Roomalaiskirje 8:28. Ja et miten mä löydän 

tästäkin sen, että joku kärsimyskin ja joku menetys, et se kuitenkin lopulta vaikuttaa mun 

parhaaks. Ja se et mul on kuitenkin siäl pohjalla se usko, et tapahtuu ihan mitä tahansa, ni 

Jumala ei valehtele. Hän lupaa siel Raamatussa, että kaikki yhdessä vaikuttaa mun 

parhaaks. Ni silti, vaikka mä en tuntis kiitollisuutta, niin silti mä uskon, että jonain päivänä 

tämäkin kärsimys vaikuttaa minun parhaakseni ja mä tunnen kiitollisuutta niinku tavallaan 

jo etukäteen siitä. (H2) 

 

Kivun ja epämiellyttävän tapahtuman aikana, kun he etsivät siitä jotakin kiittämisen aihetta, 

he etsivät Raamatusta myös lohdutusta kokemiinsa kipeisiin ja epämiellyttäviin tunteisiinsa. 

Yllä olevan haastatteluvastauksen haltija esimerkiksi kertoi löytäneensä vertaistukea Jobin 

kirjan kautta, kun hän oli kohdannut sairautensa vuoksi kovaa ja pitkäaikaista ruumiillista 

kipua.  

Yksi haastatelluista nosti kahteen eri otteeseen esiin Filippiläiskirjeen jakeet 4:6-7.  

Tää on filippiläiskirje 4:6-7. Kun mä olen kertonut murheet Jumalalle ja mä alan kiittää 

siitä vaikeudesta sekä siitä, että Jumala pystyy kaikkeen siinä tilanteessa, et hänen 

voimansa niinku riittää, että se tilanne ei ole Jumalalle mahdoton. Mä muistutan itseäni 

siitä ja minä kiitän siitä, että mikään ongelma ei ole hänelle liian suuri ja tämä on 

oikeastaan niinku paras tapa saada se mielenrauha. (H4) 

 

Sitaatista ilmenee, että haasteltava omasi uskon siihen, mitä Jumala Raamatun kautta sanoo ja 

sitä kautta hän tavoitti mielenrauhan. Usko Jumalaan puolestaan kuvaa hänen suhdettaan 

Jumalaan. Fil. 4:6 jakeessa Paavali yhdistää kiitoksen ulottuvuuden myös Jumalan ja ihmisen 

väliseen yhteyteen sanomalla: ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä 
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tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.” Tästä jakeesta voidaan tulkita 

Jumalan erityisesti toivovan, että myös ihminen voisi olla kiitollinen ja iloita yhteydestään 

Jumalaan, mitä kiitos vahvistaa. Sananlaskun 12:22 tekstin mukaan Jumala näyttää iloitsevan 

myös uskollisuudesta: ”Petollista puhetta Herra ei siedä, sanansa pitävä on hänelle 

mieleen.”127 Myös uskollisuus kuvastuu edellä esitetyssä haastatellun vastauksessa. Hän 

uskoo mitä Raamatussa ilmoitetaan ja osoittaa halua toimia ilmoituksen mukaan.  

Uskollisuudella Raamatussa viitataan siihen, että ihminen uskoo, mitä Raamatussa 

sanotaan ja toimii sen mukaisesti. Yli puolet haastatelluista nosti esiin Raamatun tekstit, jotka 

sisälsivät kehotuksen kiittää joka tilassa ja kaikesta. Tästä voidaan päätellä, että he omasivat 

halun uskoa lukemansa raamatunkohdat ja siten Raamatun tekstit antoivat heille halua etsiä 

kiitosta vaikeinakin hetkinä. Siten he myös mahdollisesti kokivat jumalasuhteensa 

lähentyvän, kuten edellä olevat Raamatun jakeet antavat implisiittisesti ymmärtää. Myös 

psykologian piirissä tehty tutkimustieto antaa viitteitä siitä, että kiitollisuus voi syventää 

kiitoksen antajan ja kiitoksen kohteen välistä suhdetta.128  

Vaikeista asioista kiittäminen oli aineiston mukaan haastavaa. Vaikeista asioista 

kiittämiseen sisältyi myös tässä aineistossa tiettyä paradoksaalisuutta, joka ilmenee myös 

Vuorisaarnassa (Matt. 5–7 ja Luuk.6). Vuorisaarnassa Jeesus julistaa autuaaksi eli onnellisiksi 

surulliset, halveksitut, köyhät ja nälkäiset eli toisin sanoen erilaisista vaikeuksista kärsivät 

ihmiset. Inhimillisesti katsottuna suru ei vaikuta siunatulta mielentilalta. Läsnä oleva 

halveksunta, hengellinen köyhyys ja nälkä näyttävät siunaukseen ja onnellisuuteen nähden 

vastakkaisilta. Kuitenkin molemmat evankeliumikertomukset esittävät Jeesuksen julistaneen 

autuaaksi halveksuntaa, hengellistä köyhyyttä ja nälkää kokevat ihmiset.  

Vuorisaarnan sanoman paradoksaalisuuden voidaan tulkita poistuvan armon käsitteen 

tullessa mukaan. Syntiensä vuoksi sureva saa ottaa vastaan armon eli anteeksiannon. 

Vastaavasti armoa osoittava kokee myös onnen, sillä hän saa kokea antamisen iloa 

osoittamalla itse saamaansa armoa esimerkiksi halveksijoitaan kohtaan.129  Kun armon liittää 

mukaan siihen perspektiiviin, jolla tarkastelee vaikeuksia ja niistä kiittämistä, voi havaita 

vaikeuksista kiittämisen paradoksaalisuuden poistuneen ja sen sijaan tulleen loogisuuden. 

Tämän kaltainen Raamatun ilmoitukseen pohjautuva looginen ajattelumalli oli havaittavissa 

myös aineiston vastauksissa, kun puhuttiin kiittämiseen liittyvistä vaikeuksista vaikeissa 

olosuhteissa. Kristillisyydessä armo ja kiitos liittyvätkin vahvasti yhteen: armon 

 
127 Fretheim 2012, 35. 
128 Emmons & McCullough 2003, 388. 
129 Holladay 2012, 144, 149–150; Louw 2020, 133. 
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vastaanottamisesta seuraa kiitos, vaikka armo ei olekaan riippuvainen kiitoksesta. 

Haastatteluvastauksissa voi havaita myös armon läsnäolon kiitollisuuden yhteydessä. 

Vastauksista välittyy luottamus Jumalan armollisuuteen, jolloin avautuu kiitollisuuden 

perspektiivi vallitsevista olosuhteista huolimatta.130 

Moschella nostaa iloon liittyen esiin ilmiön, joka ilmeni tämän tutkielman yhdessä 

haastattelussa kiitollisuuteen liittyvänä. Sen mukaan toisille kärsimys ja pahoilta tuntuvat 

tapahtumat estävät kokonaan mahdollisuuden iloon. Mutta myös tällöin, kärsimyksen 

kohtaamisen lisäksi, Moschella näkee sielunhoidollisessa kohtaamisessa tärkeäksi johdattaa 

esiin myös Jumalan ja elämän hyvyyttä ja kauneutta.131 Sisäinen ilo on löydettävissä myös 

vaikeuksien ja koettelemuksien kautta.132 Adam Potkay tuo ilon teologiaa käsittelevässä 

artikkelissaan esiin, kuinka Luther yhdisti ilon suoraan uskoon liittyväksi. Luther totesi ilon 

olevan yhtä suuri kuin uskon; jos ei ollut iloa, ei ollut uskoa ja päin vastoin. Tämän päätelmän 

Luther teki omakohtaisen kokemuksen kautta. Samoin Potkay huomioi kuinka Thomas 

Hooker (1586–1647) nimitti iloa uskon siemeneksi. Hooker kirjoitti pitkän pohdinnan 

Galatalaiskirjeen jakeesta 5:22, jossa mainitaan Hengen hedelmä ja ilo yhtenä siihen 

kuuluvana.133 Ilo uskon siemenenä -näkökulmasta käsin katsottuna voi ajatella, että ilo 

synnyttää uskoa, joka taas puolestaan synnyttää kiitollisuutta, joka taas osaltaan lisää iloa sekä 

lähentää ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta.134  

Moschella tuo esiin näkökulman, jonka mukaan ihmiset eivät aina näe asioita aivan 

siten kuin ne todellisuudessa ovat. Hänen mukaansa meillä on tapana tulkita tapahtumia sen 

mukaan, mihin keskittymisemme on fokusoitunut ja miten olemme asiat aiemmin tulkinneet. 

Tällöin keskittyminen on kohdistunut itseen sen sijaan, että keskittyisimme Jumalaan.135 

Tämä iloon liittyvä periaate näyttää sopivan aineiston perusteella myös kiitollisuuden 

kokemiseen. Raamattuun keskittymällä tilanteiden merkitykset saivat uutta sävyä ja 

perspektiiviä. Näin näyttäisi olevan ainakin silloin, kun Raamattuun suhtaudutaan Leppäsen 

väitöskirjassaan nimittämän täydellinen totuus -näkemyksen mukaisesti, jolloin Raamattu ja 

Jumala liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa.136   

Raamatun tekstien mukaan Jumala näyttäisi iloitsevan eli olevan onnellinen, kun hän 

tekee toimia, jotka ovat merkityksellisiä Jumalan kansan myönteisessä kehityksessä; ”Jumala, 

 
130 Greggs 2017, 147–148.  
131 Moschella 2016, 114–115 
132 Potkay 2006, 60.  
133 Potkay 2006, 47–48.  
134 Emmons & McCullough 2003, 388. 
135 Moschella 2016, 120–121. 
136 Leppänen 2010, 206. 
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onko sinun vertaistasi! Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen 

kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias.” (Miik. 7:18). 

Hepreankielisessä alkutekstissä on jakeessa käytetty adjektiivia ץ ֵ֥ פ   jonka merkitys ,(hapes) חָׁ

on jotakin tahtova, mieltynyt johonkin. Sana ֵ֥ץ פ   viittaa siihen, että Jumala erityisesti (hapes) חָׁ

tahtoo ja on mielissään voidessaan osoittaa armoa. Tämän Raamatun kohdan mukaan voidaan 

tulkita, että Jumala on mielissään, kun saa vaikuttaa vaikeudet häneen turvaavan parhaaksi ja 

hän erityisesti tahtoo tehdä niin. Näin ollen tutkielman haastatelluilla ilmenevä luottamus 

Jumalaan ja toivo, jonka he Raamatun teksteistä olivat saaneet, ei jäisi vaille täyttymystä. 

Tämä näkökulma näyttäytyi aineistossa keskeisenä, mitä tulee haastateltujen kohdalla 

perustukseen, jolle heidän kiitollisuutensa rakentui. 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

5.1 Raamatun merkitys kiitollisuudessa 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää Raamatun merkitystä kiitollisen elämänasenteen 

saavuttamisessa ja säilyttämisessä. Olen etsinyt vastauksia siihen, minkälainen merkitys 

Raamatun teksteillä on, kun kristityksi itsensä kokeva ja Raamattuun suhteen omaava ihminen 

tavoittelee kiitollista elämänasennetta tai pyrkii säilyttämään sen. Olen tarkastellut Raamatun 

merkitystä etenkin sellaisina vaikeampina hetkinä, jolloin henkilö itse kokee, että käsillä 

oleva tilanne ei itsessään vaikuta antavan aihetta kiitollisuuteen.  

Haastattelin tutkielmaani viittä aikuista ihmistä, joiden ikähaarukka jakaantui 40–58 

ikävuoden välille. Haastatelluista naisia oli neljä ja miehiä yksi. He olivat eri puolilta Suomea 

ja heidän kristillinen taustansa oli eri seurakunnissa: neljällä paikallisessa evankelis-

luterilaisessa seurakunnassa ja yhdellä aiemmin nuoruudessa vapaaseurakunnassa, mutta 

nyttemmin hän on mukana yhteiskristillisessä toiminnassa. Tässä tutkielmassa 

seurakunnallisten taustojen erot eivät näyttäneet tuovan merkittävää eroa siihen, kuinka kukin 

suhtautui Raamattuun tai kiitollisuuteen. Aineisto oli kuitenkin hyvin valikoitunutta, sillä 

haastatellut valikoitiin sen mukaan, että heillä on arkielämässään suhde Raamattuun, ja 

kiitollisuus oli tiedostettuna mukana heidän elämässään. Näin ollen kristillisen taustan 

merkityksestä ja vaikutuksesta raamattusuhteeseen tai kiitollisuuteen ei voi tehdä 

johtopäätöksiä tämän tutkielman perusteella.  

Tässä tutkielmassa ei myöskään huomioitu mahdollisia eri sukupuolten välillä olevia 

eroja tutkimusaiheeseen liittyen. Ikä otettiin huomioon haastateltuja valittaessa, sillä oli 

suotavaa, että haasteltavalla oli takanaan elettyä elämää, jotta kiitollisuuden ilmiötä pystyi 

tarkastelemaan myös erilaisiin elämän haasteisiin liittyvänä. Aineiston analysointivaiheessa ei 

iän aiheuttamia mahdollisia eroavaisuuksia tarkemmin tarkasteltu. Tutkimuskysymyksen 

kannalta oleellista oli tässä tutkielmassa se, että haastatelluilla oli jonkinlainen suhde 

Raamattuun ja kiitollisuuteen. Tähän tutkielmaan haastattelun antaneet täyttivät nämä ehdot.  

Tutkielman aineisto koostui viiden valikoidun henkilön haastatteluvastauksista, joten 

tämän tutkielman tuloksien perusteella ei voi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. Jotta päästäisiin 

yleistäviin tuloksiin, aihetta pitäisi tutkia laajemmin. Tutkielman aineiston valikoinnilla ja 

suppealla mutta syvällisellä otannalla pyrin tutkimaan Raamatun merkitystä kiitollisuudessa 

sellaisten ihmisten kohdalla, joille Raamattu oli merkityksellinen. Pyrkimyksenä oli 

Raamatun merkityksen kuvantaminen kiitollisuuteen liittyen ja aiheen tietämyksen 
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syventäminen. Tutkimusaiheen syvällinen kuvantaminen ei olisi onnistunut satunnaista 

otantaa tai määrällisiä menetelmiä käyttäen.137  

Tutkielman haastatteluvastauksista ilmeni, että uskolla Jumalaan oli merkittävä rooli 

kiitollisuuteen liittyen, mutta haastateltujen kohdalla usko Jumalaan pohjautui ennen kaikkea 

Raamatun ilmoitukseen. Raamatun ilmoituksen kautta kiitollisuus oli aineiston perusteella 

sidoksissa Jumalaan. Aineiston perusteella kiitollisuudelle myös avautui laajemmat 

mahdollisuudet tulla esiin Jumalan välityksellä. Moschella havaitsi saman ilmiön ilon 

kohdalla. Hänen mukaansa ilo sai jumalasuhteen kautta lisää mahdollisuuksia. Tulokset 

antavat viitteitä siitä, että jumalasuhteen ja kristillisyyden kautta saadussa tuessa ja 

rohkaisussa kiitollisuuteen ei merkittävää ole niinkään ulkoinen uskonnollisuus tai se, 

kokeeko ihminen itsensä kristityksi vaan se, kuinka hän suhtautuu Raamattuun ja sen 

kirjoituksiin. Kiitolliseen asenteeseen liittyi haastateltavien kohdalla usko siihen, että 

Raamatun kuvaukset Jumalasta ovat totta samoin kuin Raamatun sisältämät Jumalan 

lupaukset. Niiden perusteella haastateltavat olivat tehneet päätelmän, että Jumala pitää heistä 

hyvää huolta, vaikka käsillä oleva tilanne näyttäisi tukalalta tai jopa toivottomalta. Usko 

Raamatun kertomuksiin Jumalasta, jonka tahto on lopulta aina hyvä, antoi voimaa kiitollisen 

asenteen saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Raamattu rohkaisi ja kannusti vastaajia 

kiitollisuuden polulle myös vaikeina hetkinä.  

Aineiston perusteella merkityksellisessä asemassa kiitollisuuteen liittyen oli sisäisen 

uskonnollisuuden esiintyvyys ja ennen kaikkea suhde Raamattuun. Haastatellut liittivät 

Raamatun vahvasti Jumalaan. Neljä viidestä tutki Raamattua säännöllisesti soveltaen sitä 

elämässään käytännöllisellä ja henkilökohtaisella tasolla. Haastatellut saivat sillä tavoin 

ohjausta, voimaa ja tahtoa kiitollisuuden tavoitteluun. Myös viides haastateltu koki näin, 

mutta hän sai Raamatun tarjoaman tuen kiitollisuuteen välillisesti eli kristillisten puheiden ja 

kirjallisuuden kautta. Aineisto antaa viitteitä siitä, että Raamattu kasvattaa tahtotilaa ja 

tavoitteiden toteutumaa kiitollisuuden suhteen. Näin ollen sisäinen uskonnollisuus ja suhde 

Raamattuun saattaa kasvattaa myös valmiutta kiitollisuuteen. Koska tämän tutkielman 

tulosten perusteella ei kuitenkaan vielä voida tehdä yleistäviä johtopäätöksiä, aihetta tulisi 

tutkia lisää isommalla otannalla. Otannan tulisi sisältää myös vähintään kahta toisistaan 

poikkeavaa tapaa suhtautua Raamattuun ja tutkimuksen tulisi tarkastella myös sitä, miten 

raamattusuhteiden erot vaikuttavat kiitollisuuden tahtotilaan ja toteutumaan.  

 
137 Hirsjärvi et al. 2010, 161; Sarajärvi & Tuomi 2002, 87. 
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Tämän tutkielman tuloksien mukaan Raamattu tarjosi myös lohdutusta vaikeina hetkinä, 

minkä seurauksesta oli helpompi nähdä edelleen läsnä olevat kiitollisuutta herättävät asiat. 

Haastateltavat näkivät myös itse vaikeuksien lopulta tuovan jotakin hyvää. Joissakin 

tapauksissa he kertoivat kiittävänsä mahdollisista tulevista hyvistä seuraamuksista jo 

etukäteen, vaikka niitä ei voinut vielä havaita. He kokivat, että tämä toi vaikeaan tilanteeseen 

rauhaa ja paransi elämänlaatua. Kaikki vastaajat huomasivat murhetta tai kärsimystä 

aiheuttaneen tapahtuman tai asian hyvät seuraamukset, mutta osa vastaajista kiinnitti niihin 

huomiota vasta jälkikäteen.  Raamatusta saatu rohkaisu kiitollisuuteen perustui haastateltujen 

kohdalla luottamukseen siitä, että elämä ja sen tapahtumat ovat Jumalan hallinnassa ja Jumala 

vaikuttaa kaiken heidän parhaakseen. Tämän tutkielman kaikilla haastatelluilla oli vahva 

luottamus siihen, että Raamattu on Jumalan ilmoitusta ihmiselle ja että Jumala ilmoittaa 

itsensä ja tahtonsa Raamatun kirjoituksissa. Tämä antoi heille ymmärrystä ja motivaatiota 

kiitollisuuden tavoitteluun. Niinpä Raamatun voidaan katsoa edistäneen myös heidän 

hyvinvointiaan ja kukoistustaan. 

5.2 Kiitollisuuden ja uskonnollisuuden keskinäiset suhteet 

Toinen tutkielman keskiössä oleva tarkastelun kohde liittyi tutkielman teoreettiseen 

näkökulmaan. Tutkielman haastatellut määrittelivät kiitollisuuden asenteeksi, joka voi pitää 

sisällään myös kiitollisuuden tunteen, mutta tunne ei ollut yhtä kuin koettu kiitollisuus. 

Kiitollisuus linkittyy Moschellan ilon teologiaan tutkimustulosten perusteella siten, että ilon 

tavoin myös kiitollisuus on jotakin enemmän kuin ohimenevä hetkellinen tunnetila. 

Kiitollisuus on liitettävissä affekteihin ja Moschellan ilon emootioon, jotka kummatkin ovat 

hetkellisiä tunnetiloja moninaisempia ja laajempia käsitteitä vaikka sisältävät myös 

ohimeneviä tunnetiloja. Affektit ja Moschellan nimittämä ilon emootio ulottuvat aisteihin, 

asenteisiin ja mielialoihin. Kiitollisuus limittyy aineiston perusteella samaan kategoriaan ilon 

emootion kanssa. Moschella näkee ilon polkuna, joka voi sisältää erilaisia tunteita, kuten 

vaikkapa surua. Tulosten perusteella myös kiitollisuuden voi nähdä ikään kuin polkuna – 

polkuna, joka lähtee liikkeelle asenteesta sekä tunnistaa hyvä ja tunnustaa siihen nähden oma 

ansiottomuus. Matkalle saattaa mahtua kipua ja surua, mutta kiitollisuus ulottuu niiden 

kehälle, kuten asenteisiin ja aisteihin ja vaikuttaa lopulta myös mielialoihin sekä tunteisiin. 

Vastaajat kokivat kiitollisuuden lievittävän ahdistuksen tunteita sekä tuovan rauhaa, 

turvallisuutta, iloa ja onnellisuutta. Kiitollisuuden polku näyttää kulkevan ilon polun kanssa 

samoja reittejä. Toisaalta kiitollisuus voi toimia myös porttina, joka johtaa ilon polulle.  
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Jokainen vastaaja ilmoitti, että asioista, jotka ovat eksplisiittisesti havaittavissa hyviksi 

asioiksi, on helppo kiittää. Kiittämisen varsinaiset haasteet astuivat heidän kohdallaan kuvaan 

vasta sitten, kun he kohtasivat joitakin vaikeuksia, murhetta tai kärsimystä. Erityisesti tällöin 

haastatellut etsivät tukea Raamatusta ja kokivat sitä myös saaneensa. Haastatteluvastaukset 

antavat viitteitä siitä, että luottamus Raamattuun Jumalan ilmoituksena auttoi heitä 

havaitsemaan ja ymmärtämään, että epämiellyttävästäkin tilanteesta tai tapahtumasta voi 

kiittää. Kiitoksen löytäminen myös vaikeuksien keskellä on ihmisen hyvinvoinnin kannalta 

oleellista, sillä kiitollisuus saa aikaan positiivisten tunteiden heräämistä.138 Näin ollen myös 

kiitollisuuden avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti laajenna ja rakenna -teoriaan pohjautuen 

siihen, kuinka ihminen toipuu haastavan tilanteen aiheuttamasta stressitilasta.  

Muutamassa aiemmassa kiitollisuutta koskevassa tutkimuksessa Jumalan kiittämisen ei 

ole huomattu kohentavan hyvinvointia. Kiitollisuuden ja hyvinvoinnin korrelaatiossa 

uskonnollisuutta merkittävämmässä roolissa on pidetty yksilökohtaista dispositiota eli 

taipumusta kiitollisuuteen.139 Toisaalta tuoreempi, vuodelta 2018 peräisin oleva tutkimus 

antoi aihetta spekulaatioon, että ilon kokemus paranee, kun ilon aiheuttajan alkuperä nähdään 

jumalallisena.140 Tämän tutkielman aineisto antaa myös viitteitä viimeksi mainittuun suuntaan 

eli siihen, että suhde Jumalaan vaikuttaa edistävästi myös silloin, kun kyseessä on kiitollisuus. 

Vaikuttaakin siltä, että uskonnollisuuden vaikutuksesta kiitollisuuden kautta hyvinvointiin ei 

voida tehdä riittävän vakuuttavia johtopäätöksiä pelkästään ulkoisen uskonnollisuuden 

perusteella. Jumalan kiittämistä ja sen vaikuttavuutta kohentuneeseen hyvinvointiin 

käsittelevä aiempi tutkimus ei ole huomioinut eroja sisäisen ja ulkoisen uskonnollisuuden 

välillä tai sen välillä, mikä on vastaajien suhde uskontonsa pyhään kirjaan ja sen sisältämään 

omakohtaisena koettuun sanomaan, joten aihe kaipaa myös tältä osin lisää tutkimusta.  

5.3 Tuloksien hyödyntäminen 

Kiitollisuuden ja Raamatun välisen suhteen syvempi tietämys ja ymmärrys tarjoaa ilon 

teologian tavoin valmiuksia myös sielunhoidon kehittämiseen. Kiitollisuuden huomioiminen 

olisi tärkeää esimerkiksi siitä syystä, että iloon ei ole aina helppo päästä käsiksi. Kuten ilon 

teologiassa todettiin, ilo edellyttää tietynlaista rohkeutta, sillä se tekee ihmisestä haavoittuvan. 

Niinpä ihmisellä on taipumus suojautua iloa vastaan.141 Tässä kohdin kiitollisuus, johon on 

 
138 Fredrickson 2001, 224. 
139 Aghababaei 2018, 414.  
140 Bell et al. 2018, 533. 
141 Moschella 2016, 5.  
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mahdollisesti helpompi pienin askelin johdattaa kärsiväkin ihminen, antaisi lisätyökaluja 

sielunhoitoon.  

 Ilon, kiitollisuuden ja Jumalan lahjoittamien vahvuuksien ja hyveiden 

mahdollistuminen, konkretia ja omaksuminen on löydettävissä Raamatun teksteistä, mutta 

jostakin syystä tutkimus Raamatun kirjoitusten konkreettisesta merkityksestä ja vaikutuksesta 

kristityn elämään ja hyvinvointiin on jäänyt vähäiseksi.  Yksilökristityn ja Raamatun välinen 

suhde on oleellinen, jotta voimme paremmin ymmärtää Raamatun merkityksellisyyttä ja 

asemaa arkielämässä. Aihepiirin syvempi ymmärrys, jota myös tämä tutkielma tarjoaa, antaa 

sielunhoidon kehittämisen lisäksi enemmän valmiuksia myös alan aiheen piirissä käytävään 

julkiseen diskurssiin, joka osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka yhteiskuntamme tulevaisuudessa 

suhtautuu Raamattuun ja sen kirjoituksiin. Julkisella diskurssilla luodaan ilmapiiriä, joka 

vaikuttaa myös siihen, miten yksilö kokee vapautta toteuttaa Raamatusta ammentamaansa 

mielekästä elämää. Se puolestaan vaikuttaa yksilötason onnellisuuteen ja sitä kautta myös 

yhteiskunnalliseen hyvinvointiin.  

Toivon niin sielunhoidon kehityksen kuin kristittyjen ja Raamatun yhteiskunnallisen 

asemankin puolesta, että tämä tutkielma voisi osaltaan toimia tien avaajana Raamatun 

merkityksellisyyttä ja vaikutusta henkilökohtaisella tasolla tutkivalle tutkimukselle 

käytännöllisen teologian alalla. Tarpeen vaatiessa aiheeseen liittyvää tutkimuksellista tietoa 

olisi mahdollista hyödyntää myös mahdollisessa lainopillisessa kontekstissa. Kyseisellä 

lainopillisella kontekstilla viittaan tulevaisuudessa mahdollisesti lisääntyviin oikeudellisiin 

prosesseihin, jotka kohdistuvat yksilökristittyyn ja uskon julkiseen esilläpitoon. Näistä 

uskonnonvapauteen liittyvistä syistä toivon, että tämä tutkielma voisi osaltaan myös laajentaa 

ja innoittaa julkista diskurssia Raamatun merkityksellisyydestä. 
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Liite 1. Teemahaastattelurunko 

 

Aiheeseen johdattavat ja aihetta avaavat haastattelukysymykset: 

 

1. Mikä on kristillinen taustasi? Minkä hengellisen yhteisön toimintaan olet 

osallistunut aiemmin ja missä olet nykyään mukana?  

2. Miten koet kristillisyyden ja mitä se sinulle merkitsee? 

3. Mitä Raamattu sinulle merkitsee? 

4. Mitä kiitollisuus sinulle tarkoittaa ja merkitsee? 

5. Miten koet kiitollisuuden omalla kohdallasi? Miten se ilmenee elämässäsi? 

6. Onko Raamatulla, sen joillakin kirjoilla tai jakeilla ollut erityistä merkitystä 

kiitollisuuteesi liittyen? Oletko saanut kiitollisen asenteen saavuttamiseen tai 

säilyttämiseen tukea Raamatusta? Jos, niin konkreettisesti miten? 

7. Miten olet harjoittanut kiitollisuutta elämässäsi? Oletko ns. etsinyt 

kiitollisuutta tai turvautunut kiitollisuuteen vaikeina tai haastavina hetkinä? 

8. Oletko kokenut kiitollisuuden vaikeana? Jos, niin minkälaisissa tilanteissa? 

Miten olet silloin toiminut? Onko Raamatun teksteistä ollut apua? Onko 

tilanne olosuhteiden tasolla muuttunut toimintasi seurauksena? Entä 

kokemuksen tasolla? 

9. Oletko kokenut kiitollisuuteen liittyvää syyllisyyttä, (esim. niin, että et 

pystykään tai haluakaan olla kiitollinen, tai esim. siitä, että sinulla on asiat 

paremmin kuin jollakin toisella? Jos olet kokenut syyllisyyttä, niin miksi ja 

miten koet syyllisyyden?) Jos olet kokenut syyllisyyttä, oletko päässyt 

syyllisyyden tunteesta eroon vai painaako se edelleen mieltäsi? Jos olet päässyt 

syyllisyyden tunteesta eroon, niin miten? 

10. Miten koet Raamatun vaikuttaneen kiitollisuuteesi ja/tai olotilaasi? 

11. Mikä tai kuka on kiitollisuutesi kohde? 

12. Miten koet kiitollisuuden vaikuttaneen elämääsi ja/tai olotilaasi? 


